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Procesele revoluției industriale ale secolului XIX au stimulat pe plan european dezvoltarea clasei de mijloc,
atentă la tot ce însemna elita burgheză. Aceasta credea în tangibilitatea progresului, părea că Europa o luase cu
adevărat înaintea restului lumii1.
Cumpăna dintre veacurile XVIII-XIX a reprezentat pentru Principatele Dunărene o epocă bogată în prefaceri
care au afectat toate domeniile vieții economice, sociale, politice, artistice și culturale. Românii din Transilvania
încep și ei să-și schimbe modul de viață sub influența străinilor. Prefacerile au afectat și vestimentația oamenilor
care, după câteva sute de ani în care au fost folosite haine lungi și largi, croite după moda orientală, a înregistrat
o întoarcere spre Apus. O dată cu schimbarea vestimentației, au fost adoptate mobilierul și bucătăria de stil
european2.
În Transilvania, spațiu ideal de comunicare și interacțiune a unor culturi diferite, unde Europa era mai prezentă decât în Principatele Române, secolul XIX aduce noutăți la nivel mental prin școală, cărți, contact direct.
Noi opțiuni sunt formulate pe măsură ce se intensifică contactele cu lumea occidentală. Europenizarea poate fi
remarcată la nivelul elitelor intelectuale și sociale din mediul urban. Influența și contactul cu civilizația apuseană aduce o modernizare a moravurilor, a mentalității, a conștiințelor, o încercare de sincronizare a dezvoltării
spațiului românesc cu aceea a Occidentului3. Se aduc profesori străini, se cumpără cărți, se fac abonamente la
gazete occidentale din Franța, Germania, Olanda, Belgia, Austria.
Accesul tinerilor români la școlile europene, pe de o parte, sau asigurarea unei educații cu ajutorul unor profesori particulari occidentali, pe de altă parte, au permis copiilor elitei românești, chiar și a unor elevi din pătura
medie ce au beneficiat de ajutorul unor burse, să-și însușească limbi de circulație europeană care le-a deschis
calea cunoașterii altor culturi. Etosul instruirii a insuflat sentimentul de disciplină, hărnicie, maniere elegante,
devenind un vehicul al frumosului4. Se înființează societăți culturale, se deschid instituții de învățământ, se
editează cărți și reviste, sunt încurajate artele și meseriile, apar inițiative economice prin care sunt valorificate
în forme moderne resursele naturale și are loc o modernizare a spațiului urban și renovarea infrastructurii prin
construirea unei rețele de căi ferate, aducțiuni de apă, iluminat public. Mutațiile în plan social, consolidarea clasei de mijloc, modernizarea urbană, gustul pentru spectacole și baluri solicită edificarea de sedii adecvate unor
astfel de activități și adoptarea unor programe edilitare în domeniile economico-social și cultural. Se construiesc
sedii administrative și de învățământ dotate cu ample și fastuoase săli festive, spații care vor putea cumula în
subsidiar activități cu valențe culturale: concerte, baluri, spectacole corale și de teatru.
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Bistrița, vechi burg săsesc în constantă legătură cu occidentul, a cunoscut după mijlocul veacului al XIX-lea
transformări majore odată cu înlocuirea vechiului sistem medieval bazat pe bresle și privilegii. Orașul se deschide și pentru celelalte naționalități ale Transilvaniei, locul breslelor este preluat de lucrători instruiți în școli de
meserii, profesiunile libere și prăvăliile fiind accesibile atât românilor cât și evreilor sau ungurilor. Concurența și
însușirea valorilor cultivate de vechii locuitori vor contribui la democratizarea vieții publice și la modernizarea
orașului. Devenit sediu de comitat, Bistrița parcurge un proces de înnoire, orașul se extinde dincolo de zidurile
medievale demantelate, apar noi instituții și spații publice, se construiesc ateliere și întreprinderi industriale,
orașul este conectat la rețeaua de căi ferate, se introduce iluminatul public și se edifică uzina electrică.
Pentru a răspunde nevoilor administrației și cerințelor sociale orașul este dotat cu sedii administrative, bancare, militare și sociale (școli, hoteluri, spitale, saloane și cafenele). La mijlocul secolului al XIX-lea la intersecția
străzii Spitalului cu Marktplatz-ul a început construirea Hanului orașului (mai târziu hotel și restaurant Central,
azi Primăria Bistrița), a cărei edificare a costat 25.000 de guldeni, edificiu pus în funcție la 1861. Clădirea cuprindea și o mare sală de bal în care se produceau și concertele și spectacolele găzduite de oraș până la sfârșitul
secolului, când se ridică clădirea Asociației Meseriașilor – Gewerbeverein (fig. 1), edificiu realizat după planurile
arhitectului vienez Peter Paul Brang, la 18955.
Divertismentul în Bistrița primei jumătăți a secolului XIX era unul mai mult privat decât public, balurile și
concertele fiind găzduite de elita societății. Întâlnirile de socializare aveau loc într-un cadru restrâns, legate de
anumite evenimente din viața de familie și unde, de obicei, se asculta muzică, poezie. Muzica era o componentă
educativă și recreativă a unei categorii elevate a populației. Era o modă a timpului în cercurile cu pretenții de
elită provincială, ca tinerele domnișoare să fie educate de mici, prin lecții particulare, să știe să recite poezii, să
cânte la pian sau violină6.
În materie de muzică, în familiile săsești, numeroase pe atunci în Bistrița, era o tradiție să începi de mic copil
să înveți să folosești instrumentele muzicale, în special cele de suflat. Acest lucru a fost înlesnit și de existența în
oraș a două ateliere de lutieri talentați, cu un renume binemeritat în tot Ardealul, fiind vorba despre Ilie Griga și
Iulius Chita. Ion Voicu a concertat mult timp pe marile scene ale lumii cu vioara ce a aparținut lutierului Griga
Ilie7.
Oamenii au cântat și au dansat de când lumea, comunicându-și trăirile prin muzică dar și prin expresiile
trupului, dansând mereu de-a lungul timpului de bucurie sau de jale. Dansurile de salon erau mai lente datorită
veșmintelor greoaie și incomode, pe când cele ale țăranilor erau săltărețe pentru că le permiteau hainele lor practice și comode. Sfârșitul de secol XIX permite din nou, prin dispariția crinolinei, dansul în perechi îmbrățișate.
Valsul lent a legănat generațiile fericitei perioade pașnice la belle époque8.
Într-o comunitate formată din germani, români, evrei și maghiari ce-și duceau viața în armonie, către sfârșit
de secol XIX divertismentul primește o conotație socială și publică. Petrecerea timpului liber consta din activități
legate de spațiul public, recreative, de la cele mai accesibile – plimbări pe jos sau cu birja, ieșirile la teatru sau
cinematograf, frecventarea teraselor, restaurantelor, cafenelelor, între ele existând câteva foarte apreciate de public. Bistrițenii făceau patinaj având patinoarul lângă fosta fabrică de bere, făceau excursii în munți și schi iarna,
băi la Scalda lui Bonet.
Organizații ale meseriașilor, asociații culturale, instituții dar și cetățeni de rând ai orașului s-au implicat, la
sfârșit de secol XIX într-o vastă, dificilă și nobilă operă de emancipare culturală și spirituală, Casa de Cultură
(Gewerbeverein) fiind locul unde în materie de cultură se petrecea cel mai mult timp liber9.
La acțiunile culturale participau toți intelectualii urbei și nu numai. Filarmonica din Bistrița (fig. 2) susținea
concerte încă din 1898, în 1912 susține spectacolul cu opereta „Liliacul” de Johann Strauss, unde alături de
cântăreți autohtoni au fost invitați și doi soliști ai operei din Viena – capitala celei mai elegante muzici de dans și
unde, în timpul sezonului de carnaval dinaintea postului mare se țineau și câte 50 de baluri într-o singură seară10.
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Fig. 1. Clădirea şi terasa Gewerbeverein, Bistriţa la început de secol XX

Fig. 2. Filarmonica din Bistriţa, 1898

Aici, pe lângă concerte, au susținut spectacole de sine stătătoare formații de teatru, coruri, fanfare, echipe
de dansuri germane și românești, teatru de păpuși, muzică populară și ușoară. Terasa dinspre parc era loc de
taifas și relaxare iar în sălile cu oglinzi din spatele scenei se organizau baluri, uneori mascate și cu ținută obligatorie unde se dansa până dimineața11. Balurile mascate întrețineau spiritul efervescent, un străin putea dansa cu
doamnele din lumea bună cu condiția să nu caute o relație permanentă12.
Desele concerte susținute la Bistrița erau evenimente unde femeile puteau purta ce aveau mai frumos în
materie de modă și unde își puteau etala eleganța și rafinamentul: „Publicul foarte numeros a avut ocazia de a
asista la un adevărat eveniment muzical neobișnuit în orașul nostru… cu program bogat și variat. S-a remarcat
execuția perfectă atât în ansamblu cât și în solourile d-rei Drușca Matheiu și a d-lui profesor Bucur, iar bagheta
dirigentului Erich Wuttke dovedea siguranță și inteligența superioară muzicală cu care au fost conduse… nuansările și scrupulozitatea execuției a făcut ca publicul să aplaude lung…”13 sau un alt concert foarte apreciat
fiind și cel în care George Enescu a concertat în sala Omnia, „ticsită, cum nu s-a mai pomenit în Bistrița, voind

11 Oscar Skrabel, op.cit., p. 45.
12 William M. Johnston, op.cit., p. 143.
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prin aceasta să-și manifeste deodată toată admirația, întreg entuziasmul său acumulat de atâția ani, așteptându-l
mereu pe marele Enescu”14.
A doua jumătate a secolului al XIX-lea, datorită unei mișcări culturale diversificate prin înființarea unor
asociații, societăți culturale ce se desfășoară în spațiul public, serbările, balurile și reprezentațiile teatrale găsesc
tot mai mulți aderenți. Aceste petreceri unde participa întreaga comunitate indiferent de vârstă, situație materială sau socială, se desfășurau după reguli stricte, cunoscute și respectate de toți, reguli legate în special de paza
părinților și bătrânilor asupra tineretului. În familiile cu pretenții exista o strictă etichetă, fetele de familie bună
erau atât de protejate încât rar părăseau casa fără însoțitoare15, această etichetă relaxându-se mult mai târziu aici
decât în părțile occidentale ale Europei.
Balurile și concertele erau găzduite de elita societății care deținea un anumit potențial economic și standard social. Prin punerea la dispoziție a spațiului, o gazdă câștiga notorietate și comentarii elogioase la adresa persoanei
și familiei. Balurile erau făcute pentru a dansa, pentru a-ți afla zestrea și perechea, tinerii, alegându-se uneori cu
logodne sau chiar cu nunți, iar vârstnicii se distrau cu mâncăruri și băuturi alese sau cu jocuri de noroc la modă.
Balul, considerat o adevărată instituție de socializare, dădea tonul noilor tendințe, desfășurate după reguli
și ritualuri străine obișnuințelor locale. Nivelul imaginii era primordial, domnii erau obligați să-și însușească
aptitudinile de dansatori iar partenerele trăind cu grija de a apărea mereu cu o garderobă nouă.16
Mai erau balurile de caritate organizate în scopul strângerii de fonduri. Fiecare asociație avea balul ei. Abia
ajungeau duminicile în timpul carnavalului pentru ca toate balurile să aibă loc. Exista un bal al pompierilor, al
asociației meseriașilor, al asociației calfelor, al negustorilor, al sportivilor, al femeilor, al corului de feciori, al
studenților și așa numitul bal al clasiciștilor pentru tineretul din școli. Toamna, când se făcea recrutarea, era balul
recruților. Balurile aveau loc în sala mare a restaurantului orașului. De la miezul nopții la ora unu era pauză de
dans, „pauză de odihnă”. Atunci musafirii năvăleau în sala vecină, unde se servea mâncare și băutura. Oamenii
mai săraci rămâneau în sala de dans și serveau ce au adus cu ei. După această pauză, la scurt timp era alegerea
damelor – Damenwahl – când fetele invitau băieții la dans, apoi dansul continua până dimineața devreme. În
afară de polca și vals se mai dansau cadriluri.17
Despre balul mascat al Reuniunii doamnelor române din Bistrița, cu scopul strângerii de fonduri, găsim scris
în Gazeta Bistriții:
„Aranjat în seara zilei de 7 februarie a.c. în saloanele Cercului Cultural a reușit peste așteptare, atât din punct
de vedere moral cât și material.
Publicul bistrițian știe să aprecieze cu căldură toate manifestațiile de interes cultural-social ale acestei reuniuni, contribuind cu dragă inimă pentru scopurile sale nobile: înălțarea și consolidarea societății românești din
Bistrița.
Cu deosebire corpul ofițeresc din garnizoana Bistrița și-a dat și de astă dată întreg concursul său valoros, fără
de care o reușită completă nu se poate închipui.
Doamnele și domnișoarele s-au prezentat, în mare parte, în costume drăgălașe, bogate, variate, dând întregei
petreceri o priveliște din cele mai admirabile și fermecătoare.
S-a petrecut în cea mai bună dispoziție până în zorii zilei, publicul rămânând deplin mulțumit de felul cum
reuniunea doamnelor române știe să organizeze și să pună la cale petreceri și baluri, aranjate toate cu mult simț
artistic și cu multă delicateță.
Venitul curat al acestui bal a fost de aproape 5000 Lei, cu care fondul reuniunei se ridică la frumoasa sumă de
41.860 lei, rezultat al muncii și activității neobosite a doamnelor din această reuniune”18.
La balurile publice participau acei care își puteau procura biletul de intrare și ținuta adecvată. Familiile
intrau într-o acerbă competiție. Persoane de toate vârstele frecventau sălile de dans pentru a-și îmbunătăți aptitudinile de dansatori. Lista dansurilor nu era scurtă și se mărea la fiecare întoarcere din străinătate a diverșilor
călători. Unul din dansurile adoptate pentru seratele dansante a fost „Romana”, dans care s-a răspândit în toată
Transilvania19. ”Jocul Romana s-a compus în casele proprie ale lui Iacob Mureșianu, în localul unde se află azi
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Redacțiunea ziarului Gazeta Transilvaniei. S-a jucat prima dată în érna anului 1850, la Balul din Brașov arangiat
de întemeietorul în folosul Reuniunii femeilor române de acolo”20.
Revista Ilustrată în articolul Câteva cuvinte despre hygiena femeii însărcinate, printre alte sfaturi, recomandă:
„Femeia însărcinată trebue să se culce în tot timpul sarcinei de timpuriu și regulat. Să evite balurile și adunările,
căci ori-cine scie, câte leșinuri și alte vetemări nu se produc prin aflarea femeii însărcinate în aerul cel stricat al
localurilor, unde se adună multă lume, precum: în teatre, biserici, baluri etc”21.
Pentru ca doamnele și domnișoarele să aibă timp de pregătire, data desfășurării unui bal era cunoscută cu
multă vreme înainte. Orașul era animat de la magazinele de stofe, spițerii, croitorese, coafeze până la amenajarea
și împodobirea trăsurilor și a cailor cu tot felul de zorzoane. Femeile cutreierau magazinele spre a găsi lucruri

Fig. 3. Reclame legate de moda bistriţeană apărute în Gazeta Bistriţii 1925-1927

20 Revista Ilustrată, anul I, Bistrița 1898, p. 44
21 Revista Ilustrată, anul I, Bistrița 1898, p. 67.
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dintre cele mai frumoase pentru a fi ușor remarcate. Existau firme cu o bogată ofertă legată de modă, cu materiale, accesorii, haine gata confecționate sau făcute la comandă, coafor, manichiură – deduse dintr-o serie de
reclame apărute în ziarele vremii (fig. 3).
Cei înstăriți, atunci când nu organizau petrecerea acasă, își aduceau familia la bal cu birjele iar îmbrăcămintea, în special a odraslelor, se confecționa la casele de modă din alte părți. O parte din participanți veneau pe
jos, în grupuri, pe familii mod în care se putea face o etalare a toaletelor ce se doreau a fi remarcate22. Vinerea, în
special, era seara eleganței când aveau loc spectacole, baluri ce dădeau ocazia afișării toaletelor23.
Preocuparea comună a participanților era, în general, pregătirea preparatelor culinare ce se serveau invitațiilor
spre miezul nopții, când muzica făcea pauza cea mare. Aici se începea și vânarea tinerilor poftiți la mesele celor
ce aveau fete de măritat, unde se purtau discuții, timp în care erau supuși unor teste tacite de către cei care i-au
invitat. Când feciorii veniți erau numeroși, masa bogată atunci și gazdele erau satisfăcute de aceea mesele la
aceste baluri erau mai mult decât îmbelșugate. Uneori se aduceau mese suplimentare unde erau puse bucatele
aduse în coșuri mari, acoperite cu ștergare înflorate. Mesele, de obicei, erau rânduite pe marginile sălii de dans,
acolo de unde părinții își supravegheau plini de mândrie odraslele. Aici se alegeau viitorii invitați, se făceau
observații, se bârfea pe îndelete. Mult timp după asemenea baluri - prilej de a „slobozi” gura târgului, bunicile,
mamele dar și suratele dansatoare comentau tot felul de întâmplări, văzute auzite sau presupuse24.
Balurile se mai organizau, în afara Sălii
Mari a Gewerbeverein-ului, la „Casina” (fig.
4) sau Cercul militar, la câteva restaurante
mai mari din oraș: Central, Braedt, Bombardir, Hofmann, terasa hotelului „Konig
von Ungarn” (fig. 5) etc. Aproape întotdeauna acestea începeau cu spectacole artistice. Erau făcute invitații ce conțineau și
programul seratei respective25.
Faptul că balurile erau un prilej în care
părinții aranjau căsătoriile este bine descris în nuvela Logodna, apărută în Revista
ilustrată din 1898. Aici este redată imagiFig. 4. Casina sau Cercul militar
nea unui bal care se ține acasă la o viitoare
mireasă: ”Potop de lumină pe tot locul. Perdelele de pluș și mătase, de dantele și broderie fină
sunt date elegant la o parte pentru ca toți cei
care se preumblă pe stradă pot vedea eleganța și
luxul, binele, belșugul și fericirea din frumoasa
vilă…” „prin foișorul împodobit cu plante exotice și acoperit cu covoare moi de Smirnă saltă
domnișoare zvelte, ușoare și drăgălașe, îmbrăcate toate în toalete deschise, trandafirii, albe și
albastre, iar acordurile muzicii ce cântă în sala
de primire se amestecă cu foșnitul rochiilor de
mătase a mamelor, care de care mai corpolentă și mai strălucitoare în diamante. Printre ele
domni în frac, clac, monoclu și gulere întărite, până la urechi. Se pleacă, răsucesc mustăți,
așează cravatele și făuresc fel de fel de complimente…, gratulări și cuvinte măgulitoare pe
cei ce în seara aceasta se logodesc.”
Fig. 5. Hotel Konig von Ungarn, Holgasse Bistriţa

22
23
24
25

Oscar Skrabel, op.cit., p. 47.
William M. Johnston, op.cit., p. 143.
Oscar Skrabel, op.cit., p. 48.
Oscar Skrabel, op.cit., p. 47.

216
https://biblioteca-digitala.ro

Fig. 6. Corul bisericii greco-catolice, Bistriţa 1905

Fig. 7. Bal în Gewerbeverein, Bistriţa 1937

Descrierea făcută gazdei „părul brun, buclat, era frizat modern și gătit cu pene de struț. Îmbrăcată în rochie neagră de
pluș, tare decoltată, dar bogat cusută cu fir și mărgele și încărcată de bijuterii, apărea ca o regină ... în mâna stângă ține un
evantai legat de mijlocul ei bine format printr-un lanț masiv de aur, încheiat cu o copcie de briliante” iar viitoarea mireasă
„înaltă și zveltă ca o silfidă, păr blond, ochii negrii mari… în rochie albă de fulard iar la brâu are un buchet de garoafe.”
Aranjamentul dinainte stabilit se remarcă în spusele celor doi, a logodnicului necăjit: „…eu nu-mi cunosc mireasa.
O văd că e frumoasă, de mai frumoasă nu-mi pot închipui o femeie. Se vede că e bună, cuminte și cultă dar mi se pare o păpușă
rece de ceară care totdeauna e rece și nesimțitoare, nu văd voința, nu văd viața și nu știu ce să zic… dar așa cer formele, așa cere
bontonul…” dar și în al logodnicei: „…eu nu pot să mă simt așa fericită, după cum îmi închipui fericirea unei mirese, pentru
că eu încă nu îmi cunosc mirele – nu știu ce caracter are, căci numai trei cuvinte am schimbat cu el. La bal mi l-a prezentat
mama, a vorbit mama. M-a cerut, s-au învoit cu mama… mi-a sărutat mâna și astfel am fost logodiți, iar în seara asta vor
urma festivitățile. Asta a fost tot, încolo a vorbit cu mama… dar mă supără faptul că sunt tratată ca o mașină fără voință”26.
În Bistrița existau mai multe reuniuni: a meseriașilor, a învățătorilor, de teatru etc. Reuniunea meseriașilor
români era organizată după modelul sașilor bistrițeni, cu steag de breaslă păstrat în biserică, cu formațiunile
artistice: fanfară, formații teatrale, grupuri vocale etc., ce se aflau într-o continuă competiție artistică. Au fost
momente în care aceștia își uneau forțele în organizarea unor spectacole comune în urmă cărora urma petrecerea
cu joc până dimineața: dans, antren și ospăț în toată regula27.

26 Revista Ilustrată, anul I, Bistrița 1898, p. 205-206.
27 Oskar Skrabel, op.cit., p. 89.
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Concertele, teatrul, poezia, precedau de cele mai multe ori serile de dans, de cele mai multe ori cei din
formațiile artistice rămâneau la bal în costumele populare sau de teatru cu care s-au prezentat la spectacol.
Muzicanții sau lăutarii numeroși ce asigurau orchestrele din localurile bistrițene făceau parte din „Țigănimea”
Bistriței. Virtuozitatea unora dintre ei le crease o aureolă cu un statut aparte de artiști consacrați. Erau lăutari
ce-și transmiteau lăcașul, meseria și talentul din generație în generație. Umblau îngrijiți, aveau prestanță, respect
și solicitudine, deosebit de agreabili.
Aceștia cântau la nunți, botezuri, în grădinile de vară, pe scenele Gewerbeverein-ului dar și la balurile cercului
militar, ale amploiaților de la primărie și prefectură sau pentru diverse asociații și uniuni cu conotații filantropice, culturale sau etnice. Ei au dăruit bistrițenilor buchete de melodii atât în momentele de bucurie și exuberanță
cât și în cele de cumpănă sau restriște și durere.28 Încă din secolul al XVII-lea muzicienii țigani îi distrau pe grofii
unguri, iar un șef de orchestră care cânta pentru înalta nobilime se bucura de un imens prestigiu printre ai săi.
Cultivând o tradiție, orchestrele de țigani cântau fără partituri, fiind excelenți în improvizații29.
Ziarele locale ale vremii precum Revista Ilustrată sau Gazeta Bistriții, abundă de informații legate de balurile
susținute de multele societăți ale Bistriței:
„În sala cea mare de la Gewerbeverein, Reuniunea română de cântări din Bistrița a aranjat la 29 august 1899
un concert împreunat cu teatru urmat de joc. Sala de concert dă loc la 800 de persoane (fără galerii), este splendid luminată cu 50 lampe de gaz iar în spațiul de sub galerii este aranjat cu mese și scaune pentru publicul care
nu ia parte la joc. Tinerimea noastră din Bistrița s-a purtat mereu exemplar în asemenea ocazii și nu a dat șansă
nimănui să-i pară rău de timpul petrecut între dânșii. După terminarea reprezentării corale și teatrale a urmat
dansul care a ținut până în zorile zilei următoare. S-a jucat someșana, sârba, hora și au dansat vals, cadril etc.”30
Păreri despre balurile locului găsim și în scrisoarea unui tânăr trimisă revistei, legată de dansurile balurilor
bistrițene:
„Vine iarna și odată cu ea și sezonul petrecerilor și a balurilor. La balurile noastre românești se observă de
regulă aceleași datini, același șablon vechi. Nu ne dezbrăcăm de moda veche, nu ne chinuim a introduce ceva
nou, ceva atrăgător ci începem cu Ardeleana terminând cu Toate trei și punctum. Ici colea se mai rătăcesc câte un
Călușer, câte-o Bătută, apoi adio.
Omul dacă merge la bal, caută petrecere, vrea ca, dezbrăcat de grijile zilnice, să-și facă o seară bună – cu un
cuvânt să petreacă și cu cât petrecerea va fi mai animată cu atât ea va fi mai interesant aranjată. Nimic nu face
o petrecere, un bal, o serată dansantă mai interesantă decât Cotillonul. Cotillonul este un joc pentru jucăuși, o
petrecere pentru privitori și o surprindere pentru sexul frumos. Nu ne înfierbântă ca turele repetate ci ne înviorează, ne face să râdem, să ne petrecem și să uităm de grijile zilnice. Dă ocazia tinerilor a arăta deosebită atenție
avută față de o respectivă damă, dă damelor ocazia de a distinge în mod nebătător la ochi pe unul sau altul dintre
tineri. La petrecerile unde se joacă cotillonul amintirile legate de acesta, de multe ori ne aduc în memorie ore de
o deosebită plăcere.”31
O distracție estivală de duminică era și serbarea câmpenească organizată de cele câteva asociații românești,
săsești sau maghiare din Bistrița acelor vremi, era aproape o regulă ca după fiecare sărbătoare religioasă să se
lase cu joc.
Aceste aspecte sunt redate în ziarele vremii cu ocazia Adunării generale a ASTREI pentru crearea unui Fond
de teatru român ce a avut loc în zilele de 7-9 septembrie 1902. La banchetul festiv din data de 8 septembrie 1902
au participat două sute de persoane din Bistrița, Năsăud și din localități de pe Valea Someșului, Șieului, Bârgăului etc. În program, pe lângă ședințele publice au avut loc și concerte și seară de dans. Mâncarea bună și băuturile
tradiționale împreună cu muzica românească asigurată de arcușul meșterului Cristof, apreciat ca cel dintâi lăutar român din Ungaria și Ardeal, au asigurat o seară de veselie și voie bună de neuitat. Era locul unde se legau
prietenii, tonul distracției fiind dat de fiecare dată de tineretul familiilor culte participante la serbări. Referitor la
ținutele doamnelor: o mulțime de frumoase doamne și domnișoare împodobeau mesele albe… cu ținute simple
dar aranjate cu mult gust32.

28
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Oscar Skrabel, op.cit., p. 104.
William M. Johnston, op.cit., p. 375.
Revista Ilustrată, anul II, Bistrița 1899, p. 143-144.
Revista Ilustrată 1900, anul III, decembrie, p.169.
Viorel Rus, Adunarea generală a societății pentru crearea unui fond de teatru român, în Honorem Mircea Prahase, Bistrița 2012,
pp. 242-247.
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„A treia zi de Paște fiecare fată are să
ducă la bere de mâncare, în deosebi au să
ducă fiecare baremi câte o pască, un ou alb
nefiert și altul fiert – roș, iar feciorii au să
ducă băutura, de regulă vinarsul. După
ce s-au întrunit cu toții, de obicei acasă la
unul dintre crai, se pun la ospăț iar, mai
pe urmă se pune pe masă papa cea mare
făcută din toate ouăle albe nefierte aduse
de fete. Din această mănâncă toți în semn
de prietenie ce este între tineret. După
ospățul acesta se începe jocul care durează
până seara în amurg, apoi se mulțumește
pentru petrecere și pleacă fiecare pe la casele lor”33.
„Acolo unde sunt fete frumușele ca
româncuțele din Bistrița, unde sunt tineri
sănătoși și teferi, unde mai auzi câte-o
horă, o sârbă trasă din vioară, se poate
oare să nu te pui pe joc românesc frumos
și plin de vioiciune, plin de tot focul tineretului nostru”34.
”Jocul s-a început cu o frumoasă
someșană, după care au urmat diverse
dansuri poporale și de salon. Când petrecerea era mai animată se aud glasuri prin
public: vin călușerii! Vin călușerii! (fig. 8)
Publicul le face loc, muzica intonează jocul Călușerilor și bravii tineri din comuna
vecină Ragla costumați frumos în călușeri,
în frunte cu bravul lor vătaf se avântă în
joc și joacă cu atâta precesiune încât a stors
admirațiunea întreg publicului de față
care îl aplaudă frenetic”35.
Dezvoltarea economică rapidă a adus
prosperitate și în domeniul modei. Departe de a fi o frivolitate vană, moda este un
puternic elixir, ce ajută să trăim mai intens clipa care trece și din care este făcută
viața. Rolul veșmântului nu este doar cel
de a ține de cald sau cel estetic, ci și acela
de a-ți arăta identitatea de la distanță36. El
mai poate comunica și date cu semnificație
socială: apartenența la o etnie, clasă socială, uniformă etc.
Odată cu industrializarea, garderobele
noii clase de mijloc, în ascensiune, și ale

Fig. 8. Grup de căluşari, început de sec. XX

Fig. 9. Joc al ţăranilor din Şoimuş la început de secol XX

Fig. 10. Dans săsesc, Livezile 1926
33
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Revista ilustrată, 1898, anul I, p. 74.
Revista Ilustrată, anul II, Bistrița 1899, p. 140.
Revista Ilustrată, anul III, Bistrița, novembre 1900, p. 134.
Adina Nanu, Ovidiu Buta, Bărbatul și moda, București 2009, p. 22, 27.
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clasei muncitoare, cu mai multe posibilități financiare, au devenit mai variate, iar moda a luat avânt. Pentru că,
în general, bărbatul din lumea bună avea grija sporirii averii și a întreținerii familiei, avea preocupări culturale
și politice, frumusețea era apanajul doamnei care se ocupa de ținuta vestimentară, avea grija căminului și a copiilor, era companioana soțului ei.
Rochia, piesa de rezistență încă din antichitate a oricărei femei, a evoluat, în timp, pe măsură ce materialele și
gusturile s-au diversificat. Garderoba unei doamne trebuia să conțină toalete adecvate fiecărui anotimp, fiecărui
moment al zilei, fiecărei activități pe care aceasta o desfășura. Femeia cu veleități sportive deținea un costum de
călărie și chiar un costum de vânătoare.
Accesoriile, acum ca și altădată, erau importante contribuind la întregirea costumului și al imaginii pe care
femeia o lăsa în societate. Erau căutate noutățile venite din Occident, de la Paris, Londra, Viena sau Budapesta,
coafuri, mănuși, pene, evantaie, apa de obraz, peruci sau numai meșe, umbrele, poșete gen săculeț de mână37.
Gătelilor îmbrăcămintei li se adăuga găteala pieptănăturii, îndeletnicire transformată în artă de fiecare femeie
dornică să fie frumoasă, dorită, invidiată. Parfumul din esență curată de flori devine o armă imbatabilă a femeii.
Apare termenul de machiaj asimilat unui spectacol, al unei arte iar secolul XIX este unul în care crește și consumul de produse cosmetice și farduri38.
Corsetul s-a păstrat până în perioada La belle Epoque, cedând capriciilor modei privind dimensiunile unei
siluete feminine perfecte, renunțarea la el fiind obținută mult mai târziu, la sfârșitul Primului Război Mondial39.

Fig. 11. Crinolina în îmbrăcămintea femeilor din Bistriţa anilor 1900

Locul în care nu se permitea purtarea corsetului cu mult timp înainte de dispariția acestuia, era școala: „Corsetul exclus din școală. Ministrul de instrucțiune al României a interzis printr-o circulară adresată conducătorilor școlilor
private de fete, odată pentru totdeauna, purtarea corsetului în decursul orelor de studiu”40.
Toate aceste găteli nu erau străine nici femeilor din Bistrița, lucru dovedit și de imaginile de la sfârșit de secol
XIX și început de secol XX (fig. 13, 15), mai ales când aveau loc balurile sau petrecerile cu joc, cum mai erau numite la începutul secolului trecut. Erau evenimente deloc de nebăgat în seamă de către familiile care aveau fete
de măritat, sau fete la care le sosise vremea prezentării în societate. Pentru speranțele ce se puneau în evenimente
de acest gen, nu foarte numeroase, era ușor de înțeles că erau așteptate cu mare nerăbdare.41
Moda unei primăveri din Bistrița este descrisă foarte pitoresc într-o cronică feminină din anul 1925:
„Primăvara e cu toane, totuși sufletul dă pinteni vieții. Soarele împodobește natura, femeia nu va rămânea
mai prejos în mijlocul fermecătoarei naturi. Suntem în apropierea Paștelor. Proverbul românesc: Crăciunul sătulul, Paștele fudulul nu se va desminți nici odată. Totul trebuie să fie mândru. Dela umila căsuță frumos văruită ce
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Ionela Simona Mircea, op.cit., p. 20.
George Vigarello, O istorie a frumuseții, Ed. Cartier, București 2005, p. 151.
Ionela Simona Mircea, op.cit., p. 20.
Revista Ilustrată, Bistrița 1899, anul II, august, p. 160.
Oskar Skrabel, op.cit., p. 47.
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va luci sub maldări de trestii aurită și până la bogata matroană a palatelor somptuoase, totul și toate vor îmbrăca
haina nouă de primăvară după capriciul timpului, gustului și modei. Haine de o tăietură mai mult sau mai puțin
nouă, pălării de alte forme vin să refacă siluetele feminine. Totul tinde la înălțarea siluetei: pălăriile înalte – numite joben – au un aer de marțialitate, mai ales în orașul nostru unde nota comună este fundul suprapus de un
motiv ce amintește de o impozantă cască împărătească. Moda pariziană atrage prin simplitatea hainei drepte,
higienică, ușoară de purtat fiind scurtă dar totodată artistică prin corectitudinea tăieturii și majestuoasă prin
înălțarea siluetei.
Cu părul scurt, moda ademenitoare chiar pentru o regină ca Elisabeta Belgiei, cu fruntea senină, cu pălăria
înaltă, cu rochia strâmtă, lipită de corp, simplă fără multe zorzoane, lăsând liberă mlădierea și sveltețea trupului
în mers, femeia de azi pare pregătită pentru timpul în care trăiește, neavând vreme disponibilă pentru migălelile
unei găteli prea greoaie – vremea ei fiind împărțită între viața familiară, de biurou și filantropică.
Totul merge spre simplificare, chiar supărătoarele umbrele de altă dată s-au redus la o mărime minimă de 38
cm putând fi ascunse cu ușurință în buzunarul mantoului sau în săculețul de voiaj.
Aceasta mulțumită ingenioasei invențiuni a belgianului M. Bléret (vezi revista Science et la vie, p. 179, februarie 1925) îndemnat – presupunem de o grațioasă femeie, pe care o importuna supărătoarea dar atât de necesară
umbrelă.
Înaintând astfel din primăvară în primăvară tindem să simplificăm cât mai mult din supărătoarele anexe
ale modei, pe când complexitatea sufletească ne atrage în neastâmpărul unei vieți ce trebue să lase urme pentru
viitor. Toți ardem de dorința de a lăsa o licărire de lumină în urma noastră, singura speranță de nemurire dacă
primăvara vieții individuale nu se mai poate reconstitui. Una din arzătoarele dorinți ale femeii este să aibă gloria
frumuseții ei sau a costumului ce-l poartă. Primăvara este cadrul cel mai potrivit pentru reliefarea sclipitoarelor
frumuseți, ce încântă atâța ochi, atâtea inimi.”42
Cu ocazia balurilor, la talia rochiei era fixată, de un lănțișor, un fel de poșetuță în care se ținea carnetul de bal
și condeiul, o oglindă de mici dimensiuni, un flacon de parfum sau săruri utilizate în caz de leșin. Nelipsit, carnetul de bal cu coperți din argint sau din aur, avea rolul de a se trece, din timp și în ordine, dansurile și partenerii
de dans a domnișoarei care-l purta.
Un astfel de carnet de bal a fost realizat cu ocazia balului organizat de către Bistritzer Radfahrer Vereins (Asociația
Cicliștilor din Bistrița), și datează din 15 ianuarie 1898 (fig. 12). Este confecționat din mătase și catifea, la interior cu
un filigran metalic cu decor floral în care găsim, un fir de mătase cu ciucurel și cârlig ce se agăța de brâul rochiei,
un breloc sub forma unei biciclete realizat din bronz, atârnă în partea de jos. În interior un minicarnețel în care
apar înscrise dansurile de la bal: valsuri, polca franceză, polca mazur, quadrill etc. și un mic creion cu care se
nota ordinea partenerilor de dans.

Fig. 12. Carnet de bal din Bistriţa, 1898

Referindu-ne la moda vremii, presa europeană, în încercarea de a răspunde nevoii de informare a omului
modern, contribuie la formarea gustului și educației publicului, devenit tot mai numeros, prin publicații de
specialitate astfel că apar jurnale de modă începând cu Le courier de la mode (1768), primul jurnal de modă francez. Încep să circule reviste de modă cu crochiuri realizate la Paris, Londra, Viena, veritabile cataloage de modă
însoțite de text cu informații despre fiecare produs în parte și prețul acestuia. Țările Europei răsăritene, lipsite de
mijloace de informare proprii, se vor folosi decenii la rând de presa occidentală.

42 Cronică feminină în Gazeta Bistriții, nr. 8, anul V, Bistrița 1925, p. 2.
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Fig. 13. Frumoase ale Bistriţei la început de secol XX, pregătite de bal şi bal mascat

Prima revistă pentru femei din România, numită Femeia s-a dorit a fi „Jurnalu nepoliticu” cu scop de educare
și rafinare a gusturilor româncelor, a apărut pe 25 decembrie 1868, la Roman.
Considerate răpitoare de către străini, româncele erau admirate pentru eleganța lor deosebită. Sub influența
vestului, cu multitudinea revistelor de modă care circulau în Europa, doamnele au început să poarte impozanta
crinolină model preluat din moda engleză.
Rochia crinolină (fig. 14) era realizată din tul, cu trenă, cu
voalul lung. Femeile nemăritate, obligatoriu, purtau culoarea
albă, pentru cele căsătorite erau admise și culori pastel. Tinerele femei aflate în perioada de doliu puteau îmbrăca rochii negre. Talia subțire era privită ca semnul unei mai mari distincții,
posesoarea ei fiind considerată mai aristocratică și mai stilată iar corsetul permitea femeii să atingă acest ideal punându-i în evidență bustul și șoldurile prin strângerea puternică
a mijlocului. Corsetul, apărut în secolul XIV, a fost piesa de
rezistență în vestimentația feminină regăsindu-se în garderoba
majorității femeilor, indiferent de statutul lor social43.
Scumpă și incomodă, doar privilegiatele aristocrației ori
burgheziei avute, scutite de muncă fizică, și-au putut permite,
la început, crinolina. Volumul mare al fustei făcea dificilă, de
multe ori, viața femeii. Pericolele și inconvenientele crinolinei
au dus la critici în presa vremii. Caricaturile timpului portretizau femei nevoite să-și lepede crinolinele înainte de a călători
într-o trăsură44.
Fig. 14. Rochii de bal pe crinolină,
Peste rochii se purtau șalurile indiene sau pelerinele. Pelecrochiuri
din revistele de modă ale vremii
rina era dintr-o bucată sau cu volane.
Către 1867, după dispariția crinolinei, femeile au început să poarte turnura formată din volane de fibre vegetale sau de pânză apretată, apoi mici cochilii balenate a căror proeminență putea fi mărită sau diminuată printr-o
chingă interioară. Turnura s-a purtat, în diversele ei variante, timp de aproape douăzeci și cinci de ani și s-a
menținut până la conturarea noului stil, Art Nouveau.
Pentru ocazii speciale reprezentatele sexului frumos se foloseau pălăriile cu pene și pălării cu boruri foarte
împopoțonate. Pantofii de zi erau din piele, iar cei de ocazie, din mătase. Aveau toc și erau legați în jurul gleznei.

43 Ionela Simona Mircea, op.cit., p. 12.
44 Ionela Simona Mircea, op.cit., p. 12.
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Se purtau ciorapi simpli sau cu imprimeu floral mărunt. Mânușile erau obligatorii pe stradă, ziua fiind scurte, iar seara, lungi. Evantaiul era nelipsit, fiind piesa cea mai importantă a femeii în jocul seducției. Bijuteriile
erau abundente, doamnele păturilor sociale bogate afișând bijuterii valoroase, cele modeste, bijuterii simple, de
valoare mai mică, și chiar falsuri45.
Părul, în general, se purta pieptănat spre creștetul capului, apoi strâns într-unul sau două noduri din care se
revărsau zulufi ce cădeau pe spate sau acopereau ambele urechi. Coafurile de seară erau decorate cu flori, perle,
panglici sau pene, după cum cerea moda care se putea schimba săptămânal, ori măcar în funcție de anotimp.
Către final de secol, coafurile au devenit simple, modeste.
Rufăria feminină era numai albă, din pânzeturi fine, dantelă sau frivolités. Mult apreciate erau șalurile din
dantelă sau mătase, cu franjuri lungi, purtate în interior, la baluri și la diverse recepții. Peste rochii se purta cazaca din mătase sau catifea sau pelerina de postav, comodă și eficientă, cu glugă. În zilele răcoroase, doamnele
purtau pălării din stofă ori țesături de mătase, garnisite cu panglici și catarame, sau căciulițe de blană de același
fel cu gulerul și manșetele mantoului, iar vara, venețienele sau berjerele din pai mare ori mărunt46.
Produsele din vestimentația acelor vremi erau de o calitate excepțională lucru ce oferea posibilitatea transmiterii rochiilor de la mamă la fiică, acestea putând fi recondiționate și purtate fără a se deteriora vizibil, țesăturile
erau naturale, din mătase, lână, bumbac, fără amestecuri. Materialele folosite pentru a crea această imagine
feminină, de la pânză și până la parfumuri sau diamantele bijuteriilor, aduc cu ele cele mai variate modalități de
excitare a simțurilor privitorilor cum ar fi culoarea, foșnetul, mirosul.
Articolele de îmbrăcăminte erau colorate în funcție de vârsta femeii. Tinerele se îmbrăcau în culori deschise
și mult alb, în timp ce albastrul intens, roșul, verdele erau culorile pentru femeile mature căsătorite, iar negrul,
pentru femeile în vârstă. „Pe ringul de dans, tinerele doamne se adunau asemenea căprioarelor, îmbrăcate exclusiv în alb și o femeie de treizeci de ani, nemăritată suferea sub povara acelorași reguli ca și o fată de 15 ani”47.
Pentru bărbați moda în această perioadă a fost cu transformări mai puțin spectaculoase. Varietățile de jachete
purtate înainte s-au transformat în piese importante din garderoba unui bărbat de o anumită categorie socială:
fracul care se îmbracă cu cămașa albă cu guler cu vârfurile frânte, cu vestă albă din pichet și papion de culoare
albă, facultativ brâul negru sau colorat. La acesta se îmbracă un pantalon negru din aceeași stofă ce are aplicat
pe cusătură laterală un galon – o panglică de mătase din fire împletite. Smochingul are pantalonul reiat, din stofă
cu dungi subțiri negre și cenușii. Mai este costumul clasic ce alcătuiește un ansamblu cursiv, ca dintr-o bucată, ce
alungește silueta48. Lângă toate acestea se mai găsesc costumul de călărie sau ținuta sport.
Primul război mondial pune capăt unui stil de viață rigid și pretențios pentru ambele sexe. Practicarea sporturilor a reușit să relaxeze formele îmbrăcămintei. După primul război mondial și după criza financiară din 1929,
ca o măsură de austeritate și pentru a reduce garderoba feminină la strictul necesar, Coco Chanel lansează pentru
femei la petite robe noire (mica rochie neagră) ce putea fi îmbrăcată de dimineața până seara, schimbându-i-se doar
accesoriile: gulere, funde, plastroane, eșarfe și mai ales pălăriuța cochetă așezată pe un ochi49.

Mode et bals à Bistrița à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle
(Résumé)
Dans une communauté composée par des allemands, des roumains, des juifs et des hongrois, qui menaient
leur vie en harmonie, vers la fin du XIXe siècle, le divertissement reçoit une connotation sociale et publique, ces
groupes, pendant les jours de fête, voulant prouver un à l’autre la beauté de leurs traditions ancestrales et de leurs coutumes religieusement gardées de génération en génération. Leur passe-temps était rempli de promenades
à pied ou en coche, des sorties au théâtre ou au cinéma, de la fréquentation des terrasses, des restaurants et des
cafés, quelques-unes très appréciés par le public. Les bals étaient organisés dans la grande salle de l’Association
des Maîtres Artisans, au Gewerbeverein, à la « Casina » ou au Cercle Militaire et aux quelques restaurants de la
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ville : Central, Braedt, Bombardir, Hofmann, la terrasse de l’hôtel « Konig von Ungarn » ou dans les maisons de
quelques notables. Par la mise à disposition de son espace l’hôte gagnait du prestige et des commentaires élogieux. C’était coutumier de commencer ces réunions par un spectacle artistique. Les organisateurs élaboraient des
invitations qui contenaient le programme de la soirée ou des appels à des dons pour des causes publiques. Les
bals avaient aussi le but de montrer des nouvelles tenues, faire preuve d’élégance, organiser l’entrée dans la société des progénitures, les jeunes ou leur parents pouvant contracter des fiançailles ou des noces, et plus anciens
pouvaient se divertir avec des nourritures et des boissons de choix ou de jeux de hasard à la mode. L’élément
commun était la distraction, la bonne humeur et l’aﬃrmation sociale.
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