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CUVÎNT ÎNAINTE
Ca instituţii de ştiinţă şi cultură, muzeele au un rol im
portant în adunarea, cercetarea şi păstrarea valorilor materiale
şi spirituale create de către societatea omenească de-a lungul
frămintatei sale istorii.
In mod implicit, nivelul unui popor, al unei anumite zone,
sau al unei localităţi, se oglindeşte pregnant în activitatea pe
care fiecare muzeu - în funcţie de profilul respectiv - o des
făşoară sub aspectul cercetărilor ştiinţifice, cît şi în organizar�a
şi prezentarea expoziţiei sale de bază.
Larga dezvoltare a reţelei de muzee din ţara noastră dezvoltare fără precedent - confirmă în mod
convingător
grija materială şi spirituală de care acestea se bucură din par
tea forurilor competente de partid şi de stat.
La Năsăud ca şi la Bistriţa, sînt cunoscute încercări stărui
toare mai vechi pentru formarea unor colecţii de obiecte
muzeale, de către anumite persoane sau instituţii, încercări cu
rezultate pozitive, cum este cazul Muzeului năsăudean, înfi
inţat în anul 1 931, prin strădania cîtorva oameni de înaltă cul
tură din partea locului academicienii Iuliu Moisil, Iuliu Marţian
şi Virgil Şotropa.
Incercări asemănătoare de formare a unor colecţii muzeale,
s-au făcut şi la Bistriţa, mai ales pe plan şcolar. Deşi înfi
inţate pe plan restrîns, aceste colecţii aveau totuşi o reală im
porte '1ţi istorică. Cu ocazia evenimentelor celui de-al doilea
război mondial, aceste colecţii au fost înstrăinate.
O instituţie muzeală a luat fiinţă la Bistriţa, acum două
decenii
1 octombrie
1 950. Datorită largului sprijin a
cordat pe plan local, pasiunii şi stăruinţii celor care l-au în
fiinţat, cît şi a celor care s-au dedicat cu abnegaţie muncii de
muzeograf, Muzeul bistriţean, s-a dezvoltat an de an prin a
chiziţionarea unui mare număr de obiecte şi prin extinderea
treptată a spaţiului de expunere, datorită terminării lucrărilor
-
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de restaurare a Casei argintarului, ajungînd ca în prezent să
cuprindă o secţie de istorie, ştiinţele naturii şi artă populară.
In cele peste două decenii de activitate, prin eforturi �o
mune personalul ştiinţific, precum şi colaboratorii dinafara mtl
zeului, sub îndrumarea competentă a forurilor ştiinţifice d<?
specialitate ale Academiei Republicii Socialiste România, cît şi
a Direcţiei Muzeelor şi M onumentelor din cadrul Consiliului
Culturii şi Educaţiei Socialiste, au efectuat importante cerce
tări ştiinţifice. Această rodnică activitate de cercetare a adus o
contribuţie de seamă la creşterea fondului muzeistic pe de o
parte, iar pe de alta, la cunoaşterea unor aspecte încă inedite
din istoria naturală şi socială, cu privire la acest colţ de ţară
românesc, mai puţin cunoscut.
Cu prilejul împlinirii a douăzeci de ani de activitate a
Muzeului din Bistriţa, precum şi din dorinţa unanimă a tuturor
acelora care au contribuit la ridicarea continuă a prestigiului
acestei instituţii muzeale, de valorificare a numeroaselor ves
tigii istorice descoperite în ultima vreme pe teritoriul judeţului
Bistriţa-Năsăud apare lucrarea - F 1 LE D E I S T O R I E
Culegere de studii, articole şi comunicări, editată de către
Muzeul de Istorie din Bistriţa.
Socotim apariţia acestei lucrări, ca o modestă continuare a
unor tradiţii mai vechi de publicistică locală: Arhiva Someşană.
(V. Şotropa), Istoria şcoalelor năsăudene (N. Drăganu), Icoana
unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc (Sandu Manoliu), Die
Hunyadiburg in Bistritz (A. Berger), Beitrage zur Baugeschichte
der Stadt Bistritz (0. Dahinten), la care se adaugă seria nume
roaselor anuare ale liceelor din judeţ cît şi multe alte lucrări
valoroase, care au adus o contribuţie la patrimoniul ştiinţific şi
cultural din ţara noastră, cu privire la ţinuturile bistriţene şi
năsă11dene încărcate de istorie.
Avem credinţa că această lucrare, va fi de un real folos în
activitatea de educare patriotică a maselor de oameni ai muncii
care trăiesc pe aceste meleaguri şi muncesc pentru făurirea
societăţii socialiste multilateral dezvoltate.
-

ADALBERT CRIŞAN
Membru al C.C. al P.C.R. prim
secretar al Comitetului judeţean
al P.C.R.
Preşedintele Consiliului popular
judeţean Bistriţa-Năsăud.
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DIN TRECUTUL ISTORIC AL ORASULUI
'

BISTRIŢA*
prof. Dr. Docent ŞTEFAN PASC U
membru corespondent al Acad. R.S. România

Am să încep istoricul Bistriţei ceva mai de vreme pentru a explica
dezvoltarea oraşului şi mai ales pentru a explica rostul acestui oraş in
ambianta politică, geografică, socială, economică, culturală a acestei păr\i
ele tară care este nord-estul Transilvaniei. Aş înc�e mai de vreme pentru
a constata că aici, pe aceste meleaguri, înainte de colonizarea saşilor, a
trăit o popula,ţie care a lăsat urme în istoria lor, în toponimia lor. Ma1
întîi însuşi numele oraşului Bistriţa. Bistriţa este de origine slavă. Ni
meni nu ma,i contestă, însă, că atunci cînd au fost colonizaţi în acestO!
părţi grupuri de germani, la sfîrşitul sec. al XII-lea sau chiar începutu'.
sec. al XIII-lea, aici nu mai existau slavi. Ei fuseseră asimilaţi de populaţia
băştinaşă cu veacuri în urmă, ceea ce înseamnă că numele a fost transmis
de o populaţie română care continua să vieţuiască aici şi să-şi dezvolte
activitatea, să fructifice bogăţiile nord-estului Transilvaniei, să-şi îm
planteze prezenţa peste tot în aceste părţi.
De asemenea, în această parte de ţară se găseşte un sat care se nu
meşte Petersdorf în limba germană şi Petresfalu în ungureşte, care in
unele documente poartă numele de Petriş, în documentele vechi româ
neşti, ceea ce înseamnă că numele lui nu este nici nemţesc, nici maghiar ci
este de origine latină, de la Petra, aşa cum se găsesc asemenea nume şi
în Dobrogea şi în alte părţi ale ţării. Alte toponimice derivate din lati
neşte se găsesc aici, cum este Villa Magna sau Magna Villa care a fost
botezată de oficialitate Nagyfalu şi care avea înainte nume latinesc, do
vadă că nu era nici populaţie maghiară, nici nemţească atunci cînd aceasta
aşezare era un sat mare, fiindcă aceasta este semnificaţia numelui Magna
Villa, sat mare, aşezare mare. Poate fi luat în considerare din acest pun·.:t
de vedere şi numele satului Dipşa (Gypşa). Există în aceste părţi o aşezare
întărită, o ,,cetate " , pe care arheologii au scos-o la lumină la Şirioara. Teh*

Comunicare ţinută cu ocazia deschiderii cursurilor universităţii popula!"e din
Bistriţa, octombrie, 1970
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nica construcţiei acestei , .cetăţi" este asemănătoare, chiar foarte asemă
nătoare tehnicii de construcţie a "cetăţilor" de la Dăbica, Chiraleş, Mo
reşti. Moigrad. Ca şi a acestora, tot astfel şi începuturile "cetăţii" de la Şi
rioara sînt din sec. IX-X, deci inaintea pătrunderii ungurilor în Transil
vania şi a colonizării saşilor. Era o aşezare întărită a populaţiei băştinaşe
româneşti.
Odată cu aceste organizări sau reorganizări a societăţii, în mijlocul
obştilor se petreceau unele transformări, care duceau pe un drum nou,
acela al feudalizării. Şi pe aceste meleaguri existau obşti ţărăneşti puternice,
în depresiunea intercarpatică a subcarpaţilor interiori sau pe valea unor
riuri cum a fost rîul Bistriţa.
Aceste obşti săteşti aveau în frunte j uzi sau cnezi care au trăit in
aceste părţi multă vreme şi după aceea. In timpul acestor prefaceri s-a
întîmplat ca în Transilvania sau în această parte a Transilvaniei sau in
alte părţi, alături de populaţia băştinaşă, să se aşeze şi altă popula.ţie. Au
fost pecenegii pe aici, care au lăsat urme în toponimie, în acel Heidendorf,
acea Villa Paganica cum se numeşte în primele documente. Era. un
sat
al
păgînilor,
Heidendorf
însemnînd
satul
păgînilor,
a
dică a unei populaţii care nu era creştină, aşa cum erau pecenegii. Şi mc1
ca şi în alte părţi, pecenegii au dominat din punct de vedere politic,
fără să stăpînească efectiv teritoriile respective. Nici nu erau în număr
suficient pentru a putea stăpîni efectiv teritorii întinse. Erau şi pu
ţini şi nici nu erau obişnuiţi cu împrejurimile geografice cu relief înalt.
De aceea ei s-au aşezat, sau unele căpetenii ale lor s-au aşezat, în
diferite puncte, de unde controlau mai mult sau mai puţin regiunile în
conjurătoare, mai bine zis controlau cu ajutorul rep:rezentanţilor obştilor
săteşti româneşti, cu ajutorul acelor j uzi sau cnezi locali care le aduceau
din cînd în cînd daruri, dijme în animale mai ales şi participau, alături de
ei. la diferite expediţii în dreapta şi stînga, spre apus sau spre răsări t,
spre nord sau spre miazăzi.
Toate a,cestea ne îngăduie să afirmăm cu toată convingerea că
aceste meleaguri nu erau pustii aşa cum afirmau unii istorici
nu îndeosebi despre regiunea Bistriţei, despre aceste meleaguri, ci şi des
pre altele unde au fost aşezaţi coloniştii germani. Nu au fost de loc pustii,
n-au fost de loc deşarte de locuitori, ci erau populate, mai ra.r fireşte, fiindcă
nu numai în Transilvania era. atunci populaţie rară, ci pretutindeni în faza
de trecere sp:re feudalism densitatea populaţiei era destul de mică . In le
gătură cu populaţia, chiar în aceste momente de mari transformări se ob
servă un lucru demn de luat în seamă pentru înţelegerea evoluţiei ulterioare
a societăţii în general şi de asemenea, a societăţii din aceste părţi. Este
pragul de trecere de la veacul al X-lea la veacul al XI-lea, care în isto
riografia europeană se obişnuieşte a. fi numit mai nou "Anul O Mie" .
,.Anul O Mie" nu înseamnă un an oarecare, ci o perioadă istorică mai
lungă. O perioadă cînd într-adevăr se petrec în toată societatea europea
nă transformări care deschid porţile spre alte rînduieli sociale şi politice.
In perioada aceasta, încetînd năvala altor popoare călăreţe sau a
cestea fiind mai puţin frecvente în comparaţie cu perioadele dinainte şi
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mai puţin distrugătoare ca şi înainte, populaţia a putut ieşi din depresi
unile unde stătuse ascunsă mai multă vreme, spre cîmpii, spre plaiuri.
A putut să cultive terenuri mai întinse, poienile pădurilor s-au lărgit şi
astfel comunicarea între oameni a fost mai lesnicioasă, mai uşoară şi, o
dată cu comunicarea, schimbul de produse, schimbul de idei, schimbul de
gînduri, schimbul de idealuri şi de aspiraţii. Populaţia fiind un fac
tor de civilizaţie deosebit de important, astăzi pretutindenea in
lume populaţia este socotită ca un element component determinant al evo
luţiei societăţii. Desimea populaţiei înseamnă posibilitatea mai mare de
organizare, înseamnă o producţie sporită a bunurilor materiale, înseamnă
o lărgire a culturilor de toate felurile, înseamnă o consolidare a aşezări-
lor, înseamnă legături sau raporturi foarte strînse şi neîntrerupte intre
diferite regiuni, între diferite aşezări, înseamnă, cu alte cuvinte, un schimb
de civilizaţie, înseamnă un spor de cultură şi civilizaţie.
Cînd au fost colonizaţi saşii, ei au găsit un teren pregătit, un teren ca
re aştepta un spor de populaţie. Nu era un teren nelucrat, nu este vorba
să fi venit colonişti aici şi să fi făcut minuni dintr-un pustiu, ci s-a adău
gat un spor de experienţă, fiindcă cei veniţi, fără îndoială, aveau o ex
perienţă, se găseau la o anumită etapă de dezvoltare, astfe]
încît împrumuturile
au fost reciproce. In felul acesta trebuieşte
înţeleasă legătura dintre poporul român şi populaţiile aşezate ulteriui'
aici. O reciprocitate de experienţă, un schimb de cultură, de civilizaţie,
unii dînd mai mult într-un domeniu, alţii dînd mai mult în alt domeniu.
Cînd acea3tă parte de ţară a putut fi astfel organizată, indată s-a
sesizat însemnătatea din punct de vedere economic a aşezării de pe Bis
triţa. Era un punct de încrucişare de drumuri nu numai pentru Transil
vania dar şi peste Carpaţi. Acest fapt explică împrejurarea că Bistriţa 3
putut deveni în curînd un tîrg sau un oraş, fiindcă la invazia tătarilor.
deci în 1 24 1 , Bistriţa e pomenită în anumite izvoare ca oppidum şi civitas,
o aşezare mai dezvoltatil din punct de vedere economic şi din punct de
vedere politic.
Dacă a putut fi civitas, un oraş incipient fireşte, înseamnă că po
ziţia sa geografică şi poziţia sa economică i-a facilitat această dezvoltare.
Şi aceste condiţii care i-au uşurat dezvoltarea au fost fără îndoială legă
turile în dreapta şi în stînga pe întinsul Transilvaniei şi mai ales legătu
rile peste Carpati. Bistriţa, Braşovul, Sibiul îşi datorează dezvoltarea toc
mai acestor legături cu Ţările Române de dincolo de Carpaţi, de la sud şi
est de cununa munţilor. Acesta a fost începutul şi aceasta a fost dezvol
tarea. Este adevărat că asemenea altor oraşe, altor aşezări cu caracter ur
ban incipient, Bistriţa, cu prilejul marei năvăliri tătaro-mongole din 1 241 ,
a avut mult de suferit. Şi Rodna şi Bistriţa şi aşezările din jur, fiindcă pe
aici, prin aceste părţi a fost unul din drumurile pe unde o coloană tătaro
mongolă şi-a îndreptat paşii spre cîmpia Tisei, spre rîul Sajo, unde a avut
loc lupta din aprilie 1 241 cu armata regelui Bela al IV-lea.
A suferit Bistriţa însemnate pierderi de oameni şi de bunuri. A su
ferit ca şi Rodna, ca şi Clujul, ca şi Sibiul, ca şi Alba Iulia, ca şi Oradea
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şi de aceea după retragerea tătarilor, o perioadă de timp a avut nevoie
'Cle refacere, de refacere din punct de vedere economic, de refacere din
punct de vedere urbanistic, de refacere din punct de vedere politic. Şi a
semenea refaceri nu s-au petrecut de pe o zi pe alta şi nici de la un an la
altul . Distrugerile au fost atît de însemnate· încît a fost nevoie de o pe
rioadă mai lungă, o perioadă de cîteva decenii pînă cînd din nou, in ulti
mul deceniu al veacului al XIII-lea - 1 290 - 1 2 9 1 , Bistriţa este socot.itâ
un oraş incipient. Sînt pomeniţi în acest deceniu ultim al veacului al
XIII-lea "cetăţeni" (cives), orăşeni din Bistriţa cu numele, dar şi o categorie
întreagă, un grup intreg de oameni aşezaţi aici.

Fig. l.

-

Bistriţa la 1666, după o gravură de H. J. Schollenbergen

De la această dată nu s-a mai petrecut o asemenea tulburare ca a
ceea din 1 24 1 . Bistriţa n-a mai fost nevoită să facă eforturile care le-a fă
·cut după aceste evenimente pentru refacerea ei. Dimpotrivă, cu fiecare
an îşi adaugă un spor de prestigiu în viaţa economică, în viaţa politică şi
în viaţa culturală. Cu fiecare an, orăşenii din Bistrita îşi sporeau venitu
rile. bunurile materiale, astfel încît încetul cu încetul a fost socotit oraşul
acesta drept unul dintre cele mai de seamă din Transilvania.
In veacul al XIV-lea oraşul Bistriţa (civitas Bistricia) este aminti l
şi socotit printre cele patru-cinci oraşe mai mari ale Transilvaniei şi ca nu
;măr al populaţiei şi ca organizare politică şi ca urbanistică. Este socoth
�totdeauna după Braşov, Sibiu, Cluj, alături de Sighişoara C::J. importanţă
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şi ca mărime. Această estimare a importanţei lui se bazează pe o realitate
care nu poate fi contestată, fiindcă este demonstrată de viaţa ce se des
făşoară pe aceste meleaguri sau în acest oraş. In asemenea condiţii priel
nice, printr-un schimb tot mai intens de bunuri materiale şi culturale cu
Moldova, cu nordul Moldovei mai ales, oraşul Bistriţa se aşează din ce în
ce mai bine, devine tot mai important, încît pe la mijlocul veacului al
XV -l ea este soootit, cum am spus, printre oraşele mai mari ale Transilva
niei, cu o populaţie in j ur de 3.500 de locuitori .
Veţi zîmbi, fireş te, la această cifră în raport cu a,ceea a Bistriţei
de azi. sau cu ceea ce sînt alte oraşe astăzi. Dar pentru vremea de atunci
şi pentru condiţiile Transilvaniei, Bistriţa este socotită al patrulea sau al
cincilea oraş ca populaţie şi ca bogăţie. Braşovul stătea pe locul întîi, Si
biul şi Clujul pe locul doi şi trei, Bistriţa pe locul al pa,trulea sau al cincilea
alături de Sighişoara. Î n aceea vreme aici în oraş se dezvoltă meşteşugurile,
fiindcă acestea constituiau baza economiei orăşeneşti, iar populaţia meşte
şugărească ocupă primul loc, ia,r cea negustorească al doilea.
Ca şi alte oraşe, populaţia meşteşugărească a constituit elementul
productiv şi elementul activ. Această populaţie meşteşugărească era, intr-a
poc-imă fază, şi cea care-şi valorifica produsele meşteşugăreşti. Lipsea in
termediarul pentru vremea aceea, negustorul cu rolul său de mai tîrziu,
Fireşte, nu lipsea cu totul, în sensul că atunci cind produsele meşteşugă
reşti căutau o piaţă mai depărtată, cînd meşteşugarul, patronul de ate
lier. nu putea să lipsească mai mult din atelier, pentru a-şi urmări produ
sele pină departe în Moldova, sau pînă la Lwow (Lemberg), sau pină la
Cracovia. atunci intervenea intermediarul, negustorul. lnsă pe piaţa loca
lă şi pe cea împifejmuitoare, meşteşugarul era şi negustor, îşi vindea di
rect mărfurile, fie că le vindea pe bani, fie că le dădea in schimbul unor
materii prime furnizate de sătenii din j ur pentru produsele meşteşugurilor
respective. Nu este nici de mirare şi nu este nimic inexplicabil in faptul că
aici la Bistriţa se pomenesc cele dintîi începuturi de organizaţii meşteşugă
reşti. In 1360 se pomeneşte într-un document o ceartă şi un proces intre
postăvarii şi măcelarii din Bistriţa. Se certau cele două categorii de meşte
şugari pentru desfacerea produselor textile, a postavului. Postăvarii pre
tindeau exclusivitatea - un fel de monopol. Impotriva acestora, măcelani
se baza.u pe vechi privilegii care le permiteau şi lor, ca alături de produ
sele proprii de carne, să desfacă şi postav. Cu alte cuvinte, exista aici un
număr însemnat de meşteşugari din aceste două branşe sau două meşteşuguri.
Este greu a afirma că aceste două branşe sau aceste două meşteşu
guri erau acum, în 1 360, organizate in bresle. Faptul însă că nu este vorba
de tmul sau altul dintre meşteşugarii bistriţeni, ci de grupuri de meştc
şugari, presupune un început de organizare şi această presupunere este
adeverită de un fapt petrecut cu 1 7 ani după aceea, atunci cind la 1376 ,
iarăşi pentru întîia dată in or�ele Transilvaniei şi în acelaşi an cu Si
biul, sînt pomenite breslele bistriţene chiar cu numele care de obicei de
semnează asemenea organizaţii meşteşugăreşti şi anume cu numele de
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fraternitates, conununitates. In acest an, deci în 1376, breslele din Bistriţa
obţin un privilegiu pentru reînnoirea statutelor lor, ceea ce înseamnă că
au existat nişte statute mai vechi care nu mai corespundeau evoluţiei
oraşului şi a meşteşugurilor respective, ci trebuiau reînnoite ; aceasta în
seamnă că la 1360 putea exista asemenea organizaţii breslaşe care bene
ficiau de nişte statute de organizare. Şi interesant pentru împrejurările
Bistritei că aceşti meşteşugari se înţelegeau foarte bine cu producătorii
de vinuri din împrejurimi, încît cereau ca ei să colaboreze şi mai departe,
ca în noile statute să se stipuleze această colaborare în activitatea lor. Se
explică foarte uşor această colaborare, deoarece şi aici ca şi în alte părţi,
meşteşugarii aveau în jurul oraşului grădini plantate cu viţă de vie, astfel
mulţi dintre ei, cei mai înstăriţi, erau şi viticultori.
!n aceste condiţii, Bistriţa începe să se impună, să se impună nu nu
mai pe piaţa Transilvaniei, în rivalitate cu Sighişoara, Sibiul, în rivali
tate cu Clujul uneori, pentru desfacerea unor produse, pentru desfacerea

Fig. 2.

-

Poarta d e est a oraşului.

locală sau în alte oraşe. Şi nu este nimic de mirare că acum Bistriţa este
socotită pentru Moldova un loc im�:>artant de aprovizionare cu produse
meşteşugăreşti. Nu se înţelegea Bistriţa fără Moldova şi nordul Moldovei
fără Bistriţa. Negustorii bistriţeni treceau în Moldova fără nici o greutate,
iar moldovenii veneau la Bistriţa iarăşi fără nici o greutate.
Oficialitatea, adică magistratul din Bistriţa, era înţeles cu oficiali-
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tatea din Moldova, să înlesnească pe cît posibil această circulaţie a bunuri
lor dintr-o parte în alta a Carpaţilor. Aşa de frecvente şi aşa de numeroa
se erau aceste produse, care treceau Carpaţii din Bistriţa, din Sibiu, din
Braşov încît pe la mijlocul veacului al XV-lea, producătorii moldoveni
;imţeau o concurenţă din partea acestor negustori ardeleni. Incepuse şi
n Moldova societatea să se închege mai bine. Incepuse şi în Moldova să
se dezvolte tîrgurile, să se aşeze aceste tîrguri. Exista şi în Moldova pro
:lucţie, dacă nu identică, asPmănătoare ca valoare, ca volum, ca specia
itate cu aceea din Bistriţa. De aceea meşteşugarii moldoveni şi negusto
·ii moldoveni se pling deseori de concurenţa semenilor lor din Transil·
V<'.nia, din Bistriţa, cerînd să se precizeze drepturile acestor negustori
�are treceau din Transilvania în Moldova, să se precizeze cu mai multă
impezime în sensul de a nu produce perturbaţii în activitatea meşteşu
:?;ărească din această ţară. Desigur, că asemenea plîngeri au avut ecou u
r�eori şi nu au avut ecou alteori. Au avut ecou atunci cînd în Moldova şi
in Ţara Românească a existat o autoritate extinsă pe întreg teritoriul, cînd
:oe manifestă tendinţele de centmlizare ale statului, cînd autoritatea dom
r�ească era efectivă şi în oraşe şi tîrguri şi pe moşiile boiereşti. Cînd însA
'l.ceastă autoritate a puterii centrale lipsea, sau era mai slabă, atunci con
curenţa se manifesta cu mai multă putere, fiindcă stipulaţiile erau negli
iate, erau schimbate de domnia însăşi care beneficia de pe urma schim
�ului de produse, de pe urma negoţului cu produse din Transilvania.
In a.ceste condiţii, ora-;;ul Bistriţa se poate organiza mai bine pe la
]nceputul veacului al XV -lea. atunci cînd unele oraşe din Tra,nsilvania
obtin drepturi de a se înconjura cu ziduri, pe la 1 409, pe baza privilegiilor
t·egelui Sigismund de Luxemburg. De acest drept beneficiază şi Bistriţa.
Bistriţa se înconjoară, ca şi ClujuL ca şi SibiuL ca şi Braşovul cu un brîu,
m o centură de ziduri, devenind un ,,oraş regesc" (civitas regalis Biztri
ciensis), un oraş liber (li bera civitas Bistricia). Şi astăzi se păstrează frag
mentar urmele zidurilor cetăţii. Cine priveşte o stampă de la 1 666 (fig. 1 )
l'a vedea limpede care era urbanistica oraşului din acea. vreme. Erau a
ceste ziduri împanate de jur împrejur de o mulţime de bastioane, de tur·
!luri. turnurile breslelor : şi erau aceste ziduri apărate de două porţi mad
de intrare, de la est şi de la. vest, (fig. 2) porţi care erau păzite de vameşi,
vameşii oraşului şi totodată de oameni angajaţi, plătiţi de bresle pentru
siguranţa orăşenilor. Viaţa se desfăşoară între zidurile oraşului, dar se des
făşoară în aceea.şi vreme şi în afara lor, de jur împrejurul lor. In oraş, care
�uprindea o suprafaţă relativ mică, puteau pătrunde şi se puteau aşeza,
puteau vieţui oamenii cu stare materială mai bună, acel patriciat urban
�um se numea el, adică meşteşugarii mai înstăriţi, negustorii mai bogaţi
şi unii meşteşugari de rînd care făceau parte din bresle. Ceilalţi nu aveau
dreptul de "cetăţenie", cum se spunea. Era o mare afiuenţă spre oraşe a
tun ci, nu numai spre Bistriţa, nu numai spre oraşele din Transilvania, ci
;pre oraşele din toa.tă Europa, fiindcă oraşele beneficiau de statute proprii, potrivit cărora cei aşezaţi în oraşe se credeau oameni liberi, adică nu
�ai erau supuşi unui feudal, unui stăpîn de pămînt din jurul oraşului,
1
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Fig. J.

-

Casa argintarului (astăzi localul
www.cimec.ro
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sau de la o mai mare depărtare. Neputînd pătrunde în oraş toţi cei ce ar
Ji dorit, mulţi se aşezau împrejurul zidurilor. Nu puteuu pătrunde fiindcă
breslele organizate destul de puternic erau geloase pe privilegiile lor şi
erau foarte atente de a elimina orice concurenţă. Orice nou venit era. un
concurent, orice om nou aşezat între zidurile oraşului devenea .. o primej
die pentru monopolul de breaslă.
Dar această pază atît de severă a zidurilor, a intrării înlăuntrul ora
�ului, n-a putut fi perfectă, n-a putut fi fără nici o breşă. Pe aceste breşe
se strecura.u încetul cu încetul cei dinafara zidurilor înlăuntrul oraşului.
Mai ales atunci cînd se întîmplau unele mişcări de mare amploare, unele
mişcări populare, breşele acestea se lărgeau şi posibilitatea de pătrun
dere sporea. S-a întîmplat la 1437. Chiar dacă răsculaţii nu au pătrun<s
)n oraşul Bistriţa, însă au ajuns în jurul oraşului pe la Floreşti (Vireag;,
unde ră.scoala a fost în toi. S-a întîmplat de asemenea în 1 5 1 4 cînd răscu
Jaţii ajung încă odată în aceste părţi pînă la Viţa şi pe moşiile Dragfieşti
Jor din imprejurimi. Or totdeauna, în asemenea împrejurări plebea oră
şenească care pătrunse2.e cum putuse înlăuntrul zidurilor şi mai ales ple
bea. dinafara zidurilor era solidară întrutotul cu oropsiţii de pe ogoare, cu
\ăranii răsculaţi.
Cu ajutorul acestei plebe, a acestei sărăcimi a oraşelor,
răsculaţii
pătrund uneori chiar înlăuntrul zidurilor, cum s-a. întîmplat la Aiud, la
Cluj, !'au probabil la Dej sau la Turda. Dar chiar şi la Bistriţa, teama i-a
făcut pe oră:,eni să fie mai îngăduitori, să fie mai liberi în concep�ii, pînă
+recea primejdia, adică rigiditatea să dispară pentru un moment şi în aces
ie momente pătrunde plebea, pătrunde sărăcimea din jurul zidurilor şi
�poreşte sărăcimea dinlăuntrul zidurilor. Nu este vorba de o democratizare
a societăţii orăşenesti încă. Nu este vorba de o schimbare a structurii pro
i'esionale,
economice sau sociale a oraşului. Este vorba de o îm
prospătare a acelei categorii sociale orăşeneşti care va presa permanent
:=-;prc o lărgire a participării la conducerea oraşului şi la beneficiile de iJe
:Jrma comerţului pe care îl făcea oraşul. Patriciatul îşi pierde din ce in
magiştrii,
2e mai mult însemnătatea. Patriciatul vechi, acel alcătuit din
'Wbili în general, fiindcă şi în Bistriţa, ca şi în alte oraşe a existat mai întîi
un patriciat alcătuit din aceşti nobili. Pînă pe la începutul veacului al
�nV-lea, conducerea oraşului au avut-o în general aceşti reprezentan�i
:1i nobilimii, care şi-au construit case, care îndeplineau anumite func�ii
aici în oraş
, sau în jurul oraşului. Pe măsură ce meşteşugarii şi negustorii
:-poresc ca număr şi se întăresc din punct de vedere economic, importanţa ve
t:hiului patriciat scade şi se alcătuieşte, încetul cu încetul, un nou patriciat.
format din ace.) ti meşteşugari şi negustori mai înstăriţi. O perioadă de fimp,
din veacul al XIV-lea pînă în veacul al XV-lea, acest nou patriciat domi
nă. Din sinul său sînt aleşi juzii, din sînul său sînt aleşi juraţii oraşului,
�1dică primarii cu alte cuvinte şi consilierii oraşului care formau împre
ună municipalitatea sau sfa.tul oraşului (universis villicis seu iudicibus,
.inratis . .. de Bezterce}. Sfatul orao;;ului, era organul care conducea viaţa
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urbană şi în Bistriţa ca şi în alte părţi ale Transliva.niei sau ale Europei.
Cînd însă pătrund în mijlocul acestui patriciat elemente din categorii so
ciale mai modeste, breşa se lărgeşte şi însăşi participarea la conducere a
orăşenilor mai modeşti sporeşte ca număr, şi astfel se amestecă şi ca po
ziţie socială Chiar dacă n-au reuşit foarte mulţi să ajungă j uzi, dintre
meşterii de rînd, juraţi au fost destul de mulţi şi ei era,u aceia care ale
geau judele. Ei erau aceia care aveau cuvînt la luarea unei hotărîri
In felul acesta putem vorbi de un spirit mai democratic în societa
tea Bistritei, ca şi în societatea altor oraşe, mai ales că acum împrej uri
mile Bistriţei ajung la o organizare politică tot mai bine conturată, tot
mai bine cristalizată. Bistriţa se pomeneşte ca un comitat încă din anul
1222. un comitat cu nişte fruntarii, nişte margini mai puţin fixe. aşa cum
erau de altfel toate aceste organizaţii administrativ-locale. Centrul, se ştie.
era în oraş, marginile comitatului se lărgeau, se strîmtau după împrej u
rări. De aceea la 1 222 nu există încă un comitat cu margini precise, imua
bile. Mai bine conturat este la sfîrşitul veacului, pe la 1 274, cînd sînt c,
mintiţi aici comiţi şi de cînd apoi reprezentanţii aceştia administrativi vor
fi într-o continuitate neîntreruptă. Chiar dacă Bistriţa va fi cînd un dis
trict (districtus) la, 1 3 1 6, cînd un scaun (sedis) la 1 330 din punct de vedere
administrativ, in fruntea lui era un comite ales de voievodul Transilvani'2t
ti erau nişte j uzi ai nobilimii, iarăşi desemnaţi de nobilimea din comitat.
In felul acesta a putut pătrunde în oraş şi o populaţie venită din alte
părţi, dar ridicată şi din teritoriul comitatului care va avea, un rol de j ucat
de multe ori chiar şi în istoria Transilvaniei în general. Ajungem astfe�
la un moment important, la vremea lui Iancu de Hunedoara., cînd el este
investit cu titlul de comite perpetuu al Bistriţei. Era fără îndoială o răs
plată a meritelor acestui vajnic luptător pentru independenţa Transilva
niei şi a celorlalte două ţări româneşti, fiindcă el reuşise să pa,troneze şi
chiar uneori să conducă efectiv atît Ţara Românească cît şi Moldova, pe
lîngă Transilvania. Nu este o întîmplare că Iancu de Hunedoara a fost nu
mit comite perpetuu al Bistriţei şi nu în altă parte. A fost numit a1c1.
fiindcă aici în aceste părţi există o bază socială faţă de care a fost foarte
atent totdeauna şi care, la rîndul ei, a fost atentă faţă de Ia.ncu de Hu
nedoara. Era aici în districtul Năsăudului sau al Rodnei o populaţie ro
mână, formată din ţărani liberi şi numeroşi cnezi. Această ţărănime liben1
şi aceşti cnezi şi din districtul Rodnei ca şi aceia din Hunedoara, ca şi a
ceia din Banat, ca şi aceia din Maramureş, au constituit totdeauna, una din
forţele principale militare ale lui Iancu, unul dintre stîlpii de susţinere a
politicii sale. Aşa se explică faptul că tocmai aici la Bistriţa a obţinut el
acest însemnat titlu de comite perpetuu. In vremea aceasta şi oraşul şi
comitatul se bucurau de prestigiu în toată ţara Transilvaniei, pentru ros
turile oraşului şi pentru importa.nţa localităţilor şi comitatului în general.
Acum in veacul al XV-lea, relaţiile cu Moldova sint atit de strînse,
încît de aici îşi duceau foarte mulţi domnitori produse. Aici îşi trimiteau
·
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·..;r.ii moldoveni tinerii pentru a-şi face ucemc1a, pentru a învăţa diferite

;neserii şi meşteşuguri. Acest prestigiu la care ajunsese acum, la mijlocul
.-eacului al XV-lea, Bistriţa şi comitatul Bistriţei. explică ceea ce se ve�
in1_impla în veacul următor, cînd moldovenii Ş_tefan cel Mare şi urmaşii
:ui. spre Bi stri ta î"i îndreptau atenţia de multe ori cînd se găse'3.u în mo
:-::.cnte de cumpănă, n u numai din punct de vedere economic, dar şi politi
<o-TY'ilitar. Legătnrile cu marginea răsăriteană a Transilvaniei, au fost atî�
de frecvente, incit granita realmente nici nu exista. De aceea în veacul
următor. Petru Rareş, pe lîngă stăpînirile mai vechi, Cetatea de Baltă $Î
Ciceul, obţine Unguraşul. Rodna, obţine şi Bistriţa cu cele 23 de sate. Nu
este întîmplător faptul că eforturile lui aici spre Bistriţa se îndreaptă şi
mststenţe1e lui pentru stăpînirea Bistriţei au fost atît de mari, atît de re
note�te, încît voievodul Transilvaniei a fost nevoit s!l cedeze acestor pre
siuni pentru a-1 avea aliat şi sprijinitor pe domnul Moldovei. Nu este tn
timplător acest fapt, deoarece acum. la inceput de veac al XVI-lea, in
Bi ::: lriţa existau cel puţin 32 de branşe meşteşugăreşti organizate in bresle.
Era după Braşov, Sibiu, Cluj oraşul cu cele mai multe şi mai bine organi
zate bresle. Dintre acestea, fără îndoială breasla postăvarilor, breasla aura
nwr sau argintarilor (fig. J), breasla fleraruor, breasla tauruonlor de ar
me.breasla croitorilor etc au jucat un rol important. Se mai adaugă a.curn
un lucru nou. semnificativ : apar nişte meşteşuguri care indică starea de
dezvoltare a cul turii şi civilizaţiei oraşului. Apa,r meşteri care fac ceasuri)
apar farmacişti (apothccari) - mai întîi unul Andrei Italianul (ltalus) şi
rl upă aceea urml cu numele Eustatiu Wiener. ceea ce înseamnă că oraşul,
Bistriţa depăşise marginile unei preocupări cotidiene, că nevoile populatiei
pre tindeau asemenea îndeletniciri noi pentru comoditatea oraşului, pentru
ca l ocuitorii lui să-şi facă viaţa mai plăcută, pentru a se încadra în civili
zatJa europeană a vremu. De aici îsi duceau moldovemi mesteri. oen tru
a-şi repara ceasurile sau îşi duceau medicamente din farmaciile bistriţene
sau acelea făcute de farmaciştii respectivi, pentru că atunci farmaciştll
erau mai mult decit cei de astăzi, e1 înş1ş1 îşi 1aceau medicamentele din
plante, după învăţătura lor şi după nişte reţete care erau cunoscute în lu
mea farmaceutică. Este un moment important şi pentru rosturile oraşului
;n viaţa economică şi viata politică a moldovenilor şi Moldovei. Bistriţa ob
ti ne. alături de Sibiu şi Cluj, dreptul de a bate monedă proprie, pondera
d"' Bistriţa (ponderis Bystricensis).
Cine-şi va lua osteneala să urmărească documentele, va constate.
fără prea mare greutate corespondenţa aproape zilnică intre Bistriţa :;;i
::VIoldova. Această corespondenţă păstrează doar un fragment de realitate.
Documentul înseamnă materializarea unui raport juridic sau a unui ra
pcrt economic ori pol i tic a unei realităţi culturale. Viaţa fiind mai com
plexă nu putea fi reflectată în documentele vremii ; nici chiar astăzi, prin
mijloacele de informaţie atît de diversificate. atît de amole, viaţa nu poate
.i.i pr:nsă totdeauna şi în totalitatea ei în scripte, cu atît mai puţin atunci
-c·:nd aceste preocupări pentru inscrisuri
era,u cu mult mai modeste.
.

·

,

www.cimec.ro

22

Dar chiar şi în această situaţie, cînd documentul exprimă un frag
ment de realitate doar, aceste legături sînt atît de frecvente şi intense,
încît înving obstacolele.
Este momentul, pDate, de maximă dezvoltare a oraşului medieval,
fiindcă de pP. la iumătatea veacului al XVI-lea. se observă în toată aceas
tă parte a Europei mari transformări. Datorită acestor mutaţii de ordin
politic care se petrec aici, mai exact datorită instaurării dominaţiei turceş li
care, ca şi orice d ominaţie, de altfel. a însemnat o piedică �n dezvoltarea
liberă a societăţii din ţara. respectivă - chiar dacă turcii nu s-au ameste
cat prea intens şi prea direct în viaţa internă a celor trei ţări româneşti.
Aşa s-a întîmplat şi cu
Transilvania şi cu Ţara Românească şi cu
Moldova. Prin faptul că aceste ţări erau obligate la diferite daruri, peş
cheşuri, tributuri, alimente, ma,terii prime, oameni şi aşa mai departe, dez
voltarea lor era împiedicată într-un grad superior.
M-am străduit să vă readuc în minte unele lucruri pe care mulţi poate
le cunoaşteţi. Totuşi, socotesc că pentru respectul pe care-I datorăm acelo
ra care au făurit o viaţă materială şi spirituală pe aceste meleaguri, eram
dator cu această evocare.
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BRE VE HISTOIRE DE LA VILLE BISTRITA
,
La localite Bistriţa, situee au nord-est de la Transylvanie, commence
son existence bien avant de'etre attestee dans des documents et bien
aL·ant la colonisation des Saxons guand la population roumaine autoch
tone. etant or9anisee en communautes villageoises avait, commnP. chef.>
des juges ou des knezes,
L'emplacement de la localite dans un point important de carrefour
cles chemins non seulement pour la Transylvanie, mais aussi au de Zd
des Carpathes, a favorise le developpement du village et la transformation
ele celui-ci en ville avec des metiers et des commercants. Au temp de l'in
t·asion tataro-mongole ele 1 241 le caractere urbain de la localite est
prouve par le fait qu'il etait nomme oppidum, civitas, mais cette invasion
lui a ralenti le developpement.
La periode d'apres l'invasion de 1 241 a impose d la population de>
efforts accrus pour refair la ville. Aussi, depuis le XIV -e siecle Bistriţa
compte parmi les quatre ou cinq villes les plus importantes de Tran
sylvanie. Vers 1367 on parle des associations des metiers d Bistriţa sur
nommees Iraternitates. communitates, qui ont obtenu le droit de renou
<·eler leurs status, ce qui confirme leur existence bien avant cette date.
Au debut de XVI-e siecle il y avait d Bistriţa au moins 32 branches des
metires organisees en a.�sociations. A ce temps Bistriţa s'impose deja tant
sur le marche de Transylvanie, d câte de Braşov, Sibiu, Sighişoara etc.,
quant sur le marche de la Moldavie.
Le fait que dans les environs de Bistriţa, au district de Năsăud
et de Rodna, il y avait une base sociale formee de paysans libres et de
nombreux knezes, explique la nomination de Iancu de Hunedoara co
mme comte perpetuel de Bistriţa d cette epoque.
L'instauration de la souzeranite turque dans les pays roumain.s,
l'immixtion des turcs dans la Vie politique et economique dţ;!S trois prin
cipautes roumaines a marqu e quand meme un serieux obstacle- dans le
cleveloppement de la societe de ces pays, mais pas un arret.
L8GE�DE DES FIGURES

Fig. l. - Bistrita eu 1666, d'apres one gravure de H. 1. Sch ollenbergen.
Fig. 2. - La porte de l'esl de la viile.
Fig. 3. - Maison de J'orievre, (aujourd'hui la musee du departement).
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PARTIDUL COMUNIST ROMAN TRUP DIN

TRUPUL POPORULUI
POMPEI C R ĂCI U N
Şl EFA N DOMNI CI
"Partidul 1·eprezintă nucleul în jurul căruia gra

vitează întTeaga societate şi de la eaTe r:rdiază energia
şi lumina ce pun în mişcaTe şi asig:Iră

întregului

angrenaj

al orînduirii

funcţionarea

sociali�tR",

N ICOLA E C EA USESC U, R aport
la ConRresul al X-lea al P.C. R .

La 8 mai 1 97 1
întregul nostru popor a sărbătorit u n eveniment de
covîrşitoare importanţă pentru destinul României, un eveniment care,
prin semnificaţiile profunde pe care le-a, avut asupra vieţii şi luptei clasei
muncitcare a îmbogăţit istoria mişcării revoluţionare de pe meleagurile
noastre ca una dintre cele mai glorioase pagini ale sale - crearea - cu
cincizeci de ani în urmă a Pa.rtidului Comunist Român, conducătorul în
cercat al poporului nostru în lupta pentru lichidarea exploatării ş i asu
pri rii, pentru transformarea revoluţionară a societăţii, pentru bunăstare şi
fericire, pentru triumful socialismului în România.
Năc,cut într-o epocă în care mizeria traversa în lung şi-n lat oraşele
si satele ţării, cînd minciuna se lăfăia peste întreaga viaţă politică a ţării,
Partidul Comunist Român - trup din trupul poporului - a intrat în
c·unta bătălie împotriva exploatării avînd ca arme de nebiruit adevărul
şi slujirea, devotată a intereselor fundamentale ale poporului. A fost singu
,·ul partid care a aprins în acea beznă tristă scînteia ce avea să aducă lumină, a fost singurul partid care s-a ridicat să spună ţării, poporului, a
devărul despre propriul său destin, să-i arate calea largă a luptei revdu
�ionare pentru transformarea societăţii, pentru făurirea unui stat în care
namenii muncii de la oraşe şi sa.t� să fie singurii şi adevăraţii stăpîni.
o

-

www.cimec.ro

26

Glorios continuator al secularelor lupte de eliberare ale poporului
român, ale eforturilor şi jertfelor sale pentru neatîrnarea ţării, formarea
natiunii române şi a statului naţional unitar, pentru accelerarea progre
sului social şi înaintarea României pe calea civilizaţiei, pt·eluînd cele mai
bune tradiţii ale mişcării muncitoreşti şi socialiste din ţara noastră, Par 
tidul Comunist Român s-a făurit şi dezvoltat c a o forţă social politic;:',
înaintată, cu rădăcinile adînc împlîntate în solul rec1lităţilor naţionale,.
exponent fid el al intereselor clasei muncitoare, ale întregului popor român.
"Tu te-ai născut din dragoste ca omul
Şi din durere te-ai născut, ca el
Ai rădăcini în ţara mea, ca pomul
Şi-nspre lumină-ai năzuit, la fel " .
- spune poetul
Răspunzînd unei necesităţi legice, obiective . determinante de stadiui
dezvol tării economica-sociale a ţării, sintetizînd concluziile unui îndelun
gat proces de maturizare a mişcării noastre muncitoreşti, de cl arificare
ideologică şi politică a proletariatului, în condiţiile avîntului maselor mun
citoare, ale bă tăliilor sociale din România anilor 1 9 1 8-1920 şi ale însu[
l eţitorului exempJu pe care îl reprezintă victoria Marii Revoluţii Socia
liste din Octombrie, crearea Partidului Comunist Român a marcat o eta
pă nouă în dezvoltarea mişcării revoluţionare şi democratice din Români'! .
a ridicat p e o treaptă superioară lupta revoluţionară a clasei muncitoare.
a poporului nostru.
Prin crearea Partidului Comunist Român - detaşament de avangar
dă marxist leninist al clasei muncitoare - lupta revoluţionară a maselor
populare din România a căpătat noi şi nebănuite dimensiuni. Era si
se întîmple aşa deoarece acest partid a unit în rîndurile sale tot ce ave:1
mai bun aces t popor de viteji : fiii şi ficele sale, luptători devotaţi pînă la
sacrificiu cauzei pentru care luptă clasa muncitoare, întregul popor. Ince
pînd din acest moment - se subliniază în expunerea tovarăşului Nicola e
Ceauşescu la adunarea festivă organizată cu prilejul aniversării a 45 de
ani de la crearea Partidului Comunist Român - .,clasa muncitoare, sUlJ
conducerea partidului comunist, a fost prezentă şi şi-a spus cuvîntul in
toate evenimentele mai importante ale ţării, s-a situat în fruntea luptei
pentru progres social. Incă din primii ani ai existenţei sale, partidul co
munist a fost nevoit să înfrunte prigoana dezlănţuită de clasele domi
nante. Din rîndurile partidului au căzut în lupta revoluţionară· răpuşi de
gloanţele plutoanelor de execuţie, exterminaţi în temniţe mii şi mii de
lup tători revoluţionari" .
Eroismul comuniştilor constituie izvor de inspiraţie pentru opere de
înaltă ţinută artistică şi de educaţie patriotică a poporului nostru :
"Ei au căzut cu faţa la duşmani,
Dar nu sînt morţi, căci inima lor ba.te
De dincolo de moarte şi de ani,
De-a pururi pentru noi şi l ibertate" .
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Teroarea duşmanului de clasă nu a reuşit însă să în.frîngă voinţa d;:;
luptă a comuniştilor şi a celorlalţi patrioţi. Ei au continuat să ţină sub
steagul luptei pentru apărarea intereselor oamenilor muncii, să conducă
clasa muncitoare, întregul popor din victorie în victorie.
Afirmîndu-se pe arena vieţii politice, organizînd luptele sociale con
tra claselor exploatatoare, partidul comunist a înscris în istoria patriei
nenumărate pagini de eroism şi abnegaţie revoluţionară.
Cu deosebită forţă s-a manifestat capacitatea politică şi organi"latori
că a partidului comunist în timpul marilor bătălii revoluţionare din ia
nuarie - februarie 1933, împotriva măsurilor luate de C3.pitalişti de a
i eşi din criză pe spinarea celor ce muncesc, bătălii care, totodată, au re
prezentat prima mare mişcare muncitorească din Europa împotriva per i 
colului p e care-I reprezenta fascismul. Partidul comunist s-a dovedit m : 
înfricatul detaşament revoluţionar de avangardă a l proletariatului ş i , toto
dată exponentul intereselor vitale ale maselor largi de oameni ai muncii,
ale ţăr8nimii şi intelectualităţii, ale unor largi categorii sociale progresiste.
Partidul nostru a luptat cu consecvenţă şi fermitate împotriva asupririi
naţionale, pentru prietenia şi solidaritatea frăţească între toţi oamen i i
muncii fără deosebire de naţionalitate ; î n rîndurile sale a u activat fiii
cei mai buni ai poporului român şi ai naţionalităţilor conlocuitoare.
Exponent al intereselor naţionale ale poporului român, partidul co
munist s-a ridicat în apărarea independenţei şi suveranităţii ţării, a mi
litat pentru o politică externă de pace şi colaborare cu celelalte popoare.
împotriva dominaţiei imperialismului străin, pentru prietenie şi alian�a
între Rom.inia şi Uniunea Sovietică.
In anii ilegalităţii, comuniştii români, devotaţi ideilor interna\ iona
lismului proletar au manifestat un înalt spirit de solidaritate cu lupt:1
comuniştilor, a clasei muncitoare, a popoarelor din alte ţări, împotriva
reactiunii, a fascismului, pentru drepturi democratice şi o viaţă mai bună.
pentru libertatea şi independenţa ţărilor lor.
De-a lungul a aproape un sfert de veac de luptă dîrză împotriva ex 
ploatării burghezo-moşiereş ti, dusă în conditii dintre cele mai grele, pen
tru apărarea intereselor maselor· pf!ntru eliberarea socială şi demnitat �
naţională, partidul comunist s-a afirmat ca singura forţă politică călău
zită realmente de aspiraţiile poporului şi capabilă să realizeze, împreună cu
masele transformările înnoitoare. care au deschis calea modernizării şi pro
gresului social rapid, a eliberării de exploa,tare şi asuprire.
Intreaga perioadă de la crearea Partidului Comunist Român pînă l:1
eliberarea ţării a pus în evidenţă patriotismul, înaltul spirit de responsabi
litate istorică, abnegatia, puterea de j ertfă a comuniştilor. Activî�d peste
20 de ani în condiţii de ilegalitate, înfruntînd teroarea regimului burghe
zo-moşieresc, militanţii revoluţionari comunişti au crezut cu tărie în ide
alul eliberării soci ale şi naţionale a poporului român, au luptat cu dîrze
nie şi pc>Jsiune pentru transpunerea lui în viaţă.
Stegar al intereselor fundamentale ale naţiunii, Partidul Comunist
Român are meritul istoric de a fi organizat şi condus insurecţia armată
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din August 1 944. Dind glas frămîntărilor poporului, aspiraţiilor uria;;ei
maj orităţi a naţiunii, Partidul Comunist Român a reuşit să coalizeze cele
mai largi forţe sociale patriotice, democratice, progresiste, cadrele mili
tare şi armata şi să asigure răsturnarea dictaturii militara-fasciste, în
toarcerea armelor împotriva Germaniei naziste şi alăturarea ţării coaliţiei
antihitleriste, deschizînd astfel calea revoluţiei populare, calea făuririi u
nei vieţi noi, libere, pentru poporul muncitor.
Smulgînd ţara din încremenirea în care o ferecase stăpînirea exploa
tatorilor şi dominaţia puterilor imperialiste, partidul comunist a condus
cu succes revoluţia populară, lupta pentru democratizarea ţării şi cuceri
rea puterii politice, dovedind şi cu acest prilej capacitatea sa de a elabo
ra o linie strategică şi tactică ştiinţifică, în concordanţă cu realităţile din
ţara noastră.
Sub conducerea s:1, în furtunoase bătălii de clasă, de o amploare necu
noscută în istoria României, clasa muncitoare - care şi-a afirmat cu vi
goare spiritul său consecvent revoluţionar - în alianţă cu ţărănimea
muncitoare, cu masele largi de oameni ai muncii a înfrînat forte�e reac
tiunii, a instaura,t guvernul revoluţionar democrat de la 6 Martie 1 945,
a înlăturat monarhia şi a proclamat Republica, făurind apoi statul so
cialist.
Un rol de cea mai mare importanţă l-a avut realizarea, încă în con
diţiile ilegalităţii, a colaborării dintre Partidul Comunist şi Partidul So
cial-Democrat, prin unirea lor în 1 948 - pe baza ideologiei marxist-le
niniste - s-a constituit partidul unic al clasei muncitoare, Partidul Mun
citoresc Român, ţara noastră fiind printre primele în care s-a realizat
unitatea politica-organizatorică a clasei muncitoare. Această însemnată vic
torie politică a împlinit o imperioasă necesitate istorică, experienţa Ro
mâniei demonstrînd că unitatea clasei muncitoare constituie una din premisele fundamentale pentru cucerirea puterii şi făurirea noii orînduiri
sociale.
Indeplinindu-şi măreaţa misiune încredinţată de popor, Partidul Co
munist Român, a deschis cea mai luminoasă epocă din indelungata istorie
a patriei noastre - epoca revoluţiei şi construcţiei socialiste ; sub con
ducerea sa, România a cunoscut în ultimul patrar de veac transformări
radicale în întreaga structură economică şi de clasă, în organizarea socia
lă şi de stat· în modul de viaţă al oamenilor muncii ; exploatarea burghe
zo-moşierească a fost lichidată pentru totdeauna, socialismul a triumfat
definitiv la oraşe şi sate, ţara noastră păşind apoi în etapa făuririi socie
tă1 ii socialiste multilateral dezvoltate.
Crearea orinduirii socialiste - cea mai de preţ cucerire a poporu
lui şi temelia trainică a locului demn pe care îl ocupă astăzi între popoa
rele lumii - constituie dovada strălucită a j usteţei politicii partidului, a
devotamentului cu care serveşte interesele poporului român, cauza socia--
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lismului şi comunismului. Politica şi obiectivele elaborate de partid au de
venit programul de acţiune al întregului popor, care, însufleţit de abne
ga tie şi elan patriotic a asigurat traducerea în viaţă a planurilor dezvol
tării economice şi sociale, ridicînd an de an edificiul vieţii sale noi.
Intreaga experienţă acumulată de poporul român în ultimile decenii,
confirmă pe deplin adevărul potrivit căruia conducerea întregii noastre
societăţii de către Partidul Comunis t Român constituie factorul politic
fundamental care asigură înaintarea victorioasă a patriei pe calea socia
lismului. Referindu-se la aceasta, tovarăşul Nicolae Ceauşescu sublinia :
"Partidul Comunist Român a dobîndit recunoaşterea unanimă· a rolului
de conducător al societăţii noastre datorită fidelităţii, devotamentului :;; i
spiritului de jertfă cu care a slujit neîncetat, încă de la înfiinţarea sa, in
teresele supreme ale clasei muncitoare. alP celor ce muncesc, ale 1ntregu
lui popor. Politica sa, inspirată din nevoile arzătcnre ale dezvoltării S i 
cietăţii româneşti, din interesele vitale ale întregului popor, intemeiata
pe principiile marxi.sm-leninismului a devenit drapelul sub care s-au u
n i t. în rînduri strînse, muncitorimea, ţărănimea, intelectualitatea, întrerl.
ga natiune.
lntrea�a experienţă a României confirmă faptul că rolul conducci
tor al partidului este o lege obiectivă a făuririi noii orînduiri sociale. Con
sti tuirea societăţii socialiste este opera activităţii conştiente a mas2lor 1· :
dicate la intelegerea cerintelor dezvoltării istorice, rezultatul cunoaşterii
şi folosirii legilor dezvoltării sociale. Desfăşurarea cu succes a procesu
lui complex şi multilateral de edificare a societăţii socialiste nu este po
sibilă fără o forţă politică organizată, fără un partid comunist puternic,
înarmat cu concepţia ştiinţifică, materialist-dialectică despre lume, care
să unească si si'i cond1 1că toa.te fortele proe:resh;te ale societăţii. Tocmai
un asemenea rol îndeplineşte cu succes, prin întreaga sa activitate politicci
şi organizatorică Partidul Comunist Român.
Privind în urmă drumul străbătut în sfertul de veac care a trecut
de la eliberarea ţării, apare limpede că la baza tuturor succeselor obţinu te
în înfă ptuirea misiunii istorice a oa:rtidului, a vao;;t ului oroe:ram de trans
formare revoluţionară a societăţii noastre, a stat, în primul rînd, faptul
că în întreaga sa activitate, Partidul Comunist Român s-a identificat cu
cerinţele obiective ale dezvoltării societăţii româneşti, cu interesele şi as
pirati i l e vitale ale pooorulu; , Unul r'l in izvoarele fortei şi vitalitătii poli
ticii partidului constă în aceea că el s-a călăuzit şi se călăuzeşte neabii 
tut de teoria revoluţionară profund ştiinţifică, a proletariatului - mar
xism- leninismul. teorie pe care a aplicat-o creator în apriga luptă revoluţionară pentru răsturnarea claselor exploatatoare, pentru înfăptuirea
revoluţiei socialiste, pentru edificarea socialismului. Ele constituie, to1.
odată, o mărturie grăitoare a faptului că partidul comunist, trup din tru
pul poporului român, al clasei muncitoare, ţărănimii, intelectualităţii, nu
are ţeluri mai înalte, scopuri mai nobile decît servirea intereselor fun
damentale ale poporului, a cauzei socialismului şi comunismului, că in-
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treaga sa politică internă şi externă este expresia fidelă a cerinţelor dez
voltării ascendente a societăţii româneşti, a ridicării României pe culrai
tot mai înalte de civilizaţie, a sporirii contribuţiei sale la întărirea forţe1or socialismului şi păcii în lume.
Aceasta i-a permis să găsească soluţiile cele mai corespunzătoare
condiţiilor sociale şi naţionale ale ţăni noastre, stadlUlui de evoluţie iston
că a României, şi, totodată, să-şi aducă contribuţia proprie, originală, la
dezvoltarea tezaurului teoriei şi practicii mişcării comuniste şi revolu
ţionare mondiale.
Constituind - prin amploarea, diversitatea şi însemnătatea măsu
rilor de perfecţionare iniţiate în toate domeniile - o nouă etapă în dez
voltarea României, în activita,tea partidului, perioadă marcată de Congre
sele al IX-lea şi al X-lea al P.C.R. a ridicat pe o treaptă superioară suc
cesele poporului român în construcţia socialistă. O atenţie primordialu
acordă P.C.R., în cadrul activităiii generale de conducere a societăţii noas
tre pe calea socialismului şi comunismului, dezvoltării bazei tehnice-ma
teriale a societăţii, perfecţionării continue a organizării, conducerii şi pla
nificării economiei naţionale, a întregii producţii de bunuri materiale.
Sint bine cunoscute în acest sens măsurile adoptate în ultimii ani ale cci
ror efecte s-au materializat în dezvoltarea rapidă a forţelor de producţie,
creşterea producţiei industriale şi agricole, sporirea eficienţei întregii acli·
vităţi economic2.
Experienţa istorică a României confirmă că consecventa cu care
partidul veghează la dezvoltarea continuă şi în ritm rap�d a bazei tehnice
materiale a socialismului este sursa progresului multilateral al societăţii,
a creşterii nivelului de trai al populaţiei, punctul de sprijin al tuturor în-·
făptuirilor prezente şi viitoare. In măsură tot mai mare se vădesc avan
tajele cadrului propice creat stimulării energiei şi iniţiativei maselor, mai
bunei valorificări a resurselor materiale şi umane ale ţării. Eforturile cre
atoare ale poporului concentrate spre înfăptuirea ansamblului de măsuri
vizînd dezvoltarea forţelor de producţie, perfecţionarea relaţiilor socialist..::
dau rod bogat ; este grăitor faptul că ritmul mediu anual de dezvoltare a
industriei în p€rioada ultimilor ani a depăşit considerabil prevederile.
Concomitent cu grija pentru dezvoltarea potenţialului economic ai
ţării, partidul se preocupă statornic de perfecţionarea relaţiilor socialiste
de producţie, a raporturilor dintre oameni. O atenţie permanentă acorda.
P.C.R . exercitării cu succes de către clasa muncitoare a rolului ei de cla
să conducătoare a societăţii, întăririi alianţei muncitoreşti-ţărăneşti temelia de nezdruncinat a noii orînduiri, dezvoltării coeziunii societăţii
noastre· bazată pe comunitatea intereselor şi aspiraţiilor vitale ale clasei
muncitoare, ţărănimii şi intelectualităţii, reprezentînd o uriaşă forţă mo
trice a progresului social, unul din principalii factori ai afirmării plenare
a potenţelor materiale şi spirituale ale societăţii, ca şi al creşterii presti
giului internaţional al României socialiste .
. Cu neobosită consecvenţă - veghează partidul la consolidarea un�-
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ia dintre cele mai mari cuceriri revoluţionare ale societăţii noastre - de
plina egalitate în drepturi a oamenilor muncii români, maghiari, germani
�i de alte naţionalităţi, prietenia frăţească a poporului român cu naţiona
lităţile conlocuitoare - rod minunat al rezolvării marxist-leniniste a pro
blemei naţionale, care a creat condiţiile luptei unite a celor 20 de milioa
ne de cetăţeni ai României socialiste pentru înflorirea patriei comune.
Călăuzindu-se de principiul fundamental al marxism-leninismului
că socialismul şi democraţia sînt de nedespărţit, continua lărgire a demo
-craţiei reprezintă o cerinţă legică imperioasă de care depinde afirmarea
deplină a forţei vitale şi superiorităţii noii orînduiri sociale, partidul pro
movează o vastă şi multilaterală acţiune de dezvoltare şi perfecţionare u
democraţiei socialiste. A fost adoptat, în acest sens, în ultimii ani un cu
prinzător ansamblu de măsuri menite să asigure întărirea legalităţii so
daliste. stimularea largă a criticii şi autocriticii în viaţa socială, promo
varea fermă a principiilor echităţii sociale, crearea cadrului organizato
ric care asigură oamenilor muncii posibilitatea să-şi spună liber şi nestin
gherit cuvîntul asupra modului cum sînt conduse treburile publice· să cri
tice fără reţinere neajunsurile, să contribuie la înlăturarea lor, la perfec1ionarea activităţii.
Toate acestea au contribuit la creşterea continuă a autorităţii şi pres
tigiului de care se bucură partidul în rîndurile poporului, a dragostei cu
teare este înconjurat de masele cele mai largi, a încrederii cu care este în
făptuită politica partidului.
"Cuvîntul tău, partid iubit,
Îl auzim în fiecare clipă
Şi noi puteri în trup ni se-nfiripă
Şi ni se face braţul de granit" .
Marile izbînzi pe frontul edificării societăţii socialiste multilateral
dezvoltate au dat posibilitatea. partidului ca la cel de-al X-lea Con
gres al său să j alonezc începuturile unei etape noi calitativ superioare, a
<Construcţiei socialiste în România. ln toate judeţele ţării în fiecare oraş,
in fi ecare uzină şi pe fiecare şantier, în fiecare sat, hotărîrea de a înfăp
tui neabătut istoricul program de dezvoltare economică şi socială a ţării,
:;tabilit de Congresul al X-lea al P.C.R., a mobilizat clasa muncitoare, or
ganizaţiile sindicale. întregul popor, într-o întrecere entuziastă, statorni
cind la fiecare loc de muncă o atmosferă caracteristică marilor acte de
creaţie, un spirit de muncă propriu omului conştient de înalta răspundere
socială. In fiecare zi. oamenii muncii din uzinele şi de pe ogoarele întregit
ţări raportează partidului importante realizări şi depăşiri ale planului d�
producţie, fapte de eroism cotidian care ne dau garanţia că vom păşi cu
hotă rîre în noua etapă de dezvoltare 1 97 1 -1 975, deoarece pornim de pe
o bază economică trainică, consolidată din punct de vedere politic şi social.
Antrenînd întreaga putere de muncă şi :le creaţie a poporului în vas
ta operă de edificare a societăţii socialiste m ultilateral dezvoltată, Parti
dul Comunist B omân porneşte de la concepţia marxist-le�i.r1istă că în cen-
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trul activităţii de construire a socialismului se află omul şi interesele salE..
fundamentale, că tot ce se realizează în socialism este destinat bunăstării
şi fericirii omului, ridicării necontenite a nivelului de trai - material şi
cultural - al întregului popor. Imbunătăţirea sistemului de salarizare,
sporirea pensiilor, şi reaşezarea impozitelor pe salarii şi alte venituri
pentru a n u aminti decît cîteva din măsurile d e curînd adoptate - ne dau
imaginea consecvenţei cu care Partidul Comunist Român se preocupă de
creşterea nivelului de trai al celor ce muncesc, de promoy_area în viaţa so
cială a unor principii pe deplin corespunzătoare echităţii socialiste.
Paralel cu avîntul economiei naţionale, cu dezvoltarea continuă a
ştiinţei şi culturii, asistăm la permanente înnoiri ale întregii vieţi sociale
din ţara noastră. Preocupat statornic de dezvoltarea democraţiei socialis
te, de crearea unor condiţii care să permită valorificarea tot mai plenară
a capacităţilor creatoare ale întregului popor şi afirmarea largă a perso
nalităţii în toate domeniile de activitate - partidul nostru a elaborat ş1
înfăptuieşte în decursul anilor un întreg ansamblu de măsuri a căror rod
nicie şi înţelepciune se demonstrează şi prin consolidarea tot mai puter
nică a unităţii de monolit a întregului popor în jurul partidului, al Comi
tetului Central, al secretarului său general· tovarăşul Nicolae Ceauşescu,
fiu iubit şi mîndrie a poporului nostru .
Avînd înscrisă pe steagul său de luptă concepţia marxist-lenin is lâ,
conform căreia socialismul şi comunismul pot fi făurite numai de un po
por suveran pe deplin eliberat de exploatare şi asuprire, partidul nostru,
conducerea sa va acţiona şi în viitor în spiritul internaţionalismului pr()
letar care caracterizează viaţa şi lupta. partidului nostru de-a lungul între
gii sale istorii. In acest spirit, Partidul Comunist Român va situa cu fer
mitate în centrul politicii sale dezvoltarea prieteniei, alianţei şi colabo
rării multilaterale cu toate ţările socialiste, va milita în continuare neabă
tut pentru depăşirea dificultăţilor existente între ţările socialiste, pentru
întărirea unităţii lor, pe baza principiilor independenţei şi suveranităţi1
naţionale, ale egalităţii în drepturi, neamestecului în treburile interne, în
trajutorării şi avantajului reciproc.
De asemenea, aşa cum a subliniat din nou tovarăşul Nicolae Ceauşescu
cu ocazia aniversării j ubiliare a Organizaţiei Naţiunilor Unite, România
socialistă în concepţia coexistenţei paşnice, înţelege să dezvolte relaţii de
colaborare cu toate ţările indiferent de orinduirea lor socială.
In conducerea operei de edificare a socialismului în România· parti
dul continuă şi desăvîrşeşte bogatele tradiţii internaţionaliste ale comu
niştilor români, ale clasei noastre muncitoare. Partidul Comunist Român
militează neobosit pentru întărirea unităţii mişcării comuniste şi muncito
reşti internaţionale pe bazele marxism-leninismului, pentru unirea tutu
ror forţelor revoluţionare şi progresiste ale epocii noastre, va acţiona cu
toată hotărîrea pentru însănătoşirea · climatului internaţional, stingerea
focarelor de încordare şi război, soluţionarea pe cale paşnică a probleme-
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L E PAR TI COMMUNISTE ROUMAIN ORGAN!QUEMEN T
LIE A L 'EXIS TENCE MtME DU PEUPLE
R ES U M E

Les communistes, notre peuple tout entier attendent l'anniversair.
du glorieux centenaire du Parti Communiste Roumain sous le signe d e
l'activite creatrice, du travail continu pour l'accomplissement du prou
ramme elabore par le IX-e Congres du parti, pour creer dans no tre pay.,·
unc societe socialiste multilaterale developpee.
Ne dans une epoque ou la misere traversait d'un baut a l'auire le.�
villes ct les villages du pays, le Parti Communiste Roumain - âme de
l'âmc du peuple - s'est engage dans la cruelle bat aille envers l'exploi
tation ayant pour armes la verite ct l'activite devouee des interets fo n
daml.>ntaux du peuple.
Le glorieux continuaieur de seculaires luttes d'eliberation du peuplc
roumain, de ses efforts et ses sacrifices pour l'independance du pays, la for
mation de la nation roumaine et de l' Etat national unitaire, pour l'accdera
tion du progres .social et l'avancement de la Roumanie sur le chemin de la
civilisation, le Parti Communiste Roumain a ete cree et s'est developpe
comme une force social-politique avancee, .ses racines profondement in
troduites dans le sol des realites nationales, exposant fidele des interets
de la classe ouvriere, de notre peuple entier.
En s'affirmant dans la vie politique, en organisant les luttes so 
ciales contre les classes exploiteuses, le Parti Communiste Roumain a
prouve d'etre le nonpeureux detachement revolutionnaire d'avant garde du proletariat et toujours l'exposeur des interets vitaux des masses
des gens de travail, de la paysannerie et de l'intelectualite, d'une large
cathegorie sociale progressiste.
Le parte - parole des interets fondamentaux de la nation, le Parti
Communiste Roumain a le merite historique d'avoir organise et conduit
l'insurection armee d'Aout1 944, en ouvrant ainsi la voix de la revolu
tion proletarienne, la voix d'une vie nouvelle libre, pour le peuple tra
vailleur.
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En sortant le pays de sous la domination des exploitateurs et des:
imperialistes, le parti communiste a conduit avec succes la revolution
pupulaire, la lu ite pour conquerir le pouvoir politique, en ouvrant la plus
Z umineuse epoque de l'historie de notre patrie - l'epoque de la revolu
t ion socialiste; sous la conduite du parti, la Roumanie a connu le dernie1·
q11art de siecle des transformations radicaux dans la structure entiere
<>conomique et de classe, dans l'organisation sociale et d' Etat, dans �e
m ode de vie des hommes de travail, l' exploitation bourgeoise a pris fin
pour toujours, le socialisme a triomphe definitivement dans les villes e i:
les villages, notre pays a avance dans l'etape de la creation de la societe
'JJcialiste mu ltilaterale developpee.
Dans l'inclissoluble correlation avec l'activite interne, notre parti de
rou le une intense activite externe pour soutenir la cause de l'unite et dE.
la soliclarite internationale, en cleposant des efforts perseverants avers le
clerdoppement ele la collaboration internationale, l'approche et la corn
pre hension naţionale, ele l'egalite en droits, nonmelange dans daus des
ajfaires interne.�·, l'avantage reciproque.
En basant son entiere politique interne et internationale sur l'enseig
nement marxiste-leniniste qu'il applique d'une maniere creatrice aux
conclitions et aux particularites specifiques de notre pays le Parti Co
m muniste Roumain mobilise les efforts du peuple entier pour fleurir cou
"Cinu la patrie socialiste, pour rea7iser SUT le teritorire de la Roumanie � e
T h ; e cl'or d'humanite
be communisme.
-
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MOMENTE ALE OREVEI OENER A LE
DIN 1920 LA MINELE DIN RODNA
VASILE ILOVAN
Anul trecut la 20 octombrie s-au împlinit 50 de ani de la marea con
iruntare dintre proletariatul român, - ajuns la culmea răbdărilor salt:
din cauza condiţiilor grele de muncă, a prelungirii zilei de lucru, aplică1 i i amenzilor şi reţinerilor din salariu, a nerespectării legilor referitoare
]a dreptul muncitorilor, la repaus săptămînal şi concediu de odihnă etc.
şi burgheza-moşierimea preocupată în primu: rînd de obţinerea prin orice
mijloace a unor profituri cît mai mari şi refacerii ţării pe seama maselor
de oameni ai muncii.
Parte integrantă a avintului revoluţionar ce s-a desfăşurat după
primul război mondial, generată de condiţiile istorice din România acelor
a n i , produs inevitabil şi rezultat firesc al puternicei ascuţiri a contradic
ţiilor de clasă dintre proletariat şi burghezie, greva generală din 1 920 a
marcat un moment deosebit de important în dezvoltarea mişcării munci
toreşti din patria noastră, constituind în acelaşi timp1 punctul culminanc
al bătăliilor sociale din acea perioadă.
Cerută şi susţinută de imensa majoritate a muncitorilor, ea a fos�
rezultatul întregii mişcări greviste, al luptelor desfăşurate de proletariat
intre anii 1 9 1 9 - 1 920, a fost prima acţiune a clasei muncitoare desfăşu
rată pe scară naţională şi totodată cea mai mare bătălie de clasă a prole
l ariatului român.
"Prin amploarea şi combativitatea sa revoluţionară - arată tova
răşul Nicolae Ceauşescu - greva generală a fost cel mai important mo
ment din istoria luptelor de clasă din România ; ea a zguduit puternic în
�ăşi temelia regimului burghezo-moşieresc" . {1)
In condiţiile unei economii dezorganizate, a distrugerilor de bu
nuri materiale provocate de primul război mondial, a j afului săvîrşit de
ocupanţii germani şi austro-ungari, a exploatării economica-financiare
exercitată asupra ţării de monopolurile şi trusturile imperialiste interna
ţionale, clasei muncitoare din România crunt exploatată nu-i rămînea de
cit să se ridice la luptă hotărîtă pentru drepturi democratice şi o viaţă mai
bună.
-

!

.

N.

Ceauşescu, Partz.. u! Comunist Romdn. continuator a! luptei revoluţionare şi
democratice
a poporu!ut romdn, a! tradiţiilo1· mişcării muncitoreşti şi socialiste din
Ro
mdnia, p. 23.
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Toate acestea plus condiţiile grele de muncă din întreprinderi, creş
terea chiriilor, a impozitelor către stat, a preţurilor produselor de primd
necesitate, foametea şi bolile ce bîntuiau au contribuit la adîncirea nemul
ţumirilor clasei muncitoare, au dus la mari fierberi sociale. In întrea�J.
ţară se înteţeau mişcările şi acţiunile de luptă ale diferitelor pături şi c� ·
tegorii ale poporului, în frunte cu clasa muncitoare, creşterea gradului de
radicalizare a proletariatului şi a maselor largi muncitoare.
Ca şi în restul ţării muncitorii din vechiul şi frămîntatul centru
muncitoresc de la izvoarele Someşului Mare - Rodna Veche - datorit::t
aceloraşi condiţii grele de muncă şi viaţă, alături de întregul proletariat
s-au ridicat la luptă revoluţionară· pentru o viaţă mai bună, pentru pac �.
pămînt şi libertăţi democratice (fig. 1).

Fig. 1 .

-

Mineri l a locul d e muncă

Analizînd situaţia muncitorilor mineri, printre care şi a celor dii1
Rodna, ziarul "Minerul" din 1 5 martie din Cluj arată că situaţia salarizării
muncitorilor minieri era deosebit de gravă. După un calcul făcut de ziarul
amintit, care a luat în considerare numai alimentele şi articolele de stric
tă necesitate la preţurile cele mai mici ale zilei, minimum de existenţei
lunar pentru un muncitor necăsătorit era de 1 7 22 de coroane, iar pentru
unul căsătorit 3.680,40 coroane. (2).
Acelaşi ziar tratînd condiţiile de viaţă şi cîştig ale muncitorilor mi
neri conchide că în martie 1 920 un muncitor miner din Rodna n u cîştiga
2

Greva generală din România. Editura politică Bucureşti,
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decît între 200-500 coroane pe lună. De aici se desprinde foarte clar de
calajul exagerat dintre minimul necesar al unui muncitor miner necăsăto·
rit şi cîştigul unui muncitor din Rodna. (3).
Condiţiilor grele de viaţă ale muncitorilor minieri li se adăugau şi
persecuţiile la care erau supuşi aceştia de către administratorii minelor
(fi g. 2).

Fig. 2.

-

Un grup de muncitori mineri în faţa administraţiei.

În articolul "Cînd ceri drepturi capeţi închisoare" se arată că la in
sistenta muncitorilor conducerea judeţului le-a trimis un vagon de făină
pe care 1-au achitat. Î nsă cînd s-au dus muncitorii să se intereseze cînd şi
cum se va împărţi făina, administratorii minelor le-au răspuns : "Ce vreţi?
făina a venit pentru domni pe o jumătate de an, pentru voi n-a venit ni
mic" . (4).
Plîngîndu-se pretorului pentru acest procedeu şi făcîndu-1 răspunză
tor de cele ce vor urma delegatul muncitorilor lustin Varga a fost deţinut
şi transportat la Cluj pe motivul că este bolşevic. (5).
În aceste condiţii deosebit de grele muncitorii de la minele din Rodna
s-au ridicat la luptă hotăr,îtă pentru o viaţă mai bună.
Şi aici ca în întreaga ţară, mai ales în perioada 1 martie
18 octom
brie 1 920 greva generală a fost precedată de multe alte demonstraţii al::
muncitorilor de la minele statului şi cele particulare .
-

5

Ibidem. p, 46-47.
Biblioteca Academiei
bruarie 1920, p. 4.
Ibidem, p. 4.

Secţia

periodică

Cluj,

Minerul

www.cimec.ro

II.

Nr.

12.

din

16

fe

40

Impotriva măsurilor luate de către burghezie pentru a împiedica ori
ce demonstraţie· muncitorii din bazinul Rodna foloseau toate prilejurile
pentru a-şi manifesta nemulţumirea faţă de regimul burghez, de guvernul
de ciocoi a lui Averescu . Astfel în ziarul "Minerul" din 1 5 iunie 1 920 nr. H
sub titlul ,, 1 Mai la grupele noastre" se scrie printre altele : "Ne permi
ţîndu-se nici aici serbarea de 1 Mai cu demonstraţiile obişnuite, muncitorii
mineri împreună cu un număr considerabil de ascultători s-au adunat la
sala otelului, unde s-a început şedinţa la orele 1 0 a.m. Deschizînd şedinţ;i
tov. Mişcolczi a luat cuvîntul tov. Croitor care du� ce a amintit în citeva
cuvinte despre lupta de clasă, a predat cuvîntul tov. Zaharia Pop trimisul
Comitetului Central, care a spus într-o cuvîntare mai lungă însemnătatea
lui 1 Mai şi despre alegerile în faţa cărora ne aflăm, întrerupt fiind deseori
de aplauze prelungite". (6).
Cu toate restricţiile puse de autorităţile locale, în ziua de 2 Mai 1 920
a avut loc o altă adunare populară în curtea şcolii din Rodna la care au
participat circa 200 de muncitori.
In legătură cu acestea primpretorul plăsii Rodna informează pe pre
fectul j udeţului prin adresa confidenţială Nr. 1 5/1920 din 5 mai că : "La
adunarea partidului socialist ţinută în Rodna Veche la 2 mai a.c. delegaţii
partidului socialist, Zaharia Pop de profesie tipograf, originar din Rodna
Veche care vrea să păşească de candidat de deputat cu program socialist
în circumscripţia Rodna Veche şi Dumitru Croitoru din Maieru care e a
gent socialist - după informaţiile cîştigate au atacat şi aţîţat contra o
ficiilor, oficianţilor, guvernului, contra armatei şi a siguranţei, intr-un
mod care a trecut limita unei critici permise". (7> . Din raportul postului de
jandarmi şi din declaraţiile lui Zaharia Pop şi a subprimarului comunal
Sîngeorzan Victor reese că la această adunare muncitorilor rodneni li s-a
vorbit despre socialism, despre programul partidului socialist,
despre
lupta hotărîtă împotriva exploatării.
Din acest punct de vedere este semnificativă declaraţia dată de Za
haria Pop în faţa şefului postului de jandarmi şi a şefului secţiei în care
recunoaşte că la această adunare populară a vorbit despre poziţia partidu
lui socialist care în parlament va susţine încheierea păcii cu toţi vecinii,
desfiinţarea armatei stabile şi înfiinţarea unei armate naţionale, împ ar
ţirea pămînturilor bancherilor, a bogaţilor şi boierilor celor care îl mun
.
cesc, ţăranilor etc. (8).
Pentru a înfrînge avîntul revoluţionar ce le primejduia tot mai mult
dominaţia de clasă, pentru a răpi maselor cuceririle obţinute în lupteie
revoluţionare anterioare, burghezia a început să adopte o serie de măsuri
B iblioteca Academiei secţia periodice Cluj,
7

li

Minerul II,

1920, p. 3.
Arhivele statului, Filiala Bistriţa, Cota 50/1929.
Ibidem,

Cota

50/1920.
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din 1 5 iunie

pentru consolidarea poziţiilor politice. In acest scop gărzile militare au
fost reintroduse în fabrici, autorităţile procedau la evacuarea forţată a
emor militanţi revoluţionari din centralele industriale, curţile marţiale
j udecau sute de lucrători pentru activitatea revoluţionară, membrii con
;;il iilor muncitoreşti erau concediaţi de patroni.
Clasa muncitoare a răspuns acestor măsuri cu fermitate, printr-o
puternică intensificare a luptelor greviste. Noua fază a luptelor, mar tie-oc
combrie 1 920 s-a caracterizat prin împletirea grevelor cu mari demon
s t raţii, mitinguri şi acţiuni muncitoreşti, care au imprimat luptei prole
tariatului şi mai multă combativitate.
In cadrul acestor lupte, partidul socialist, sindicatele şi consiliile
muncitoreşti au avut un rol deosebit de important în mobilizarea şi an
trenarea maselor la acţiuni revoluţionare .
Pe măsura creşterii conştiinţei de clasă a proletariatului, care a tra.;;
concluziile necesare din experienţa cîştigată, a fost pusă la ordinea zilei
ca o problemă de stringentă necesitate adoptarea şi înfăptuirea în prac
tică a unei forme superioare de luptă grevistă - greva generală pe întreg
cuprinsul ţării. Sub directa îndrumare a elementelor revoluţionare, la mi
: inguri, întruniri, ce au avut loc în capitală şi în celelalte oraşe din ţară,
muncitorii cereau tot mai insistent Comitetului executiv al Partidulu;
sncialist şi Comisiei generale a sindicatelor să le împlinească acest de
ziderat.
Ca urmare a cerinţelor insistente ale maselor muncitoare, la 10 oc-
tombrie 1 920 a fost convocată Conferinţa lărgită a Consiliului general a
�artidului socialist şi a Comisiei generale a sindicatelor, la care au luat
;Jarte şi reprezentanţii uniunilor sindicale ai organizaţiilor locale ale Par
cidului socialist şi ai comisiilor locale sindicale. Cu acest prilej a fost a
doptat Statutul, care consfinţea realizarea unităţii organizatorice a miş
cilrii muncitoreşti pe planul întregii ţări prin unirea tuturor partidelor
socialiste într-un partid unic, statut care stabilea ca sarcină fundamentală
,1 Partidului socialist din România "Organizarea proletariatului din
Ro
::.1ania pe terenul luptei de clasă şi al solidarităţii internaţionale a munci
:orilor pentru cucerirea puterii politice şi aplicarea dictaturii proleta
: iatului'' (9).
Liderii reformişti, aflaţi în minoritate, de teamă să nu-şi piardă po
ziţiile de conducere şi să nu rămînă complet izolaţi de mase, s-au declarat
_{,•rmal pentru folosirea grevei generale. Au încercat însă să amîne de
clanşarea imediată a grevei sau chiar să o evite în care scop au propus
:'[l-i fie înmînat guvernului un memoriu care conţinea doar cerinţe minime.
Sub presiunea majorităţii delegaţilor, care însă exprimau poziţia clasei
:-nuncitoare, în memoriul votat la 1 1 octombrie au fost înscrise unele res
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vendicări de bază ale proletariatului ca : respectarea libertăţii de organi -
zare, de întrunire, de presă, recunoaşterea consiliilor muncitoreşti în toate
întreprinderile, suspendarea legii care interzicea grevele, retragerea ar
matei din fa.b rici, desfiinţarea efectivă şi completă a stării de asediu şi a
cenzurii, încetarea evacuării for ţate a muncitorilor şi reprimirea în ser
viciu a salariaţilor concediaţi pentru activitate în organizatiile muncito
reşti, mărirea salariilor lucrătorilor statului, redarea autonomiei caselm·
cercuale. In cazul cînd guvernul nu le va aproba - se arăta în memoriu
-muncitorii vor declara grevă generală.
In zilele imediat următoare, în întreaga ţară au avut loc mari fră
mîntări în rîndurile clasei muncitoare. In Bucureşti, Pioieşti, Timişoara,
Cluj- Iaşi, Galaţi, Oradea, Tîrgu Mureş, Braşov şi în numeroase alte lo
calităţi printre care şi în bazinul minier Rodna Veche. muncitorii conduşi
de elemente revoluţionare din partidul socialist, din comitetele sindicak
au trecut la pregătirea nemijlocită a grevei generale ; au ales comitete de
grevă pe întreprinderi sau chiar pe localităţi, inclusiv comitete d e rezervă
care să intre în funcţie în cazul arestării membrilor aleşi iniţial. Aceste
comitete au trimis delegaţi în întreprinderile din împrejurimile respecti
velor localităţi pentru a mobiliza la luptă toţi muncitorii, organizaţi ş1
neorganizaţi.
La minele din bazinul Rodna ca şi în alte centre din teritoriile ro
mâneşti unite cu ţara - după cum declară unii martori participanţi in timpul grevei generale s-a manifestat în mod impresionant unitatee�
oamenilor muncii de diferite naţionalităţi care munceau in acest colţ de
ţară. Ca urmare a acestui fapt din comitetul de grevă făceau parte alături
de muncitorii români, muncitori maghiari, germani. sîrbi, cehi etc. Şi aici
au fost luate măsuri pentru crearea fondurilor de rezistenţă, s-au pregătit
adunări şi demonstraţii, s-au răspîndit manifeste, apeluri, chemări, oameni
de legătură printre care este a,mintit Braier Ioan.
Din materialele documentare cercetate rezultă că greva a izbucn i t
î n unele părţi ale ţării şi, î n primul rînd, l a Bucureşti, Ploieşti. Iaşi etc. în
după amiaza zilei de 20 octombrie, imediat după ce s-a aflat că guvernu l a
respins memoriul .
In bazinul minier Rodna, la apelul comitetului de grevă muncitorii
de la minele statului şi particulare, aflînd mai tîrziu că guvernul a respim.
memoriul înaintat, au declarat grevă generală în seara zilei de 2 1 octom
brie. In legătură cu acest eveniment la 22 octombrie pretorul plăşii Rodna
raportează Prefecturii j udeţului Bistriţa-Năsăud următoarele : "Raportez
că serviciul minelor de stat din loc a anunţat că minerii de ieri seară au
intrat în grevă măsurile preventive s-au luat de altcum linişte raport
urmează" (1 0) (fig. 3).
10

Arhivele statului. Filiala Bistriţa, Cota 2099.
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Fig. 3.

-

Telegrama prin care s-a anunţat începerea grevei.

Muncitorilor m1meri din Rodna li s-a alăturat muncitorii şi funcţ.i-·
onarii ceferişti. In telegrama adresată secretarului general de interne·
Cluj se spune : "In judeţul Bistriţa-Năsăud în urma dispoziţiilor luate la
timp din partea mea, în înţelegere cu comandamentul garnizoanei, nu u
avut loc greva funcţionarilor şi lucrătorilor de la tren. Circulaţia a fost
întreruptă în comuna Rodna Veche, au întrerupt lucrul păşind în grevă
muncitorii de la minele statului, care la provocarea ca să înceapă lucrul
nu s-au supus, în consecinţă s-au excortat la Bistriţa 6 indivizi instiga
torii grevei" . (1 1 ) .
Linia tactică - " î n timpul grevei toată lumea s tă acasă, n u s e face
nici o manifestare" ( 1 2)susţinută şi impusă în cele din urmă de elemente!::
reformiste aflate în conducerea partidului socialist, al sindicatelor sau a
11

12

Direcţia generală a arhivelor statului, Revista Arhivelor 2 , Bucureşti, 19j9,
p. 2 1 .
Documente dir. �<<uri.::- mişcării muncitoreşti din România, 1916-1921, p . 5!6.
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.secţiilor regionale ale a.cestora a fost profund greşită, răsfrîngîndu-se în
mod negativ şi asupra acţiunilor întreprinse de minerii de la izvoarele So
meşului Mare. Preconizînd o linie pasivă de acţiune, ea conţinea în sine
germenii înfrîngerii. Această tactică ignora forţa clasei muncitoare, spi
ritul revoluţionar de luptă de care erau cuprinse masele, combativitatea
şi eroismul lor dovedit în acei ani iar pe de altă parte făcea abstracţie dt:
pregătirea foarte serioasă făcută de guvern pentru reprimarea grevei.
Incă în ziua de 1 4 octombrie, guvernul Averescu a dat dispoziţii c::�.
armata să fie pregătită pentru starea de război, ţara fiind împărţită în
zone militare. Numeroase trupe au fost concentrate în deosebi în centrele
muncitoreşti, gărzile militare din întreprinderi şi din gări au fost întărite .
In una din adresele comandamentului sectorului teritorial Bistrita
-către Prefectura judeţului Bistriţa-Năsăud se arată : "In conformitate cu
instrucţiunile secrete ale Marelui Stat major Nr. 43 comunicate cu ordinul
Corpului 6 armată Nr. 35029 şi al diviziei 1 6 Nr. 99 pentru a se putea
preveni din timp izbucnirea grevelor şi a dizordinelor interne asemene&
eventualităţi teritoriul corpului 6 armată s-a împărţit în mai multe sec
toare teritoriale în care se cuprinde şi acel al judeţului Bistriţa-Năsăud" .
I n continuare se subliniază : "Cum însă, ca să s e poată lua din timp
măsurile necesare, este nevoie la acest sector să se ştie : 1) Care sînt cen
trele industriale din acest j udeţ, fabricile şi orice instalaţiune cu orice
număr de lucrători 2) Numărul de lucrători la fiecare şi pe na,ţio
nalitate. De asemenea, prin poliţie şi siguranţă vă rog să binevoiţi a
dispune să ni se trimită datele cerute la Nr. 1 şi 2 cum şi săptămînal in
fiecare sîmbătă, starea spiritelor între locuitorii de la diferite instala
ţiuni cum şi aceea a populaţiei în general" . ( 1 3) . Paralel· presa burgheză
ducea o deşînţată campanie de calomniere a clasei muncitoare căutînd să
o izoleze de masele muncitoare neproletare.
Cu toate măsurile luate de burghezo-moşierime dezlănţuirea şi des
îăşurarea furtunoasă a grevei generale a provocat panică în rîndurile cla
sei exploatatoare. Guvernul care de mai înainte făcuse pregătiri intense
pentru înăbuşirea grevei generale, a trecut la presiuni violente. S-a insti
tuit stare de asediu, s-a introdus cenzura, lucrătorii din întreprinderile
statului au fost mobilizaţi prin ordine de chemare, măsură ce a fost a
plicată de către autorităţi şi la întreprinderile comunale şi particulare
din Rodna Veche.
In acest sens în telegrama din 24 octombrie 1 920 adresată Prefec
turii j udeţului pretorul plăsii Rodna raportează : "că intrînd toţi mineri'
de aici în grevă atît cei de la minele erariare (de stat) cît şi cei de la mi"1 3

Arhivele statului, Filiala Bistriţa, Cota 2099/1920.
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nele particulare de pe Anieş şi Cobăşel garnizoana a dispus mobilizarea
lor pe loc ordinele de mobilizare au şi sosit spre înmînare totodată ra
portez că stabilimentele minelor s-au pus sub pază militară" ( 1 4) (fig. 4).

Fig. 4 .

-

Telegrama prin care s e anunţă măsurile luate de autorităţi pentru mobili
zarea grevlştllor.

La aceasfă măsură muncitorii au riposta.t prin nesupunere la ordinele d2
mobilizare, unii dintre ei părăsind localitatea pentru a nu fi luaţi cu forţa
de către armată şi duşi la lucru.
După declanşarea grevei şi din acest centru minier o parte din con
ducătorii acesteia au fost arestaţi şi excortaţi la Bistriţa iar de aici !a
Curtea marţială din Cluj . Ziarul "Minerul" din 1 5 decembrie 1920 înserează în unul din articolele sale că "La Curtea marţială din Cluj sînt de14

Arhivele statului, Filiala Bistriţa, Cota 2114/1920.
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tinuti din Rodna Veche tovarăşii Iacob Bindu, Alexandru Bindu, Ioan
Viliţki şi Iustin Varga" . ( 1 5). In afară de aceştia au mai fost arestaţi ş i
alţi muncitori care făceau parte din Comitetul d e grevă. După cum declară
un participant la grevă, unii muncitori de naţionalitate maghiară consi
derati ca făcînd parte din conducerea grevei au fost arestaţi şi transportaţi
pînă la graniţă pentru a fi expulzati în Ungaria.
Măsurile luate de guvern pentru înăbuşirea şi reprimarea grevei au
făcut ca începînd din 25 octombrie, în ansamblu, amploarea grevei genera1.e
să scadă trepta,t. Totuşi, intensitatea luptelor, mai ales în centrele mai im
portante şi în întreprinderile mai mari, s-a menţinut sporită.
In pofida tuturor greutăţilor, marea maj oritate a muncitorimii a con
tinuat cu îndîrjire lupta. La 28 octombrie însă, conducerea Partidului so
cialist a hotărît încetarea grevei deşi muncitorimii nu i se satisfăcuseră
revendicările.
Cu toate acestea, în unele centre muncitoreşti greva a continuat �1
în primele zile ale lunii noiembrie.
În centrul Rodna muncitorii minieri în pofida hotărîrii con ducerii
Partidului socialist au declarat că nu vor relua lucrul pînă cînd guvernul
nu 1e va satisface revendicările. ! n raportul înaintat la 30 octombrie, au
torităţile din fostul j udeţ Bistriţa-Năsăud raportau că la minele de stat
muncitorii au declarat că nu vor relua lucrul pînă cînd guvernul nu le
va satisface cererile. ( 1 6). La această dată nu lucrau nici muncitorii de la
minele particulare de pe Valea Anieşului.(1 7).
După cum atestă unele documente cea mai mare parte a muncitorilm·
din bazinul Rodnei au continuat greva pînă în zilele de 5-6 noiembrie . ( 1 3 ) .
Deşi forţată d e împrejurări muncitorimea de aici a trebuit să rei a
lucru l , conducătorii minelor avînd grijă să lovească în continuare în si
tuaţia grea a muncitorilor. Printre alte măsuri a fost şi aceia a neincadră
rii tuturor muncitorilor în lucru. Dintr-un raport înaintat de pretorul
plăşii Rodna, la 18 noiembrie 1 920 reiese că "muncitorii de la minele e
rariale şi particulare au reluat lucrul încă de la începutul lunii noiembrie" .
La minele erariale se arată că lucrează în prezent toţi muncitorii. afară
de instigatorii grevei care au fost deţinuţi" . Acest lucru nu corespunde re
alităţii pentru că din tabelul nominal cu muncitorii mineri participanţi
la grevă, rezultă că "numai 1 1 5 din cei aproape 400 muncitori care lucrau
înainte de grevă au fost repremiţi în lucru" . ( 1 9) (fig. 5). Aceiaşi soartă au
avut-o şi muncitorii de la minele particulare. O telegramă tot din noiem
brie acelaşi an reliefează "că la minele particulare de pe Anieş se lucrează
cu 40 de muncitori· iar la cele de pe Cobăşel, cu 20 muncitori, numai pen
tru susţinerea minelor" (20).
Cu toate că greva generală - a cărei parte integrantă a constituit-o
15
·16
17

19
:�O
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Biblioteca Universităţii
Cluj, Minerul II, Nr. 2, din decembrie 19 � 0 . [).
Cota P. 1877.
G reva generală din România 1920, Editura politică Bucureşti. 1 91i0, P . 236.
Ibidem.
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şi lupta muncitorilor de la minele din Rodna Veche - a fost înfrîntă, ea
a constituit un moment de o deosebită importanţă pentru dezvoltarea
mişcării muncitoreşti din România. Caracterul politic pronunţat al grevei
generale, amploarea şi combativitatea lui au reflectat maturitatea clasei
muncitoare, creşterea conştiinţei sale.
In timpul grevei generale, clasa muncitoare s-a afirmat cu toată tă
ria ca forţă socială conducătoare a întregului popor muncitor în lupta
pentru dezvoltarea social-economică a ţării, ca unica forţă promotoare a
progresului societăţii .
Pentru toţi cei care au pa.rticipat la aceste lupte revoluţionare,
desfăşurarea grevei generale a reliefat cu putere însemnătatea unităţii ş i
solidarităţii clasei muncitoare î n lupta împotriva exploatatorilor, apăra'� i
d e instrumentul lor d e clasă - statul burghezo-moşieresc. In această în
cleştare de clasă, proletariatul din România a acţionat unitar, pe baza
intereselor comune, s-a opus claselor dominante ca o întreagă clasă socială.
Greva generală a fost pildă vie a solidarităţii clasei muncitoare,
indiferent de naţionalitate, în lupta împotriva exploatării şi asupriri.i.
Cu tot elanul şi hotărîrea de luptă de care a fost animată muncitor [
mea în timpul grevei generale, lipsa unui stat major revoluţionar, capabi l
să coordoneze forţele sale, lipsa unei conduceri ferme a proletariatului Îl\
marea bătălie de clasă din octombrie 1 920 şi-a spus pînă la urmă cuvîntu l.
Urmare directă şi imediată a grevei generale a fost accelerarea pro 
cesului de clarificare ideologică, de delimitare de oportunism în rîndurile
mişcării socialiste, pe baza experienţei proprii, acumulată în cursul lup 
telor greviste de către sute de mii de muncitori.
Majoritatea membrilor Partidului socialist îşi afirmau tot mai pu-·
ternic hotărîrea de a rupe cu oportunismul şi metodele pasive care au dus
la eşecul grevei. In Congresul din mai 1 92 1 , marea maj oritate a delegaţilor
au votat pentru transformarea Partidului socialist în partid comunist partid revoluţionar al clasei muncitoare, care a aşezat la baza activităţi i
sale învăţătura marxist-leninistă. Aceasta a constituit o cotitură istorică Î1l
dezvoltarea mişcării muncitoreşti din România, în viaţa poporului român.
"Crearea partidului comunist - detaşament de avangardă al clasei.
muncitoare - pe baza ideologiei marxist-leniniste a constituit un mo
ment de cea mai mare importanţă în istoria proletariatului din România.
Prin aceasta lupta revoluţionară se ridică pe o treaptă superioară, se dă
un puternic avint procesului de clarificare ideologică, politică a mişcării
muncitoreşti, dezvoltării conştiinţei de clasă a proletariatului şi celor
lalte mase muncitoare ale poporului. Continuînd lupta de veacuri pentru
eliberarea socială şi naţională, cele mai bune tradiţii ale mişcării muncito
reşti şi socialiste din Romînia, partidul comunist este în noile condiţi i
istorice exponentul fidel al intereselor clasei muncitoare, ale întregului
popor. Incepind din acest moment, clasa muncitoare, sub conducerea par
tidului comunist a fost prezentă şi şi-a spus cuvîntul în toate eveni.men-
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tele mai importante ale ţării, s-a situat în fruntea luptei pentru progres
social". (21 )
Acum cînd intregul nostru popor se pregăteşte să întîmpine marea
sărbătoare - semicentenarul Partidului Comunist Român - muncitorii
mineri de la izvoarele Someşului Mare se prezintă cu însemnate succese
în îndeplinirea şi depăşirea sarcinilor de producţie la toţi indicatorii.
Muncind cu pasiune şi elan pentru traducerea în viaţă a luminosului şi
grandiosului program adoptat de Congresul al X-lea al P.C.R., muncitorii
mineri de aici dau însemnate cantităţi de minereu complex peste plan.
Entuziasmul şi hotărîrea minerilor din Rodna apare şi mai eviden'o
în perspectivele ce se deschid aici în viitorii ani. Dacă în anul 1 970 se
smulg din adîncuri peste 90.000 de tone minereu anual, în anul 1 973 s�
vor scoate 1 50.000 tone minereu complex iar la sfîrşitul actualului cinci
nal prin punerea în exploatare a minelor din Valea Blaznei şi altele se
vor da patriei peste 1 70 mii de tone minereu, cantitate ce va fi prelucrată
în mare parte în unitatea de flotaţie a căror lucrări vor începe încă din
acest an.
Evocarea trecutului de luptă împletit cu luminoasele perspective pe
care le-a deschis Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român, mo
bilizează pe toţi muncitorii din acest străvechi centru muncitoresc, ca ală
turi de întregul popor român să depună eforturi sporite pentru transpune
rea în viaţă a programului de făurire a societăţii socialiste multilateral
dezvoltate.
.

21

N. Ceauşescu,

Partidul Comunist Rom/in, continuator al luptet revoluţionare şi democratice
a poporului rom/in, al tradiţiilor mişcărtl muncitoreşti şt socialiste din Ro
mânia, p. 25.
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!NS TANTANEES DE LA GRE VE GENERALE DE 1920
AUX MINES DE RODNA
RESUME

L e 20 octobre 1 9 70 i l y a une cinquantaine d'annee depuis l a grande
bataille, que le proletariat romain, arrive d la limite de sa patience, a
livree contre la bourgeoisie.
La greve generale de 1 920 fut l'abontissment de l'epoque grevist�
anterieure, elle fut la premiere action de la classe ouvriere d l'echel!e
nationale la plus grande bataille de classe du proletariat roumain.
A câte du proletariat de tous les coins du pays, les mineurs cl u vieux
centre ouvrier Rodna, se sant leves d la lutte revolutionnaire pour unc
vie meilleure, pour la paix.
Au soir de 2 1 octobre, aprcs avoir appris le refus du gouverncment
de satisfaire le.> rev enclications des O'.W riers, les 400 mineurs qui iravc.
illaient dans les mines de l' Etat ou dans celles des compagnies particu 
lieres se joigncrent d la greve generale.
Dans les autres centres ouvriers la greve a cesse les 28 octo bre, mai >
dans le bassin de Rodna elle s' est prolongee pendant la priemiere decade
du mois de novembre.
Ici, comme dans d'autres centres ouvriers, faute d'un etat maje u r
revolutionnaire, l a greve fut ecrasee, mais le proletariat sous l a directioJ:
du Parti Communiste Roumain, a continue la lutte jusqu'a la victoire
finale.
A present les ouvriers de la region miniere de Uoclna V cehe, a câte
du peuple entier, animes par les objectifs du X-eme Congres du parti �i
par les perspectives de developpement de leur centre, travaillent avt!c
enthousiasme pour accueillir le 50-eme anniversaire du Parti Commu
nist Roumain avec de nouveaux succes.

Hg.
l'ig.
Fig.
Fig.

1.
2.

3.

4.

Fig. 5.

L�G EN D E D ES F I G U RES
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Mineurs au travail.
Un groupe de mineurs devant le siege de l'Administra lion.
Le teJegramme qui a annonce le declanchement de la greve.
Telegramme qui a annonce les mesures prises par les autorites pour la
mobilisation des grevisles.
Tableau nominal des ouvriers reintegres a leur travail apres la greve.
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FILĂ DIN MI�CAREA MUNCITOREASCĂ DIN BISTRIŢA 
ZIARUL SOCIAL -DEMOCRA T "OIE VOLKS WACHT"
MIH AIL KRONER.

Lipsa. unui proletariat industrial la Bistriţa, a întîrziat organizarea
�la sei muncitoare din acest oraş. In ciuda acestui fapt, la sfîrşitul secolului
: recut se răspîndesc la Bistriţa manifeste şi broşuri socialiste. Unul din
tre cei mai activi socialişti e Johann Schuster - Herineanu, 1 pe
atunci
,oecreta.r la un avocat din Bistriţa. Chiar el mărturiseşte că la începutul
Jcl ivi tăţii sale lipsea un teren prielnic pentru răspîndirea ideilor socia
i i� t e . � Aceaşi constatare o face şi tipograful Gustav Zikeli, devenit mem6nt al Partidului Social - Democrat din Ungaria imediat după 1 900. Pina
:·.î unei activase în Germania în mişcarea socialistă.3
Totuşi, la începutul secolului nostru se înjghebează şi la Bistriţa or
"'''nizaţii social-democrate şi sindicale. In 1 906 muncitorimea bistriţeană
.c1 rbătoreşte pen tru prima dată, în mod festiv, ziua de 1 Mai. În aceln,şi
: : n publică Joha,nn Schuster-Herineanu
în, "Adevărul" ,4 o ştire despre
" m·1ituirea u ne i organizaţii sindicale locale a muncitorilor constructori.
L a mişcarea socialistă din Bistriţa, au aderat, în afară de muncitori
_ , ,.., număr foarte m<c,re de mici meseriaşi, care loviţi de concurenţa capi
" « listă, căutau salvarea în partidul clasei muncitoare. In acest fel, mişcăni
., :ciali.ste din Bistriţa îi lipsea o bază proletară puternică, o clasă munci
.
, ;n·e cu o conştiinţă de clasă, un proleta.riat industrial.
Aşa cum se relatează într-un raport din 1 9 1 8,5 raport care-1 desem
- , ază pe Friedrich Schuller organizator al mişcării social-democrate bisDrsprc activitatea lui J . Schuster-Herineanu vezi H. Krasser, Ein literarischer Beitrag zum
qegen <ten imperia!istischen ersten Weltkrieg, Johann Schuster-Herineanu, in Forschun
_,.n zur Volks-und Landeskunde. vol. 6, 1963, p. 150-169 ; M. Kroner, Johann Schuster-He
t·rmu - un trubadur a! clasei m uncitoare, în Avintul, Bistriţa, 30 mai, 1969 ; cu prilejul celei
·. ie a 50-a aniversare de la moartea sa - 24 februarie 1970 - a u publicat articole comemo
cative, Ecoul, Bistriţa, Neur weg, Bucureşti, Karpaten-Rundschau, Braşov, Neue Literatur,
:or. 2. Bucureşti, Neue Banater Zeitung. Timişoara, Hermannstădter Zeitung Sibiu.
�
l ohann Schuster. Weltanschauliche und weltpolitische Betrachtungen (manuscris), citat după
! 1. Krasser. op. cit.
Gustav Zike!i, Memorii (manuscris).
1 2 ianuarie 1906.
-c Pa rtei !eb en . Neukonstituierung der Bistritzer soziatdeomkratischen Partei, în Die Volkswacht,
anul 1. nr. 1 (de acum înainte în toate trimiterile care se fac la Die Vnll<owacht, se indică
c:,•ar anul apariţiei - î n cifre romane - şi numărul ziarului, in cifre arabe.
:
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triţene. Această organizaţie înainte de izbucnirea, primului război mondiai,
a avut un însemnat număr de membrii. !n timpul războiului se dizolvă acelaşi raport vorbeşte doar de 3-4 membrii - pentru a se constitui din
nou după sfîrşitul măcelului mondial.
La 3 noiembrie 1 9 1 8, a avut loc în sala , ,Gewerbevereinului" (a,zi Ca
sa de cultură) o mare adunare populară. Aici se ia hotărîrea, de a se re
face partidul social-democrat şi de a se începe în a,cest scop munca orga
nizatorică.
! n această perioadă a avîntului mişcării revoluţionare şi muncitoreşti,
generată de mizeria provocată de războiul mondial şi de influenţa Marii
Revoluţii Socialiste din Octombrie, creşte şi la Bistriţa mişcarea demo
cratică şi socialistă. Membrii partidului social-democrat cresc din nou în
mod vertiginos. Muncitori, meseriaşi, calfe, funcţionari, negustori, inte
lectuali, chiar şi directori de fabrică aderă la mişcarea socialistă.1i Aceast<�.
compoziţie socială eterogenă, îşi va. pune desigur amprenta asupra acti
vităţii partidului. Numitorul comun, care unea aceste clase şi pături so
ciale, era ura împotriva cercurilor burghezo-moşiereşti şi militariste , vi
novate de declanşarea primului război mondial. Pentru a înţelege acti.vi
ta.tea partidului social-democrat în această perioadă, trebuie să mai avem
în vedere, faptul că, chiar conducătorii partidului din Bistriţa erau tribu
tari austro-marxismului. Nu cunoaştem pînă în prezent în ce măsură a
ripa de stînga, "maximalistă" sau comunistă a avut influenţă printre mun
citorimea bistriţeană. Ştim doar că la Congresul de constituire al Parti
dului Comunist Român, din 8 mai 1 92 1 , şi muncitorimea din Bistriţa era
��prezentată printr-un mandat .1
După adunarea din 3 noiembrie 1 9 1 8, continuă munca organizatorică
Se ţin pînă la sfîrşitul anului încă cîteva adunări, alegîndu-se mai întîi,
la 1 dececembrie 1 9 1 8, o conducere provizorie, iar la mijlocul aceleaşi luni
conducerea partidului social-democrat din Bistriţa.B Tot acum se ia hotă
rîrea, de a se edita., în limba germană, un organ al partidului, ,,Die Volks
wacht/ (Straja poporului).
Primul număr al ziarului apare la 2 5 decembrie 1 9 1 8, specificînd în
subtitlu, că este organul social-democraţiei bistriţene (Zeitweise erschei
nendes Organ der Bistritzer Sozial-demokratie>. Deja la 22 decembrie 1 91 8,
în ca.drul adunării generale, la care se citise, în limba română şi germană,
programului partidului, se luase hotărîrea ca să se cwnpere ziarul local
"Bistritzer Zeitung" , pentru ca organul social democraţiei bistriţene să a
pară săptămînal. !ncepînd cu numărul, 2 sau numărul 1 al anului II (1 iaL�

6 .Idem.
7

8

Institutului de Studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., nr. 2-3, 1966, p . . .
A. Deac, FI. Drange, Lucrările Congresului I. al Partidului Comunist Romăn, in
Analele
In conducerea P.S.D. din Bistriţa, au fost aleşi : Karol Beke (tăbăcar) , Ioan Bozga (croitor),
Herman Duschik (tipograf), Paul Fritsch
(soQar), Otto Flagner (electrician) ,
Alexandcc
Kellner (turtar), Leopold Kellner (tipograf), Johan Mtihlroth (croitor), Ioan Nicolau (tipo,graf) .
Anton Palicsek (vînzător), Johann Schuster (directorul Casei de Asigurări sociale), Otto
Schuhanyi (funcţionar) ,Eugen Schau (funcţionar la bancă), şi Friderich Weiss (zeţar). In
conducerea mai restrînsă - in birou am zice noi - au fost aleşi : Hermann Duschik (pre
şedinte), Otto Schuhanyi (secretar) , Friderich Weiss (casier), Walter Schuster (preşedintele
comisiei de revizie), Friderich Schuller (preşedinte de onoare) .
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Frontispiciul ziarului: ,.Die Volkswacht" (1918-1919).

rma r i e 1 9 1 9), ziarul "Volkswacht" apare într-adevăr săptămînal. Au vă
zut lumina tiparului, însă, în total, doar 27 de numere. L_a 27 iunie 1 9 1 9,

redacţia îşi anunţă cititorii că ziarul îşi încetează apariţia, din lipsa de a 
bonaţi suficienţi.
In ciuda faptului că mişca.rea socialistă luase amploare în oraşul
Bistriţa, partidul social-democrat nu avea totuşi printre populaţia germană
un număr suficient de cititori, iar pe abonaţii români şi maghiari nu se
putea conta prea. mult, deoarece mulţi nu vor fi cunoscut limba germană.
Se mai adaugă faptul că, datorită legăturilor poştale proaste şi nesigure.
in acele luni de sfîrşit de război, ziarul n-a putut pătrunde şi în alte j u
deţe cu p/Jnulaţie germană. Nu existau, prin urmare, pe atunci, la. Bistriţa.
c:nndiţii propice pentru apariţia unui organ socialist în limba germană.9 In
ciuda acestui fapt, ziarul "Die Volkswacht" rămîne o a.pariţie meritorie, ocu
pind un loc de cinste nu numai în istoria publicisticii bistriţene, ci şi în
� storia presei germane din Transilvania. Ziarul "Die Volkswacht" este
primul organ socialist a muncitorimii săseşti. Abia. la 23 februarie 1 9 1 9
3pare l a Sibiu u n al doilea ziar socialist german în Transilvania - ziarul
.Die Wahrheit" .
Pînă nu demult, ziarul "Die Volkswa.cht" a fost trecut cu vedere de
: i teratura de specialitate. E adevărat că, G. Zikeli aminteşte în memoriile
"<1le, scrise în 1 95 1 de acest ziar. dar rămînînd în manuscris, informaţia
J

• •P. cit.
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aceasta, a fost cunoscută unui cerc restrîns. Abia după apariţia articolului
lui H. Krasser,10 despre Johann Schuster-Herineanu, conducătorul zb
rului , ,Die Volkswacht" , acest organ a trecut în atenţia cercetătorilor.
Lipseşte totuşi pînă în prezent, dacă facem abstracţie de un articol a.l a··
utorului acestei comunicări,11 o lucrare care să analizeze mai amănunţi t
conţinutul acestui organ d e presă. Comunicarea de faţă doreşte, prin ur
mare, să aducă o contribuţie la punerea în valoare a acestui ziar.
Prezentînd în primul număr programul ziarului, conducerea organu
lui social-democrat din Bistriţa arată că doreşte să devină o călăuză p �:
noul drum ce duce din labirintul lumii vechi capitaliste şi militariste, care:
zace acum la picioarele omenirii şi care a supravieţuit măcelul mondi?.. l
spre socialism. Ziarul vrea să propage ideile socialismului pentru ca ci
titorii lui să fie pregătiţi pentru noua lume socialistă, deoarece orîndu
irea capitalistă, care ameninţă omenirea. cu pieirea, nu mai corespunde ş i
s e v a destrăma. Ziarul se adresează tuturor popoarelor, claselor, grupu
rilor şi indivizilor, care luptă pentru un viitor mai luminos al omenirii. e
Deja în a,cest articol, se vădesc unele confuzii în ceea ce priveşte concepţh
de bază a edificării socialismului. Doreşte să construiască noua societat2
cu toate clasele, chiar şi cu cele exploatatoare. Astfel de idei vor reapare
şi mai pronunţat în alte articole. Intr-un articol din acelaşi număr s.:
scrie : "De la modul de producţie capitalist la cel socialist, omenirea nu
poate şi nu trebuie să ajungă prin revoluţii violente şi sîngeroase . " S ::
pronunţă pentru integrare paşnică î n socialism. "Sîntem social-democraţ i
- se poate citi î n altă parte, 13 care se supun regimului parlamentar veş
nic şi care doresc să înfăptuiască orînduirea socială socialistă exclusiv pe
calea parlamentară, legal, într-un mod omenesc" . Consideră că singura
armă violentă admi$ă e greva şi boicotul. 14 Se distanţează clar de calea re
voluţionară, preconizată de comunişti sau bolşevici.15 Intr-un articol inti
tulat "Social-democraţii nu sînt bolşevici" , 16 redacţia ziarului ţine de cu
viinţă să atragă cititorilor atenţia, să nu confunde cele două curente şi să
nu dea ascultare "amăgirilor comuniste" .
Nu sînt lipsite d e confuzii ideologice nici articolele care s e ocupau
de socializarea mijloacelor de producţie. 17 In ciuda acestui fapt, trebuie să
apreciem dorinţa, exprimată pentru prima dată în presa bistriţeană şi in
acelaşi timp în cea de limbă germană din Transilvania, de a edifica o nouă
societate şi de a se naţionaliza principalele mijloace de producţie. Cu un
astfel de program încă nu se prezentase nimeni, într-un organ de presa,
publicului bistriţean.
Intr-o serie de alte probleme, ziarul, "Die Volkswacht" , a adoptat o
.

10
Il

op.

cit.

.

M. Kroner, Ein neuer Ton. Die Volkswacht (Bistritz), erste siebenbiirgisch-siicll s ischc s a zialdemokratische Zeitung, � n Karpaten-Rundschau, 1 mai, 1970.

I., 1.
13. II., 2.
1 4 Soziale Weltreformation, II, 3.
15 Idem şi Die Volksrepublik Ungarn, II, 2.
1 G :Oie Sozialdemokraten sind keine Bolschevisten, II. 9.
1 7 Verstaatlichung der Produktionsmittel, II. 4 ; Wiertschaft,

12
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poziţie j ustă, în conformitate cu interesele clasei muncitoare, în confor-·
mitate cu cerinţele epocii. Subliniem, astfel, satisfacţia cu care comen
tează dezmembrarea putredului imperiu austro-ungar şi constituirea. sta
telor na,ţ ionale, inclusiv a statului naţional român. Totodată îşi exprimă
speranţa că noile state vor fi constituite pe baze democratice şi interna
ţionaliste, pentru a se pune capăt inegalităţii politice şi oprimării naţio
nale.18 "Doar atunci cînd diferiţii oameni şi diferitele clase vor inceta să
se exploateze reciproc, fără cruţa.re - se subliniază într-un articol din
1 1 ianuarie19 doar atunci, o naţiune va putea să înceteze să exploateze şi
să înj osească alta". Sursa de informaţie, K. Marx, e evidentă.
Ziarul socialist din Bistriţa salută actul săvîrşit la 1 decembrie 1 9 1 8 ,
la Alba-Iulia, în urma căreia Transilvania s-a unit cu România : "Nici un
sas, şvab, sau german din Ungaria, cu o conştiinţă naţională sinceră, n-ar
fi acţionat altfel, în cazul de faţă, Noi social-democraţii sa.şi, sîntem pe
deplin conştienţi de acest lucru . . Ca social democraţi putem să înţele
gem bucuria victoriei lor" (a românilor) . 2o
Intr-un alt număr, ziarul ia în discuţie componenţa reprezentantilor
saşi din adunarea lărgită a Consiliului Central Săsesc şi Consiliului N1tional Săsesc de la Mediaş, din 8 ianuarie 1 9 1 9. Se ştie că prin această a
dunare, saşii s-au pronunţat pentru unirea Transilvaniei cu România. So
cialiştii saşi din Bistriţa nu contestă conţinutul hotărîrii, îşi exprimă însă
deza.probarea faţă de componenţa adunării, care se dăduse drept repre
zentantă a tuturor saşilor. Se arată, că spre deosebire de adunarea de ] i.l
.-\Iba-Iulia, l a Mediaş reprezentanţii social-democraţiei n-au fost învita\i
şi ascultaţi.21
Progresi.=;tă este de asemenea, dorinţa ziarului din Bistriţa, ca experi 
enţa tristă a, primului război mondial să fie folosită pentru statornicirea,
pe viitor, a unei păei trainice.22 Doreşte ca anul 1 9 1 9 să devină, anul în
fră ţirii popoarelor. 23
Începînd cu numărul 8 din 1 9 1 9 , ziarul "Volkswacht" dorea să expună
:mr-o serie de articole dezvoltarea ideilor socialiste. 24 După aparitia pri
T.u!ui articol, care făcu, printre altele, o apreciere pozitivă asupra operei
si activităţii lui Marx - se pare că este prima apreciere de acest fel des
p:·e intemeietorul socialismului ştiinţific în publicistica germană transil
·:ă.neană, - cenzura interzice continuarea seriei. In locul lucrării anunţate,
::: numărul următor, apa.re o pagină netipărită. După ce cu două săptă
�.ini în urmă, apăruse pentru prima dată o pată albă, netipărită, în nu
�.(-rele viitoare spaţiile netipărite se vor înmulţi, ceea ce înseamnă că ma
:,:-!"ialele care trebuiau să apară în locul respectiv, au fost scoa.se de cen
z-_;:·ă. Uneori sînt tăiate doar unele fraze sa,u pasaje, alteori însă coloane
" ''J. articole întregi.
·. · , : ;.; cra uferstehung. I. 1 : An unsere Leser. II. 1 .
internationale Organisation, II, 2 .
. ; ._.., den grossen nationaten Lager, I, 1 .
J:e A.ngliederung d e r Saehsen an d a s Konigreich Rumănicm, II, 3 .
� � : u.· eder, o d e r _ . . II. 1.
::l ' ' ="eujahr der Volkerverbrliderung, II, 1.
:": c· E n r teicke/ung des Soziatism tts, II, 8.
_\- :: :- , onale und
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Ziarul socialiştilor bistriţeni pune în discuţie şi problema. dezvoltării
economice a oraşului şi împrejurimilor. Arată că, atît agricultura cît şi in-
dustria trebuiesc modernizate şi dezvoltate, pentru a putea concura pe
piaţa internă şi externă. Sublinează ma.i ales necesitatea industrializării,
arătînd că Bistriţa dispune de materii prime mai ales pentru industria de
prelucrarea fructelor, legumelor şi lemnului.2.i
"Die Volkswacht'' a încercat să se ocupe şi de soarta ţăranilor, a,cor
dînd, pe de o parte, prin rubrica "Din agricultură" (,,Landwirtschaftliches">
sfaturi agro-zootehnice, iar, pe de altă parte, a încerca,t să-i organizeze
pe plugari din punct de vedere politic şi social, să-i atragă de partea miş
cării socialiste. 26
Şi condiţiile mizere de locuit sînt puse în discuţie. Pentru ameliora
rea situaţiei se propune ela,borarea unui program de construcţii, pentru
a pune la dispoziţia oamenilor săraci locuinţe igienice. Se preconizează
clădiri cu mai multe apartamente şi cu încălzire centrală, avînd în vedere
faptul că astfel de construcţii sînt mai ieftine. 27
Da,că mai amintim ştirile publicate, dintre care multe se referă la
mişcarea muncitorească din Bistriţa şi din ţară, cronica evenimentelor ex
terne, credem că am trecut în revistă, principalele probleme tratate în co
loanele ziarului, de care ne-am ocupat în comunicarea de fa,ţă.
Articolele şi materialele apărute în ziarul "Die Volkswacht" sint de
obicei nesemnate. Cel mai important redactor a fost fără discuţie Schus ter
Herinea,nu, el fiind totodată şi conducătorul ziarului. Ceilalţi colaboratori
nu pot fi identificaţi pe baza materialului de presă apărut.
Născut într-o perioadă de un puternic avînt revoluţionar, organul par
tidului social-democrat din Bistrita reprezintă, în ciuda limitelor sale ideo
logice, totuşi, o filă importantă în istoria, mişcării muncitoreşti din Bis
triţa. Faptul că ziarul "Die Volkswacht" a apărut în limba germană, nu
înseamnă că era organul exclusiv al socialiştilor saşi. Dimpotrivă, el se
adresa tuturor, indiferent de na,ţ ionalitate, avînd încredere într-un viitor,
în care nu se va mai cunoaşte asuprirea naţională.

25 Unsere Vo!kswirtschaft, I, 1.
20 I. 1 : II, 1 1 .
2 7 D i e Wohnungsmisere, I I , 6 ; Z u r Ltis ung der Wohnungsfrage, II, 1 2 .
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BLATT AUS DER GESCHICHTE DER BISTRITZER ARBEITER
BEWEGUNG - DIE SOZIALDEMOKRATISCHE ZEITUNG
, ,DIE VOLKSWACHT"
Zusammenfassung

Vom 25. Dezember 1 9 1 8 bis zum 27. Juni 1 9 1 9 gab die Bistritzer sa
zialdemokraiische ?artei ein eigenes Organ, "Die Volkswacht", heraus.
Es kannten davan aber blass 27 Nummern erscheinen, da in Nordsieben7J iirgcn das Praletariat nach zu schwach entwickelt war, um sich ein
cigenes Organ leisten zu kănnen.
Die Bistritzer "Volkswacht" setzte sich als Hauptaufgabe, ihre Leser
fii r die Errichtung der sozialistischen Ordnung zu wappnen. Obwohl sie
cliesbezuglich eine Reihe van appartunistischen Thesen v ertrat, hat sie
cloch erstmalig in cler Bistriizer und gleichzeitig auch in der siebenbilr
gisch-siichsischen Pres.se die Notwendigkeit, den Kapitalismus zu besei
tigen und den Sozialismus zu errichten, verkundet. "Die Volkswacht" ist
ii brigens das erste Organ der siebenburgisch-sachsischen Sozialdemakra
tie. Die Ilermannstădter " Wahrheit" erschien erst am 23. Februar 1 9 1 9.
Eine A rtikelserie, die, die Entwcklung der sazialistischen Ideen dar
stel lcn sollte, wurde von der Zensur v erbaten. Es konnte bloss der erste
Aufsatz erscheinen, der unter anderem auch die Tătigkeit von Marx pră
sentierte.
In anderen Artikeln begrusste das Blatt die Vereinigung Siebenbur
gcns mit Rumc'inien, farderte die Vălkerverbrilderung und die Beseitigung
jeclwelcher natianalen Unterdruckung, setzte sich filr wirtschaftlichen
Fartschritt, vor allem fur die Industrialisierung ein, wies auf die Notwen
cligkeit hin, fur das Arbeitervolk hygienische Wahnungen zu bauen, be
m ii hte sich um die Organisierung der Bauernschaft auf sozialdemokra1 ischer Grundlage u. a.
Die Zeitungwurde van Jahann Schuster-Herineanu geleitet.
ABBILDUNGEN
Abb
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Titelblall der Zeitung .,Die

Volkswacht"
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NOI DESCOPERIRI ARHEOL OGICE PRI VIND PROBLEMA'
CEL ŢIL OR DIN ZONA BIS TRIŢEI*
�TEFAN DĂNILĂ

Printre problemele de bază urmărite îndeaproape în ultimii 1 5-20
de ani de către Muzeul din Bistriţa în cadrul activităţii sale de cercetare
ştiinţifică - problema daco-romană. problema continuităţii, problema for
mării poporului român, merită de a fi semnalată şi cea a celţilor de pe
teritoriul j udetului Bistriţa-Năsăud. Un aspect major al acestei pro
bleme - cu privire specială la ţara noastră - îl constituie raportul şi re
laţiile dintre celţi şi daci, dintre autohtoni şi noii veniţi. In legătură cu
acest subiect, la Sesiunea ştiinţifică a muzeelor din decembrie, 1 966, se
siune organizată la Bucureşti, am prezentat două morminte de incineraţie
descoperite la Archiud, datîndu-se în jurul anului 300 î.e.n., din inventarul
cărora făceau parte şi obiecte de factură celtică.
In cele ce urmează ne vom ocupa de alte cîteva descoperiri impor
tante ce se încadrează tot în această p erioadă intrate mai de mult sau de
curînd in patrimoniul Muzeului bistriţean. Este vorba de un mormîn t de
incineraţie descoperit la Comlod, precum şi alte trei săbii din fier aflate
una la Sebiş. a doua la Herina şi cea de-a treia la Zoreni.
De asemenea, în legătură cu problema, celtică, ar mai fi de adă'.lgat
şi descoperirea unei necropole la Fîntînele din care se cunosc pînă în pre
zent peste 50 de morminte. Deoarece în prezent, în cimitirul de la Fintî
nele se execută săpături sistematice - de o mai mare amploare - n-o
cuprindem în cadrul prezentei comunicări, decît doar cu titlu informat iv,
urmînd ca rezultatul acestor cercetări, să fie publicat după terminarea
exhaustivă a săpăturilor, începute într-un cadru mai larg, abia în 1 969.
Totuşi, pînă la publicarea integrală a cercetărilor de la Fîntînele, so
cotim util de a da cîteva detalii în legătură cu această importantă desco
perire :
In toamna anului 1 96 1 , în partea de sud-vest a statului Fîntînele,
(comuna Matei), la punctul denumit "Dîmbu Popii", cu ocazia arăturilo�·
executate cu tractorul, au fost scoase la suprafaţă mai multe vestigii ar
heologice : două săbii din fier din care una cu teacă, un cuţit de luptă cie
*

Comunicare ţinută la Sesiunea ştiinţifică organizată de către colectivul Mu
zeului d i n Bistriţa, din decembrie 1969.
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asemenea din fier, citeva piese de harnaşament şi aproximativ şase sau
şapte vase din ceramică întregi. După descoperire, materialul respectiv
în cea mai mare parte - s-a pierdut. (fig. 1 ).

-

Fig. 1 . - Fintînele - vedere de ansamblu.

Personal, în vara anului 1 965, în urma unei periegheze efectuată în
localitatea Fîntînele, am cercetat între altele, şi terenul respectiv de p e
suprafaţa căruia a m adunat numeroase fragmente ceramice, o verigă mic.:'.
şi probabil o pafta, ambele din bronz . In această cercetare - printre alW
- am fost însoţit şi de cetăţeanul Pop Ion care locuieşte în imediata a
propiere a locului cu pricina. Prin intermediul acestuia am ajuns în po
sesia unei săbii, a unui cuţit de luptă şi a unui vas din ceramică, obiecte
păstrate la preotul din localitate, fiindu-i predate în 1 9 6 1 , imediat după
descoperire de către susnumitul Pop Ion.
In urma observaţiilor culese la faţa locului, a informaţiilor primit�
de la o serie de cetăţeni - martori ai descoperirilor respective - cît ŞI
recuperarea pieselor specificate mai sus, existenţa unui cimitir celtic 1 �
Fintînele, părea mai mult ca sigură.
Concomitent cu lucrările agricole din toamna anului 1 967, în punc
tele unde se mai puteau observa încă puţine urme arheologice - ce in
dicau locurile mormintelor - am deschis mai multe suprafeţe, cu care
ocazie au fost identificate un număr de opt morminte de incineraţie.
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Materialul recuperat este extrem de valoros : vase din ceramică lu·
crate cu mîna şi la roată, fibule şi brăţări din fier, bronz şi argint etc. o 
biecte care prezintă o mare importanţă pentru istoria veche a poporului
nostru cu privire la epoca daco-celtică. (Fig. 2).

Fig. 2.

-

Brăţară dadcă din argint. descoperită în anul 1 967, în satul Fintinele intr-o
necropolă daco-celtică·

In continuare, vă prezentăm descoperirile care fac obiectul prezentei
comunicări :
C o m 1 o d (vezi fig. 3).
Cu ocazia lucrărilor agricole din primăvara anului 1 964, executate
în punctul denumit "Dealul Viilor", ţăranii Bucur Simion şi Pop Ilie, au
descoperit un mormînt de incineraţie (fig. 3).
Cu acest prilej au scos la iveală un vas mare, unul mic şi un virf d�
lance din fier. In j urul vaselor - relatează descoperitorii - se aflau îm
prăştiate printre bulgării de pămînt, multe oase umane arse. Tot ce este
posibil că printre acestea să fi fost şi alte obiecte metalice ce au rămas
însă neobservate.
Locul pe care s-a făcut descoperirea mormîntului, este situat pr:
coama unui deal cultivat cu viţă de vie. Pămîntul este lutos de culoare
galbenă.
După cum reiese din cele relatate de către descoperitori, mai întîi
au dat peste vasul mare, care era plin cu pămînt, situat la aproximativ
0,70 m adîncime. Alături de aceasta se afla vasul mic şi vîrful de lance
Odată cu scoaterea vasului mare - care s-a păstrat în perfectă stare d �
conservare - au mai observat alături încă un vas mare, poros care s-':l
împrăştiat complet fără să se fi putut ridica vreun ciob din el.
Astfel cele trei piese au intrat în colecţia Muzeului din Bistriţa, fiind
inventariate în ordinea specificată mai sus, purtînd numerele : 3 . 9 1 5, 3.91C
şi 3 . 9 1 7. In prezent întregul inventar funerar al mormîntului de la Comlod,
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este expus la Muzeul de istorie al R.S. România, Calea Victoriei 1 2, Secto,·
IV, Bucureşti.
Vasul mare (fig. 3/2), este de culoare cenuşie-închisă, cu lustru a
proape negru. El este lucrat cu roata din pastă de bună calitate. Vasul
este de formă bitronconică cu partea superioară ceva mai îngustă. Unirea
celor două trunchiuri de con se face foarte rotunjit. Gura vasului esi.e
largă iar buza lăţită şi răsfrîntă în exterior. Imediat deasupra liniei de
maximă dimensiune, vasul este ornamentat cu un brîu în relief. Sub
acesta se găseşte o linie formată din rozete cu cîte şapte braţe Acelea!;; i

I'ig. 3 .

-

Inventarul morminhdul cellic de la Comlod: 1 . vas mic; 2 , urnă funerară or
namentată cu ştampile; 3, vîrf de lance.
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rozete ştampilate ornamentează şi partea superioară a vasului. Mai tre
buie de menţionat faptul că vasul respectiv se termină drept fără am
phalus.
Dimensiuni :
Inălţimea 32 cm, diametru! gurii 1 7 cm, diametru} maxim 27 cm, iar
diametru} fundului 1 O cm.
Vasul mare de la Comlod este de o formă celtică bine cunoscută şi
işi găseşte numeroase analogii în ceramica mormintelor celtice din Tran
silvania. Este vorba atît de forma vasului ca atare, cît şi de modul de or
namentare. Dintre acestea ne vom rezuma la a cita, doar urna mormîntului
de incineraţie celtic de la Dipşa1, localitate situată tot pe teritoriul jude
ţului Bistriţa-Năsăud. Urna de la Dipşa se apropie mult ca formă de va
sul descris de noi şi este ornamentat şi el cu motive ştampilate ca Şl
vasul din mormîntul de la Comlod.
Vasul mic (fig. 3/ P , este tot de culoare cenuşie cu lustru aproape
negru. lucrat la roată din pastă de bună calitate. Ca formă vasul mic de
la C om l o d se aseamănă cu vasul mare din acelaşi mormînt cu deosebin:
ca partea superioară este mai scurtă. Acesta este bitronconic cu gura
largă şi cu muchia buzei rotunjită şi puţin răsfrîntă spre exterior. Fundu1
vasu lui este tăiat drept fără nici o profilatură .
Di m en si u n i :
Inălţimca B,5 cm, diametru! gurii 7,5 cm, diametru! maxim 8,5 cm,
iar c liametrul fundului de 5 cm.
De asemenea. ca şi în cazul vasului mare, vasul mic de la Comloci
îşi găseşte n u m e roas e analogii în ceramica mormintelor celtice din Tran
sil v c m i a . Vom cita în acest sens vasele întrutotul aaemănătoare descope
rite în necropol<1 celtică de la Apahida2.
Ultima p iesă c e a de a treia ce intră în compunerea inventarului funerar al mormîntului de la Comlod, este un vîrf de lance din fier (fig. 3/3).
Acesta f'ste foarte rău conservat fiind deteriorat de rugină, fapt care n::;
l'act- să nu-1 pu tem încadra cu mai mul tă siguranţă într-un anumit tipJ.
Totuşi după cum se observă, acest vîrf de lance descoperit la Comlod,
init i a l avpu Iormu u n e i frunze de salcie.
După cum bine este cunoscut, vîrfurile de lance din fier sînt şi eie
obi ş n uite in mormintele celtice din Transilvania.
Dimensiunile actuale :
Lungimea totală 1 7 cm, lungimea tubului de înmănuşare 9 cm, dia
metrul tubului 1 , 5 cm .
După cum reiese din cele relatate mai sus, concludem că la Comlod
s-a descoperit un mormînt de inclneraţie celtic. Nu putem însă şti dacă
ne găsim în prezenţa unui mormînt izolat sau dacă acesta făcea parte
dintr-o necropolă. Cea de a doua ipoteză ni se pare mai verosimilă şi ea
.

'

K. Horedt, Zwei keltische Grabfunde aus Stebenbilrgen, In Dacia, IX-X, 1941-19H,
p, 196-197, fig. 5,2.
St. Kovacs, Az apahidai oskori telep es La-Tene temt11, in Dolgozatok, Cluj, II. 1911.
p. 31, fig. 32 /3 ; 42 13 : 72.
Pentru vîrfurile de lance celtice vezi de ex. J.Filip, Keltoveve strednt Evrope, Praha.
1956. p. 533, fig. 48
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urmează a fi verificată prin sondaje efectuate în apropierea locului cie
descoperire a mormîntului descris mai sus.
O incadrare cronologică mai restrînsă a mormîntului de la Comlod
este foarte greu de făcut datorită inventarului redus care ne stă la în
demînă. Nici una dintre cele trei piese care compun inventarul funerar nil
ne ajută la aceasta în mod convingător. Forma vaselor este comună făd1
să se poată face pe această bază o încadrare cronologică mai restrins<.\.
Ornamentarea ceramicii prin ştampilare începe pe ceramica celtică de tim
puriu, însă durează mult4. Mormîntul de la Dipşa din aceeaşi regiune cu
care are analogii mormîntul de la Comlod, are un inventar mai bogat o;; i
mai concludent. El a fost datat în Lat€me C5. Este foarte probabil ca ;;i
mormîntul de la Comlod situat în aceeaşi zonă, să aparţină şi el aceluia.�!
orizont. Executarea unor săpături sistematice atît la Dipşa, dar mai ale3
l a Comlod, ar putea contribui la elucidarea multor probleme cu privire
la o datare mai sigură a mormîntului de la Comlod.
DESCOPERIRI IZOLATE
In continuare vom relata descoperirea unor săbii celtice la Sebi ş,
Herina şi Zoreni (fig. 4,5).
SEBIŞ.
La Nord-est de Căminul cultural din localitate, în anul 1 958, cu o
cazia săpării unei fîntîni, la 1 ,90 m. adîncime, a fost descoperită lama unei
săbii din fier. Ea a fost donată Muzeului din Bistriţa de către învăţătorul
Paşcu Teodor, cu ocazia unor cercetări făcute de către colectivul ştiinţific
în acea localitate.
Lama de sabie (inv. nr. 4.7 1 6 ; fig. 4/1 ; 5/1 ), este păstrată fragmen
tar şi rău conservată, fiind puternic oxidată. Lamei îi lipseşte vîrful şi cea
mai mare parte a mînerului .
Dimensiuni :
Lungimea actuală a lamei este de 79,5 cm, din care 2 cm, aparţin
mînerului. Lăţimea maximă a lamei este de 5,5 cm.
Comentarea şi încadrarea cronologică a săbii de la Sebiş o vom fa�e
împreună cu cele următoare :
HERINA.
In Muzeul din Bistriţa (inv. nr. 1 . 345) se păstrează lama unei săbii
din fire {fig. 5/2 ; 4/2). Ea, a fost descoperită înainte de 1 940, pe teritoriul
satului Herina fără să putem preciza punctul topografic de descoperire.
Este de menţionat faptul că cu ocazia efectuării unui sondaj în anul 1 957,
s-a putut stabili că pe "Dealul Morii", situat la sud-vest de sat s-au des
coperit fragmente ceramice aparţinînd perioadei celtice. Ar fi posibil ca
sabia respectivă să provină din acest punct arheologic6.
Lama de sabie de la Herina este mai bine conservată decît cea de la
Sebiş. Mînerul este în stare actuală de 8 cm, deşi pare să fie şi el rupt.
!i
6

4

K. Horedt. op.. cit., p. 200.
St. Dăni!ă, Descoperiri arheologice

Cf. J. Filip,

153-154 ;

op., cit., p. 535-536.

în raionul Bistrita, In Probl.
idem, Materiale Arheologice, voi. I X , p. 441-443.
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Dimensiuni :
Lungimea totală a lamei este de 84,5 cm. din care 8 cm, aparţin mi
nerului. Lăţimea maximă a lamei este de 4,5 cm.
ZORENI.
In primăvara anului 1 969, pe hotarul cătunului Zoreni-Deal, locali
tate ce aparţine comunei Sînmihaiul de Cîmpie, la punctul denumit "Bu
tuci", pune t situat la o depărtare de cea. 1 km. de la ultimele case şi în
dreapta drumului ce duce spre Fîntînele, cu ocazia arăturilor adînci exe
cutate de tractor, a ieşit la lumină lama unei săbii din fier. După desco
perire, piesa respectivă a ajuns în posesia. inginerului agronom Tanco Sa
bin din localitate unde se păstrează şi în prezent.
Din informaţiile culese de la descoperitor, alte materiale arheologice
nu au mai fost sesizate pe locul respectiv, în măsura în care acestea pu
teau fi observate. Dacă această sabie provine dintr-un complex funerar
sau dintr-o aşezare, sau s-a aflat izolat, deocamdată nu putem şti. Cerce
tările viitoare sînt singurele în măsură să lămurească această problemă.
După cum se vede şi în fotografie, sabia se păstrează fragmentar,
lipsindu-i vîrful şi o parte din mîner. Sabia a fost ruptă din vechime.
Dimensiuni :
Lungimea actuală a lamei este de 57 cm, din care 3,5 cm, aparţin
mînerului. Lăţimea maximă a lamei este de 4,3 cm, (fig. 5/3 ; 4/3> .
Menţionăm, de asemenea, că s-a păstrat şi un fragment din partea
superioară a tecii cu urechiuşa de prindere la brîu. Această urechiuşă
este scundă şi lată fiind prinsă de corpul tecii prin două nituri care se păs
trează şi în prezent, dîndu-i o notă de epocă ceva mai recentă7 faţă de cele
două săbii descrise mai sus ce au fost încadrate în Latene C.
Pe o lungime de 34 cm, începînd de la mîner, pe ambele părţi ale
săbiei se observă o uşoară linie mediană după care apoi dispare treptat.
Atît forma cît şi dimensiunile lamelor de săbii descoperite la Seb iş.
Herina şi Zoreni, ne fac să le atribuim celţilor înscriindu-se între desco
peririle acestei perioade ce se dovedesc a fi destul de numeroase pe te
ritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud.
Analogiile pentru lamele de săbii de la Sebiş, Herina şi Zoreni, sint
numeroase cu deosebire în Transilvania, dar ne vom limita şi de aceastd.
dată la a cita doar cîteva şi anume : lama de sabie descoperită în mormin
tul de la Dipşa8 şi pe cele descoperite în necropola de la Apahida şi mai
recent şi de la Fîntînele. Astfel în mormîntul 7 al necrop.olei de la Apahida
s-a descoperit o sabie de fier de aceeaşi formă ca şi cele pe care le pre
zentăm aici9• Aceasta măsoară 91 cm. lungime, din care 1 3, 5 cm, revin
mînerului, deci pentru lama propriu-zisă rămîn 77,5 cm. Această dimen
siune corespunde aproape exact cu cea a lamelor de săbii de la Sebiş,
Herina şi probabil şi de la Zoreni.
7 Jose Maria de Navarro, Zu einigen Scllwertscheiden aus la Tlme.
83-84.
K. Horedt, op., ctt., p. 198, fig. 5 /3.
8
Şt. Kovacs op., cit., p. 38, fig. 43,1.

8
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Fig. 5.

-

Săbii celtice din iler: 2, Herina; l, Seb:ş; 3, Zorenl.
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Pe baza analogiilor citate putem conchide că lamele de săbii de la
Sebiş, Herina şi Zoreni, sint celtice fără să putem preciza - aşa cum an:
spus mai sus - dacă ele provin din morminte, sau au aparţinut unor a
şezări.
Ultimul repertoriu al descoperirilor celtice din Transilvania a fost
întocmit în 1 944 de M. Roşca10• Acesta, pentru teritoriul Bistriţa-Nă
săud inregistra un număr de 7 localităţi : Bistriţa, Cepari, Dipşa, Orheiul
Bistriţei, Nimigea, Pintic şi Şirioara. D intre acestea doar două au desco
periri celtice sigure şi anume : Cepari 1 1, şi Dipşa12, celelalte trebuiesc
scoase din lista localităţilor cu descoperiri celtice deoarece au cîte un o
biect nespecific, sau aparţinînd altor culturi.
La Nimigea s-a descoperit un fragment ceramic cu decor lustruit ca
re aparţine ceramicii dacice13. In împrejurimile Bistriţei şi la Pintic s-a
găsit cite un virf de lance din fier care foarte bine pot să aparţină şi al
tor perioade ca de altfel şi pintenul de la Orheiul Bistriţei, ori mărgeaua
de lut de la Şirioara.
La cele două localităţi cu descoperiri celtice sigure din repertoriul
intocmit de M. Roşea se adaugă acum încă şapte localităţi cu descoperiri
celtice certe. Acestea sint : Galaţii Bistriţei14, Archiud15 şi cele prezentate
in comunicarea de faţă : Comlod, Sebiş, Herina, Zoreni. Mai este de men
ţionat apoi şi necropola de la Fintînele pe care am amintit-o doar în trea
căt.
De asemenea, în ultima vreme au mai apărut două localităţi în care
au fost sesizate descoperiri celtice ; Prundu-Bîrgăului16 (mai puţin sigură)
şi Şintereag17 (fig. 6).
Descoperirile celtice din ultima vreme se încadrează în grupa de nord
a antichităţilor celtice stabilită de prof. Ion Nestor1B_ Această grupă se do
vedeşte a fi relativ numeroasă.
Deocamdată doar cu titlu informativ, fără să producem argumenta
rea necesară menţionăm că grupul celtic de nord pare să fie total, sau în
cea mai mare parte contemporan cu cel de sud. In acest sens pledează
10
11
12
13
14

15
16

17

18

M. Roska, A keltdk Erdelyben, in Ko"lemeny.ek, IV, 1-2, Cluj 1944, p. 53 şi urm. cu
harta de descoperiri de la p. 55, fig. 1.
Cf. 1. H. Crişan, Materiale dacice din necropola şt aşezarea de la Ciumeşti şi problema
raporturilor dtntre daci şt
celţi In Transilvania, Bala Mare, 1966 p. 57-64.
K. Horedt, op., cit.
1. H. Crişan, Ceramica daco-geticd. Cu specială pr!vtre la Transilvania, Bucureşti.
1969, p, 268, nr. 197.
Şt. Dănilă, Inventarul unor morminte de incineraţte din sec. III-II l.e.n. de la
laţii Btstrtţet, In Din activitatea muzeelor noastre, Cluj, 1955, p. 89-100.
Idem, Două morminte d e tncineraţte daco-getice descoperite la
Archtud. Comunicare
la Sesiunea muzeelor din 1966.
V. Vaslliev O piesă scu!ptată de factură celtică, Napocensis, VI, 1970, p, 451-457.
Condiţiile de descoperire a piesei respective sint neclare. Personal am făcut o cer
cetare la faţa locului. Terenul cu pricina este complet steril de materiale arheologice,
teren pietros cu evidente resturi de grohotişuri - amestecate cu argilă - alunecate
unele de pe panta masivulul Heniu. Piesa respectivă a fost aflată la suprafata tere
nului, Intr-o grămadă de pietre adunate de-a lungul anilor In colţul unei grădini. In acest
caz UŞQI' putea fi adusă şi din altă parte.
Localitatea Prundu-Btrgăului se află relativ departe de centrele descoperirilor
celtice din zona Bistriţei (cele cunoscute pînă In prezent).
Pentru această descoperire a se vedea lucrarea : Celţtt pe teritoriu! judeţului Bistri
ţa-Năsdud. Contribuţtt la problema celţilor din Transtlvanta, de I. H. Crişan şi Şt.
Dănilă (lucrare in curs de editare).
I. Nestor. In Dactil, VII-VIII! , 1937-1940, p. 179-182:
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importantele descoperiri făcute in necropola de la Fîntinele ce se înca
drează în Latene-ul B.
O problemă importantă la a cărei elucidare contribuie în largă mă
sură descoperirile celtice de pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud, este
cea a raportului dintre daci şi celţi. Unele morminte, cu toate că au în
inventarele lor piese specifice celtice, totuşi pot fi atribuite autohtonilor
daci. Aşa se pare că este cazul celor două morminte descoperite la Ar
chiud. Prezenţa dacilor în cadrul descoperirilor de la Galaţii-Bistriţei ne
este dovedită de ceramica specifică dacică găsită aici. De asemenea, tot
dacilor pare să le aparţină - cel puţin parţial - şi necropola de la Ce
pari, unde s-au găsit fibule celtice alături de ceramică grecească.
Toate cele arătate mai sus, dovedesc că între daci şi celţi au existat
raporturi de colaborare şi de influienţare reciprocă. Este bine cunoscut
aportul pe care I-au adus celţii la dezvoltarea culturii materiale şi spirituale daco-getice. Cercetările viitoare atît de pe teritoriul Bistriţa-Năsă
ud, cît şi din Transilvania, vor fi în măsură să aducă noi completări la
problema asimilării celţilor în masa autohtonă daco-getică....
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,\J OUVELLES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES CONCERNANT LE
PROBLEME DES CELTES DE LA ZONE DE BISTRIŢA
RESUME
Il est comunique qu'une tombe celtique d incineration a ete decou
verte incidentellement sur le territoire du village Comlod (voire la fig. 3)
Deux vases en argiles, faits au moyen de la roue, et le fer pointu d'une.
lance, faisaient partie de cette tombe.
Dans la mîme expose, on presente troi lames d'epee celtiques, en
fer, decouvertes d Sebiş, Herina et Zoreni (voir les figures 5-4).
Dans le commentarie du dernier repetoire des decouvertes de tra
ces celtiques du departement Bistriţa-Năsăud, redige en 1 944, l'autew·
montre que, sur sept localites mentionnees, seulement deux localites po
ssedent des decouvertes incontestables de traces celtiques. Maintenant,
il faut y ajouter neuf nouvelles localites possedant des decouvertes de
traces celtiques authentiques: Galaţii Bistriţei, Archiud, Comlod, Sebi�,
I-lerina, Zoreni, Prundu Bîrgăului, Sintereag et la necropole de Fîntînele,
dant le nombre des tombes a incineration, decouvertes jusqu'd present,
monte a cinquante.

.

L :E: G E N D E

D E S

F I G U R E S

Fig. 1 . - Fîntînele - Vue d'ensemble.
Fig. 2.
Bracelet dace en argent, decouvert en 1 967 au village Fîntînele
dans une necropole daco-celtique.
Fig. 3. - Inventaire du tombeau celtique de Comlod : 1 , petit pot ; 2,
urne funeraire ornee d'estampilles ; 3. pointe de lance.
Fig. 4. - :E:pees celtiques en fer : 2, Herina ; 1 , Sebiş ; 3, Zoreni.
Fig. 5.
Epees celtiques en fer : 2, Herina ; 1, Sebiş ; 3, Zoreni.
Fig. 6. - Carte a.ux localites du departement Bistriţa-Năsăud ayant des
decouvertes celtiques.
-

-
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CON T RIBUŢII L A TOP O G R A F I A
A RHEOLOGICĂ A CULM EI CIC E U LUI
(jud. Bistriţa-Năsăud)

ŞTEFAN FERENCZl
Călătorul care vine dinspre Cluj şi ajunge la confluenţa Someşului
Mare cu Someşul Mic, înainte de a intra în oraşul Dej , vede cu surprin
dere spre nord-est pe deasupra dealurilor domoale şi despădurite, inăl
ţîndu-se plină de farmec, o creastă de munte cu forme neobişnuite, care
domină ca o cetate de pază, întreg ţinutul fragmentat dintre Someş, res
pectiv Someşul Mare şi Culmea Brezei (cu alte denumiri Munţii Ilişuăi
sau Munţii Lăpuşului) . Crestele repezi, pe alocuri împădurite sau arătîml
stînca goală, şi mai ales ruinele unei cetăţi înălţîndu-se încă mîndră în
singurătatea ei, pe colţul cel mai apropiat de Someşul Mare, se văd de l�
mari depărtări scăldate în lumina albastră a zilelor senine sau încunu
nate cu nourii zilelor ploioase. Aceasta e culmea şi cetatea Ciceului, zonă
interesantă pentru geografi şi arheologi şi loc de mare însemnătate istorică
p entru românii transilvăneni.
Din felul cum o mărginesc apele, Culmea Ciceului seamănă cu o
cetate lunguiaţă de 500 m înălţime relativă, înconjurată de nişte văi da
torite apelor curgătoare. La nord este mărginită de Valea Strîmbului,
spre vest e limitată de rîul Sălătrucului, iar la est marginile ei coboar::l
în Valea Canciului (numită astfel pe cursul superior) care, după conflu
enţa cu apa de la Breaza-Negrileşti ia denumirea de Valea Mare, această
ultimă vărsindu-se în Someşul Mare la Reteag. Limita de sud o formează
şaua dintre Leleşti şi Ciceu-Giurgeşti, iar spre sud-vest se mărgineşte
cu şeaua dintre Ciceu-Corabia şi Gîrboul Dejului.
ln vremuri depărtate (de-acum cea 2,5 milioane de ani), cînd nici
nu se arătase om pe pămînt, cînd nici apele, nici munţii nu erau ca astăzi,
cînd tot mijlocul Ardealuluui era acoperit de o mare cu apă călduţă pe
care învăţaţii au numit-o Mediterană, atunci, pe marginea acestei mări,
izbucneau din adîncimile scoartei Pămîntului nişte materii topite înso ţi
te de explozii vulcanice, limbi de foc şi nori de fum . Lava (adică materia
topită ieşită din pîntecele Pămîntului) adăugîndu-se mereu, a dat naştere
la adevăraţi munţi, pe care-i numim munţi vulcanici . Unii ca Ţibleşu!,
Munţii Bîrgăului, Munţii Căliman, Gurghiului şi Harghita, care se apro
pie, sau chiar trec peste 2.000 m, alţii, ca Culmea Ciceului, nu atinge nici
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măcar 800 m altitudine. lnvăţatul A. Koch care s-a ocupat prima dată în
mod amănunţit de problema. Culmii Ciceului1, crede că înălţimea şi su
prafaţa ei aşa de reduse sînt în legătură cu erupţia ce a fost de relatiY
scurtă durată cum este cea a majorităţii vulcanilor mari din zilele noastre
şi cum a fost cazul şi la ceilalţi vulcani din Transilvania.
O altă deosebire însemnată între Ciceu şi ceilalţi munţi vulcanici din
Ardeal consistă în faptul că, pe cînd Tibleşul, Heniul, Călimanuul etc.
se afla pe marginea bazinului mării de odinioară, care acoperea p€ vre
muri mijlocul Transilvaniei, Ciceul se găsea la o depărtare mai mare de
ţărmul străvechi ce trecea undeva pe la Surduc (Săla.i) - Măgoaja. Se
crede că Ciceul s-a ridicat ca un vulcan submarin : adică în scoarţa pă
mîntului (în fundul mării) s-a produs o crepătură, o falie pe direcţia nord
vest - sud-est, în care "cenuşa" vulcanică şi lava s-a ridicat în cantităţi
aşa de mari, încît nu numai că a umplut-o, ci s-a îngrămădit în sus, ir:
sens vertical, în formă de cucuie întrerupte . La retragerea mării, fundul
ei neted prezenta, în locul unde a fost erupţia labială nişte culmi, care
dominau regiunea şi erau rezultatul vulcanului submarin.
Rocile de bază din j urul Culmei Ciceului propriu-zise ne permit sa
cunoaştem o a treia deosebire între acest vulcan izolat, şi în timp, şi in
spaţiu, şi între ceilalţi munţi vulcanici şi anume că erupţia de aici s-a întîm
plat la începutul miocenului, cel puţin, cu cîteva sute de mii de ani mai de
vreme decît la ceilalţi munţi de origine asemănătoare ai Ardealului. Roca
Culmii Ciceului propriu-zise este cunoscută în literatura mineralogică sub
numele de riolit-dacitic ; e foarte bun atît pentru construcţii, cît, şi mai
ales pentru cioplirea rîşniţelor şi a pietrelor de moară, ea fiind o lavc1
fosilizată, spongioasă, însă foarte rezistentă, cu o înfăţişare grăunţoasă, de
culoare cenuşie deschisă.
Masivul vulcanic al Ciceului se întinde pe o lungime de 4,5 km şi pP.
o lăţime maximă de 0,5 km, dominînd regiunea din j ur . Inaintea acestei
culmi, la vest de ea se mai înalţă "detaşat" , singuratic, un con vulcanic
miniatura!, şi anume : "Muncelul" de la Corabia . .
Privit din Valea Someşului, mai ales de la Căşei, masivul Ciceului
apare impunător, deşi nu are înălţimi mari. Există totuşi între vîrfurile
lui şi "podereiul" (teren mai ridicat cu o suprafaţă aproape plană) de la
poalele de vest, care domină şi el Valea Someşului cu 200 m, o deosebire
de înălţime de peste 250 m. Ceea ce este important pentru o înţelegere
mai bună a celor ce urmează : masivul este mărginit în bună parte de a
brupturi. Abruptul din partea sudică şi cel de pe coastele vestice sînt mai
evidente, existînd acolo un proces de dezagregare pus în evidenţă de gro
hotişuri. Culmea Ciceului este asemănătoare unei linii şerpuitoare . Ea este
A. Koch. Az erd<Hyreszi medence h.ermadkori kepzodmenyei. II. Neogen. Budapest, 1900.
p . 286 şi urm. ; El Sighlartău. Colinele şt cetatea Ciceului, ed. Astra, Biblioteca secţiunil
geografica-etnografice, Cluj, 1928, p, 3-13 : Bologh. Szolnok-Doboka fotaje, în Az
Er·

delyt Muzeum-Egyesulet XVII. vdndorgytllesenek emlekk6nyve,
[Cluj ] , 1943, p. 100 ; T.
Cr!stureanu, Dealurile Ctceulut, lucrare de diplomă in formă de manuscris păstrată fn
biblioteca Facultăţii de biologie-geografie, secţ, geografie fizică al Universităţii "Babeş
Bolyai" din Cluj. Asupra lucrării lui El. Sighiartău şl a lui T. Crfstureanu tov. conf. V.
G îrbacea ne-a atras a tenţia pentru care li mulţumim şi pe această cale.
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formată din următoarele vîrfuri (luate dinspre nord spre sud) : ["Muncp
lul" (650 m), "Vîrful Pietrii" (722 m), "Spînzul" (779 m), .,Dealul Mă
gura" (758 m), "Dealul Cetăţii", sau "Ciceul Mic" (683 m> .] Diferen�a. de
înălţime între punctele cele mai înalte şi cele mai coborîte nu este mare.
Vîrfurile cele mai înalte au în medie 750 m înălţime, pe cînd cele mai
j oase se ţin cam la 700 m ; excepţie face curmătura între "Spînzul" şi
. ,Muncelul", săpl8.tă în rocă sedimentară (gresie> miocenică, altitudinea
căreia fiind sub 600 m.
Dacă am străbate de-a curmezişul Culmea Ciceului (denumirea în a
cest caz o folosim într-un sens mai larg al cuvîntului) începînd din Valea
Someşului (de la Măgura retezată a Căşeilor) pînă în Valea Canciului, am
parcurge o zonă de diferite aspecte geografice. La Căşei. Someşul curge
într-o luncă în medie de 220 m deasupra nivelului mării. El este însoţit
de nişte terase. Spre Ciceu avem două terase principale, de dimensiuni
mai mari, care au aceeaşi formă ; ele se deosebesc numai prin altitudin�
şi lăţime. Terasa a doua se întinde între 450-500 m înălţime unde înce
pe , .podereiul" peste care se ridică masivul eruptiv al Ciceului. Platfm·
ma, adică podereiul, are o înălţime. în medie, de 500 m. Această platfor
mă marchează fundul Mării Mediteranului superior. Scoarta pămîntului
s-a ridicat treptat-treptat, marea s-a retras, iar fundul a fost brăzdat de
apele ce se scurgeau pe suprafaţa lui, transformîndu-1 într-o serie de dea
luri. Locul de contact între platformă şi masivul vulcanic în unele locuri
este mai pronunţat, în altele mai puţin. De exemplu, la locul de contact
intre platformă şi muntele-pHic "Măgura" povîrnişul acestuia este aşa de
repede, încît pe el nu poţi urca nici pe poteci. Spre vest, spre înălţimea
"Spînzu", înclinarea coastei colinelor eruptive este mult mai mică. Po
vîrnişurile înălţimilor eruptive se împreună cu culmi late, putin bombate.
Spre a ne face o idee despre mărimea unei culmi, amintim că bombătura
.. Măgurii" are o întindere de 70 ha ( 1 20 iugăre), repartizate astfel : 1 1 , 7 ha,
(20 iugăre) pădure ("Măgura" propriu-zisă) restul (aşa-zisa "Coada Mă
gurii" despre care va fi vorba mai j os) loc arător.
Suprafaţa platformei, în unele locuri, este mai bine păstrată, în al
tele mai puţin, după cum pîraiele care curg pe suprafata ei sînt mai dese
sau mai rare .. Locul unde s-a păstrat platforma mai bine, este partea a
puseană, adică partea dinspre Someş, la poalele "Spînzului" , "Măgurii''
şi a "Cetăţii", unde se şi găsesc două aşezări importante, antice, dar und e
se află actual mente localităţile Ciceu-Corabia şi Gîrboul Dejului. Aici lă
ţimea podereiului variază între 6-8 km, pe cînd la nord, spre apa Strîm
bului, se reduce la 2-3 km, prezentînd, în loc de o suprafaţă netedă. un
povîrniş destul de înclinat. Spre Canciu şi Ciceu-Giurgeşti, platforma fiind
fcrăstruită de o mulţime de pîraie de direcţie nord-est şi sud-est, se pre
zintă în chip de prelungiri care în lunea acestor ape se termină printr-o
rîpă . La fel se prezintă platforma şi spre comuna Chiuieşti, cu deosebirea
că aici pîraiele şi prelungirile dintre ele au o direcţie perpendiculară pe
cursul principal.
Am avut fericita ocazie de a cerceta această culme a Ciceului, situ-
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a,tă în colţul cel mai de vest a actualului judeţ Bistriţa-Năsăud, despre
-care a fost vorba mai pe larg din punct de vedere geomorfologic, în două
rinduri, şi anume : în vara anului 1 944, cu ocazia unei aplicaţii mai lungi ,
militare, şi în toamna anilor 1 969-1 970, cu prilejul unor cercetări pe te
ren executate cu scopul de a desluşi problema demult discutată lîngă bi
rourile arheologilor : dacă şi la nord de Valea Someşului Mare, mai precis
între castrele de la Căşei (jud. Cluj) şi Ilişua (corn. Uriu, jud. Bistriţa
Năsăud) exista în perioada stăp0nirii romane o linie de apărare, compusă
·din turnuri de veghe şi de semnalizare, precum şi din mici întărituri de
pămînt (burguri), analogă celei cercetate pe culmea Meseşului între Bolo
ga (corn. Poieni, jud. Cluj) şi Tihău (corn. Surduc, jud. Sălaj)2.
De pe suprafaţa întregului masiv vulcanic, în afara ruinelor ce tăţii
medievale a lui Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, nu s-au cunoscut decît
urme neverificate ale unor obiective ale căror datare dintr-o epocă sau
alta nici pe departe nu a fost asigurată . Astfel a fost pomenită o "altă ce
tate de dimensiuni mari" situată pe cel mai mare platou al întregii culmi.
Pe marginea de vest a platoului au fost observate "un şanţ mare" şi în
afara acestuia, pe creastă, perpendicular pe axa de nord-sud a platoului,
în pădure, "fundamentele unui zid de piatră", pe baza cărora, cu drept
cuvînt se poate deduce că . . . "aici a existat cîndva o întăritură sau un
loc apărat, care putea să aibă legătură cu cetatea Ciceului" . . . 3
. . . "Că dealurile Ciceului au fost stăpînite din vremi foarte vechi spune El. Sighiartău, unul dintre cei mai buni cunoscători români ai ma
sivului Ciceului -, se adevăreşte prin săpăturile făcute în jurul cetăţii,
care au scos la iveală monede şi şanţuri romane" . . .4.
Dintre localităţile actuale care înconjoară Culmea Ciceului, şi anume : Chiuieşti, Ciceu-Corabia, Ciceu-Giurgeşti şi Canciu numai cele două
din mijloc au fost semnalate în literatura de specialitate pentru unele a
<ehiziţii de natură arheologică. Din Ciceu-Corabia, fără precizarea locului
de descoperire însă, se amintesc : a) un topor de luptă de bronz, cu cap
-emisferic şi cu tub pentru fixarea cozii ; o brăţară de bronz cu capete:e
subţiate, ambele de la sfîrşitul epocii bronzului sau de la începutul pri
mei vîrste a fierului, ajunse în fosta colecţie particulară J. Temesvary --

:3

Şt. Fc·renczi, Die E>·torschung des rbmtschen Limes aut den Hbhen des Mese.m ebirges,
inDacia, N . S. , XI, 1967, p. 143-162 ; idem, O bservaţiuni cu privire !a sistemul ş i caracterul
aşa-zisului .,Limes Dacicus", in Acta Musei Napocensis, V, 1968, p. 75-98. P entr u bibliogra
fia mai veche referitoare la această problemă, vezi în Dacia, N.S., XI, 1967, p, 143-145,
notele 1-5.
.J. Kadar. Szollnok-Daboca varmegye monographiaja. val.
II.
[Dej ] , 1900,
p.
441 . . "
(Csics6ujfalu) felett egyenes
iranyben eszakra (recte spre est-nord-est) . . . nagy fenn
tapaly te rtii el.
melytt
erdc5 vesz kc5riil, ennek nyugati szelen hatalmas sănc es ezen
kivul delr/51 eszakra huz6do halman az erdc5k kc5zt kofal alapjai l ătsza n a k , melybo meltă:1 ko
vetkeztethetltik,
hogy itt erosseg vagy vedett hely voit. mely i:isszekottesben
Jehetett
Csics6văraval. E nely ătv!zsgălăsăra
hosszabb !do t kell vala szentelnem.
d e alig j utott
annyi. hogy eppen megszemlelj em. Vezetc5m e helyet ,.Kada Maguranak" (mai bine zi-i
.. Coada Măguri!" ) mondotta" . . . !n alt loc (p. 380) se pot citi următoarele : . . . . . Cs!
cs6va ra) i:isszefliggesben iehetett a tale nyugatra fekv/5 Magurav al s tovabb
Csic36ujfalu
felett I<'tezhetett erosseggel, melynek alapfalai es sancai ma !s nem !leg kivehetok . . . " .

.

El. Sig hia rtău , op. cit., p. 14. Trebuie să mărturisim însă că noi la faţa locului nu
observat aşa ceva şi nici nu cred să fi fost cîndva un turn roman pe locul indicat.
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Gherla5 ; b) o monedă de argint, reprezentînd, probabil, o imitaţie au
tohtonă după un model grecesc, din epoca dacică ; alte preciziuni lipsesc6�
La Ciceu-Giurgeşti, în schimb, se semnalează ceramică romană printre
urmele unei aşezări din epoca societăţii primitive7•
Cu ocazia recunoaşterilor repetate, faţă de urmele sporadice şi sără
căcioase, precum şi faţă de unele date cu totul neprecise, cunoscute mai
demult, noi am reuşit să depistăm şase locuri de un interes arheologic re
marcabils ; a) pe aşa-zisa "Coada Măgurii" ; b) aşezarea de pe terasele ar
tificiale situate la poalele de vest a stîncii cetăţii medievale ; c) . ,Sub
Mălin" ; d) "Ponita" de la Corabia ; e-f) "Vîrful Muncelului" de la Chiu
ieşti.
a) "Coad a Măgurii" este un platou întins, de cea. 57,4 ha actualmente
folosit ca loc arător, legîndu-se nemijlocit de "Măgura" propriu-zisă, îm-

SPÎNZUt (119m}
sua

Fig. 1 .

-

HĂUN
1
1

MĂGURA (758) CICEUL MIC
fOADA �H
1

1

1

Culmea vulcanică a Ciceului cu aspect de creastă şi contactul ei cu "po�
direul" înconjurător (vedere luată dinspre sud, după A. Koch).

pădurită (758 m), de unde (fiind al doilea punct ca înălţime din tot masi
vul vulcanic al Ciceului), se poate vedea în vreme senină în orice direcţie
la mare depărtare. Abruptul din partea sudică este cel mai evident, exis
tînd acolo un proces de dezagregare pus în evidenţă de grohotişul existent.
J . Te mesv a ry in Ar ch a eo logia i Ertesit6, XVII, 1897, p, 433-434 ; E. Orosy,
Szolnok-Doboka
megye
6skori leleteinek repert6riuma, fn Szolnok-Doboka megyet Irodalmi,
Tărtenelmt
[Dej ] , 1900, p. 25 ; J.
es Ethnographia.i Tarsula.t I. Evkonyve,
Kadar, op.
cit.,
voi. 1, p.
115 : 1. Marţian. Repertoriu arheologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, p. 14, nr. 167.

E. Orosz, op. cit., p, 57 ; M. Roska, Erdely reg szeti rep ert6rtuma . I.
antiquitatum Transsilvanica.rum, I. Praehistoric, [Cluj ] , 1942, p. 58, nr.

Osk or.
41.

Thesaurus

Erem es regisegtarr6!, in Az Erdelyt Muzeum-Egyesulet Evkonyvet
B. Posta, Jelentes az
1907, [Cluj ] , 1908, p. 39.

8

Cu ocazia perieghezei din 1969 pe Culmea Ciceului, am avut amabila conducere a tov.
Tr.
Bujor,
profesor
la şcoala,
generală
locală,
precum şi tov
Gavrilă
Sigartău,
brigadier al C.A.P.-ului din localitate. arheolog amator pasionat care posedă o mică.
dar importantă colecţie arheologicA. ln afară de ei au mai fost şi D.
Allcu şi Eug. la
roslavschi.
studenţi. care m-au condus in expediţia din toamna aceluiaşi an cu ocazia
cercetări!
!imesu!ui de nord al provinciei Dacia. - Menţionăm
tot aici că in colecţia
Sigartău a m vă zu t un topor-calapod găsit pe "Măgura" care aparţine ep-ocii neo\ltice.
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Singurul acces mai uşor este asigurat numai pe partea apuseană a
platoului, printr-o văioagă împădurită cu o pantă relativ dulce.
Conturul orizontal al platoului s-ar putea asemăna cu un pişcot.
Partea sudică a lui, de o întindere mai mică, este mai netedă, iar cea nor
dică, mai mare, are o suprafaţă mai ondulată, aici fiind punctul cel mai
înalt al întregului platou. Intre cele două părţi constitutive ale platoului .
legătura o fa.ce posibilă o şea lată, fără nici o urmă arheologică vizibilă.
Pe marginea vest-nord-vestică a platoului, acolo unde începe văioaga
amintită uscată, mai precis acolo unde panta ei devine mai accentuata,
-dar zona respectivă rămîne totuşi relativ uşor accesibilă, respectiv ataca
bilă. pornind de la terminaţia abruptului de pe latura de sud-vest a plato
ului, se poate urmări pe o distanţă de cîteva sute de m, în formă de semi 
cerc ul'iaş. un val şi acum impunător, ridicat din bolovani mai mici sau mai
mari. nefasonaţi, de origine locală (vulcanică), arşi artificial, legaţi între e i
cu pămînt calcinat, de culoare roşie sau chiar vînătă. După ce coboară în
văioaga pomenită mai sus, valul urcă pînă la punctul culminant al crestei
principale care, continuă spre "Spînzul" (779 m). Pe porţiunile mai puţir:.
aplatizate ale valului. văzute dinspre Ciceu-Corabia, deci dinspre "vale" el
se ridică şi acum pînă la înălţimea de 4 m, ba în unele locuri chiar pînă la
5 m înălţime. Partea superioară, de est, a valului care traversează axa prin·Cipală a masivului Ciceului şi care se termină la începutul abruptului de
pe latura de est a acestuia, este dărîmată în multe locuri din cauza explo
atării. nemiloase a rocii de bază. Pe porţiunea care trece peste adincitura
văioagei. valul este întrerupt în patru-cinci locuri unde ţăranii au scos pie
troaiele pînă la temelia acestuia, în vederea uşurării trecerii carelor. In a
ceste cîteva " trecători" sau "porţi " se poate studia, într-o oarecare măsură
şi construcţia valului de piatră9. In faţa acestei construcţii "ciclopice" , pe
mai toată lungimea ei este vizibilă o configuraţie artificială de teren, în
formă de treap,tă, un fel de "bermă", urmată apoi de panta naturală.
Pe toată suprafata platoului se pot ad�na cioburi, în majoritate ati
pice, grosiere, crăpate la suprafaţă mai ales la interior, de culoare cenuşie
închisă-negricioasă la exterior, brună (mai deschisă sau mai închisă la in
terior), ornamentate rareori cu caneluri late sau cu proeminenţă-apucături.
Platoul a început să fie arat abia de cîţiva ani de plug mecanizat. De
atunci apar pe suprafaţa lui vestigii tot mai abundente, iar cu patru ani în
urmă, cu ocazia aratului, a ieşit la lumina soarelui un mic depozit de bron
zuri, compus - după cum ne-am putut informa - din cinci celturi, cîte
va torgues-uri, precum şi din alte cîteva obiecte10• Ici-colo, pe suprafaţa a
rată şi cu ocazia vizitelor noastre, am putut observa urme de vetre şi de
locuinţe străvechi.
ar exista o altă porţiune de val. După impresiile noastre de l a faţa locului, ar putea
!i vorba pe o distanţă de 150-200 m. mai degrabă, de urmele unui drum medieval car�
Amintim că după indicaţiile lui G. Sigartău, la inceputul abruptului răsărit al

.10

"Măgurti"

a condus spre cetatea Ciceulni. distrus însă pe o bună bucată, p!nă l a şeaua îngustă
între "Măgura" ş( st!nca cetAţU,
Trei celturt a u fost achiziţionate de tov. Ş t . Dănilă. directorul Muzeului d e lstorte din
Blstnţa. Două celturi şi alte citeva obiecte au rămas la tractorlstul care le-a
descoperit.
Jumătatea unui torques cu corpul torslonat (tăiat şi indreptat), pe care am văzut-o per
sonal. face parte din colecţia brigadlerulul G. SlgartAu.
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Judecînd pe baza întinderii mari a aşezării fortificate (poate este cea
mai întinsă dintre toate cele cunoscute de pe întreg teritoriu al Transilva
niei !), pe baza materialului cera.mic recoltat de pe suprfaţa ei, ca şi pe ba
za acelui mic depozit de bronzuri (care merită şi el un studiu aparte, şi din
care o parte s-a pierdut, sau este în curs de pierdere11l şi, în sfîrşit pe baza
faptului că atît lungimea, cît şi dimensiunile corpului valului, văzut în sec-

Hg. 2.

Schij.a geomorfologică a Culmei Ciceului (după A· Koch). Fîşla neagră mar
chează suprafaţa formată de lava fosllizată, ajunsă la suprafaţă printr-o erupţie labia
lă. Petel e albastre indică aşezările, respectiv urmele arheologice: 1). ..Coada Măgu
q urii", 2) aşezarea dacică de la poalele cetăţii medievale, 3) ,.Sub Mălin", 4) ,,Poni ! a",
5) .,Vîrful Muncelului".
-

tiune, sînt deadreptul uriaşe (şi pe deasupra, acest val imens este cal
cinat) trebuie să presupunem o aşezare întărită, care forma - eventual cen ll ui şi locul de refugiu al unui trib întreg, în faza începătoare a aşa-zi
sei c.lp;·,wcraţii militare din prima jumătate a primei vîrste a fierului, mai

;1

Deşi lipsesc precizările necesare, după părerea noastră, atit toporul de luptă de bronz
cu cap emisferic şi un tub pentru prins coada, precum şi acea brăţară de bronz cu ca
petele subţiate. pomenite mal sus, ajunsă In fosta colecţie a lui J. Temesvăry-Gherl&.
provin de pe teritoriul acestei aşezări imense. - In legătură cu un factor important privind
existenţa aşezării, trebuie să amintim că pe teritoriul ei se cunosc două izvoare cu
un debit apreciabil de apă. Unul este puţin spre nord-est de centrul aşezării, iar celii·
lalt, numit "Fintina D3amnei" (probabil după soţia lui Petru Rareş care
a trăit
citva
timp !n cetatea Ciceului şi-! plăcea să se plimbe pină la acest loc pitoresc) se află pe
marginea sud-estică a aşezării lntărite.
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degrabă in careva dintre fazele etapei A, a epocii hallstattiene12. Perioada
de folosire a cetăţii-aşezări, precum şi o eventuală cronologie internă a ei
s-ar putea fixa numai prin studierea detaliată a depozitului pomenit, pre
cum ş.i prin efectuarea unor săpături de mare amploare.
b) La locul numit "Sub Mălin" , situat la. poalele de apus a crestei
care leagă platoul "Măgurii" cu "Spînzul" , într-o surpătură recentă de di
mensiuni relativ mari, au ieşit la iveală diferite cioburi de vase. Tov. G
Sigartău, brigadierul CAP-ului din Ciceu-Corabia, din curiozitate, făcînd pe
acest loc un mic sondaj , a dat de un material ceramic bogat, omogen. Lo
cul de descoperire este folosit astăzi ca păşune. Este o poieniţă cu o supra
faţă relativ netedă, ferită de vînturi, cu un izvor în apropiere.
Fragmentele ceramice lucrate la roată, adunate de aici aparţin unui
chiup de culoare roşie. Ele sînt acoperite cu un slip roşu, interiorul lor fiind
d intr-o pastă grosieră, plină cu impurităţi (pietricele de cuarţ) de culoare
vînătă-deschisă. Aceste resturi arheologice pot fi datate cu mare probabi
litate în epoca dacică, presupunînd totodată pe acest loc existenţa unei a
şezări din această epocă. Pînă la efectuarea unor săpături arheologice alte
precizări sînt greu de făcut.
c) La poalele de vest a stîncii cetăţii Ciceului, spre capătul văii care
porneşte de aici spre Leleşti, se întinde o zonă cu pantă dulce, cu nişte
formaţiuni de teren care seamănă cu cîteva terase artificiale. De pe partea
superioară a acestei portiuni de teren care este în curs de tocire, se pol;
scoate din pămînt diferite oase umane, iar de pe o suprafaţă mult mai in 
tinsă se pot culege diferite fragmente ceramice aparţinătoare unor vase
făcute cu mîna şi cu roata olarului, ornamentate cu brîu alveolar, cu butoni.
cilindrici care poartă amprente de degete, semne de "cruce", fragmente cu
decorul de "brăduleţ" etc. Am găsit şi cioburi foarte fine, cu o pastă exce
lentă, de culoare cenuşie deschisă de la vase fructiere etc., specifice pen tru
faza de înflorire a ceramicii dacice din sec. I î.e.n. - sec. I. e n. Tot pe a
cest versant al dealului cetăţii, ce-i drept într-un număr mult mai redus
se pot aduna şi hîrburi de cu totul alt tip, care par a fi mai recente, şi a
nume : cu oarecare probabilitate le-am putea atribui secolelor IX-X e.n.,
urmînd ca ele să fie analizate mult mai tematic în viitor, din punct de ve
dere tipologie şi cronologic. In ceea ce priveşte oasele umane care ies la su
prafaţă din cauza eroziunii, ele fac parte, foarte p!t'obabil din nişte mormin
te medievale, din cimitirul cetăţii Ciceului.
Iată deci, în această zonă se găsesc urmele a trei epoci : vestigiile u
nei aşezări dacice din perioada formării statului dac independent13 şi (în
12

In legătură cu problema aşezărilor întărite d e la sfîrşitul epocii bronzului şi de l a in
ceputul primei virste a fierului din Transilvania, cf. sintezele prof. K. Horedt, Aşezdri!e
fortificate din prima vîrstă a fieru!ui dtn Transilvania, in Probleme de muzeografie-C!uj,
Betesttgte Sted!ungen der Spiitbronzezeit HaUstattzeit im innerkarpu ·
1961. p.
17!}-187 ;
tischen Rumiinien, comunicarea prezentată in cadrul simpozionului ţinut
in luna sep
tembrie 1970 la Smolenice in R.S. Cehoslovacă,

13

Nu putem exclude totalmente posibilitatea că moneda de argint, pomenită mal sus <!a
aflată la Ciceu-Corabia, care reprezintă, probabil, o imitaţie autohtonă după un mo
del grecesc, să provină din această aşezare. In colecţia tov. G,
Slgartău a ajun> o
rîşniţă daclcă conică. caracteristică (neperforată incă) din această staţiune. Amintim to
todată că, prin intermediul prof. Bogdan, de alei a ajuns un material ceramic la ca
binetul acad. prof. C. Daicoviciu, spre determinare.

.
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caz că datarea noastră în privinţa grupei a II-a a ceramicii se va dovedi
justă) din perioada primelor formaţiuni feudale. In legătură cu prezenţa
oaselor umane în partea superioară a acestui teritoriu presupunem că a
vem de-a face cu cimitirul cetăţii.
In ceea ce priveşte "construcţia de piatră" , cu un plan circular, des
pre care se afirmă că ar fi fost o "fîntînă a cetăţii, fiind astupată ulterior,
nu ne putem pronunţa mai precis pînă la executarea unor sondaje arheo
logice.
"

Fig. 3.

-

Ruinele turnului mare roman de pe ,.Ponlţa".

La poalele de nord al înălţimii "Spînzului " , pe o mică ridică tură a
, . inşeuării" dintre " Spînzul" şi "Vîrful Pietrii" (722 m) numită "Poniţa", a
flată într-o poziţie foarte puţin j oasă faţă de acest ultim deal, se vede ruina
inelară a unei clădiri străvechi, curioase. Ea se află la 30-40 m distanţ:'\
spre nord de punctul culminant al drumului de care, ce duce de la Ciceu-Co
rabia spre capătul de sus comunei Ciceu Giurgeşti respectiv spre Dumbrava
Ruina, în parte, este acoperită de arbuşti Şi acum încă are o înălţime re
lativă, în medie de 1 , 6 m, un diametru maxim (în exterior) de 1 5 m, iar
d)

,

-

.
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diametru! coroanei "valului" inelar este de 6 m. Cu ocazia efectuării unui
mic sondaj de verificare, în groapa circulară din interiorul construcţiei am
dat de cioburi bine arse, de calitate foarte bună, de culoare roşie şi cenuşie
închisă, de factură net romană.
Aici a existat în vremea stăpînirii imperiului un turn de pază şi de
semnalizare, care a făcut parte integrantă din sistemul de apărare orgam
zat pe hotarele de nord ale provinciei Dacia. In ciuda formei lui circulare,
avem de-a face, foarte probabil, cu o construcţie de piatră, clădită în ma
niera opus incertum cu mortar, cu un plan p ::ttrat, care avea numai etajul
(sau etajele ?) ridicate din bîrne de lemn.
Locul turnului de pe "Poniţa" este foarte bine ales din punct de vedere topografic şi strategic, fiind un punct într-adevăr dominant, de unde
s-a putut controla cu vederea (în afara sectorului de sud unde culmea lată
a, dealului "Spînzul" închide orizontul) o zonă largă a cărei raze ating
1 2- 1 4 km ! De aici, încă şi în vreme de vizibilitate mediocră se poate ve
dea pînă la castrul de la Căşei, aşezat pe terasa cea mai j oasă (de luncă) a
Someşului. Se poate urmări cu privirea apoi întreaga culme zimţată a Bre
zei (cu altă denumire : Munţii Ilişuăi sau ai Lăpuşului) de la Dealul Vimii
(776 m, spre V) şi pînă la Măgura Brezei (975 m, spre E), adică toată fîşia
de teren, deluroasă,sculptată (şi astăzi încă puţin locuită) care se întinde
între punctul nostru în discuţie şi Culmea Brezei, iar mai spre nord-est ş i
mai departe, pînă l a conul vulcanic înalt ( 1 842 m), zimţat a l Ţibleşului ş i
pînă la masivul impozant a l Munţilor Rodnei. D e aici s e văd în zare ş i în
ălţimile din imediata apropiere a castrului roman de la Ilişua.
Făcînd parte organică din sistemul de apărare din nordul provinciei
Dacia, turnul de veghe de pe "Poniţa" avea legătură directă, optică şi (cu
unele) acustică cu proximele elemente de apărare asemănătoare. Spre vest,
de ex. : cu turnul de le "Dealul Podului" (aşezat la punctul de întîlnire a i
hotarelor localităţilor actuale Chiuieşti, Guga ş i Rugăşeşti) ş i cu cel d e p e
"Muncel" sau "Ţîgla" d e l a Fălcuşa (corn. Gîlgău, jud. Sălaj). Spre est c u
turnurile d e p e "Virful Runcului" deasupra Dumbravei, "Dealul Slederului"
şi "Cornul Malului" de la Negrileşti (respectiv Purcăreţi), ba mai mult,
pînă şi mai departe : pînă la acele patru turnuri şi la acel burgus care sin t
situate pe teritoriul locali tăţilor actuale Sita (corn. Spermezeu, , .Casa Uri
eşilor"), Perişor (corn. Zagra ; "Corobană" , " Comoară") şi Zagra ("Piatra
"
lui Silea ) care în momentul de faţă ne sînt cunoscute ca extremităţile de
nord-est ale acestei linii de apărare romane.14 Turnul de pe "Pory.iţa" îm
preună cu "omologul" său de pe "Muncelul" sau "Ţigla" de la Fălcuşa u
"
fost "colectorul tuturor informaţiilor venite dinspre est şi nord-est, un Id
de "centrală de telecomunicaţii" cum am spune astăzi (turnul de pe "'J'îgla'
în schimb aduna veştile transmise de pe aripa de lîngă valea Someşului a
apărării, deci dinspre nord şi nord-vest).
e) In apropierea ultimului şi cel mai nordic punct al Culmei Ciceului
(în acest caz vorbind în sens mai larg despre unitatea geomorfologică F1
14

Asupra rezultatelor cercetărilor pe teren efectuate Intre
mitent o dare de seamă detailată. destinată publicării.
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chestiune), cu cîteva sute de metri spre sud de "Vîrful Muncelului" (692 m)
care este sculptat din straturi de gresie miocene inferioare şi care cade deja
în hotarul comunei Chiuieşti, au fost descoperite ruinele unei alte construc·
ţ i i inelare, de astă dată cu dimensiuni mai modeste. Diametru! maxim a!
lui nu atinge decît 8 m. Evident, este vorba iarăşi de un turn de veghe
roman, un post înaintat al turnului mai mare de pe "Poniţa" , cu care el era
în legătură nemijlocită optică şi acustică şi care avea, menirea de a con
trola două văi importante ce coboară de pe versantul sudic al Culmii Bre
zei, şi anume : "Valea Mănăstirii" şi "Valea Strîmbului" pînă la cotittrra
acesteia, spre est de locul unde se întîlnesc aceste văi. Pe lîngă această
sarcină dublă a mai controlat şi pasul scund dintre "Valea Strîmbului" şi
"Valea Canciului" situată imediat spre est de "Vîrful Muncelului" şi care,
-el e al tfel, a fost păzit, la rîndul său, de turnul situat la punctul "Reghin"
f) La numai cîteva sute de metri spre est de locul turnului de pe
� ,Virful Muncelului " , la începutul povirnişului estic al acestui deal, în pri
măvara anului 1 929 a ieşit la iveală un (alt) depozit de bronzuri care, după
i nformaţia verbală a unui cioban bătrîn (al cărui tată a fost cîndva propri 
-etarul terenului respectiv, pe o coastă destul de abruptă) ar fi ajuns îr.
Muzeul de la Cluj , despre care însă momentan nu se ştie nimic.
In cele de mai sus am prezentat cîteva date noi în legătură cu topo
grafia arheologică a micului masiv vulcanic al Ciceului. Avînd în vedere
importanţa mare a acestor obiective arheologice pentru studierea vieţii
multiseculare în această zonă a j udeţului Bistriţa-Năsăud, importanţa cărora
depăşeşte interesul ştiinţific local, ca şi însemnătatea deosebită a cetăţii Ci
cCeului, îndrăznim să folosim această ocazie solemnă şi să propunem orga
n i zarea in vi itorul apropiat a unui mare şantier arheologic pe acest loc, suu
ee:ida Institutului de istorie şi arheologie din Cluj sau a Muzeului de istorie
,t] Transilvaniei şi sub conducerea acad. praf. C. Daicoviciu. S-ar putea e
fectua astfel lucrări complexe arheologice, prin aportul celor mai diferiţi
:� pc>cialişti pentru a valorifica ştiinţific comorile de ordin istoric al acestui
. . colţ de ţară românesc, mai puţin cunoscut cercetătorilor" .
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CONTRIBUTIONS A LA TOPOG'RAIHI'E ARCH'EOI.. OG/fJUE
DE CULMEA C!CEUL UI
( dep artement de Bistri,ţa-Năsăud)
R E S U M E

A l'occasion de quelques investigations sur le terrain, faites d Cul
mea Ciceului (un petit massif volcanique, pas tres hau t, dont le sommet
ne monte pas jusqu'a 800 m) du nord de la Transylvanie proprcment
dite, d 8-1 4 km, de la vallee de Someşul Mare. l'auteur a decmwer� six
habitats ou poi�ts d'interet archeologique. Ainsi : a) sur le plateau d<! la
colline "Măgura", de plus de 56 ha d'eiendue, il y a les traces d'un q mnd
habitat fortifie (d'une tribu entii�re) des premie'res phases de l'âge cb fer
(IIallstatt A,B,), ayant sur le câte nord-auest un imposant vallum d de
fense calcine (vitrifie) construit en blocs plus ou moins grands no•c fa
c;onnes b). Vers le milieu de la base auest de Culmea Ciceului au z)c)int
applle "Sub Mălin", dans un recent escarpement de faille on a n·0ttv&
les debris d'une grande jarre dace de couleur rouge, indiquant pro bable
ment un habitat. c) Au pied de la colline surmontec par le cite feodalc
de Ciceu, sur un terrain en terrasses planes (terrasses artificielles ? ) on
a trouve les vestiges de trois epoques: 1) de richcs vestigC's de la culture
materielle dacique de la periode: 1-er siecle a.n.e. - 1-cr siecle de n . e.:
2) traces sporadiques des IX-e - X-e siecles de n.e. et 3) les trace.;; d'un
cimetiere de l'epoque jeodale, appartenant d la cite. d) Sur v ne porti01 �
plaine de Culmea Ciceului, situee entre "Spînzul" (7 79 m) e t . .Virful
Pietrii' (722 m) il y a les decombres d'une grandc tonr romainC' de mr
veillance, tres importantes, qui s'iniegre dans le systeme de defen;e du
nord de la province Dacia. e) A 2 km environ, vers IC' nord de la l our
on a identifie les decombres d'une tour romaine plus ]Jetite, 1 1 ne sortc
d'avant-poste de la premiere, qui surveillait dC'UX importaniC's vallees
descendant du versant sud des Montagnes d'Ilişua (==MontagnC's de Lăpuş ou Culmea Brezei) et, enfin fJ d quelques centaines de metres seule
ment de ce dernier point, on a detecte la place ou l'on avait d ecouvert
un petit depât de bronzes, entre, a ce qu'on dit, en 1 929 dans le 1\1usee
d'histoire de Cluj.
c

L E G E N D E

D E s.

F I G U R E s.

Fig.

1. - Le somment volcanique de Ciceu avec )'aspect dt> crete et son contact
avec l e ,.podireu" environnant (vue prlse c:W cOte du sud d'apres A Koch)·
Hg. 2. - Le croquis geomorphologique de Culmea Ciceului (d'apres A. Koch). Le
lambeau noir designe la surface iormee par la Jave fossillzee arrivee a·
Ia surface par une eruptlon labiale. Les taches bleu indiquent les habitats.
plus bien dire les traces archeologiques.
!.) .. Coada Măguril", 2) !'habitat dacique du pied de la cite medievale. 3)'
.. Sub Mălin", 4) ,,Ponlţa", 5) ,,Vîrful Muncelului".
Iig. J. - Les decombres de la grande tour romaine· sur .. Poniţa" .
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'VECHIMEA DOCUMEN TARA A L OCALITĂ TIL OR
,

DIN JUDEŢUL BIS TRIŢA-NĂSĂUD
- SEC O L L LE XII-XI V -

POMPEI BOCA
Cercetările referitoare la cunoaşterea celor mai vechi atestări docu
mentare privind localităţile din judeţul Bistriţa-Năsăud, precum şi din în
treaga ţară, sint încă în curs de desfăşurare. De aceea, menţiunile scrise des
pre a,şezările omeneşti din cuprinsul judeţului, pe care le vom semnala
în cuprinsul acestei lucrări, reprezintă doar o încercare de a pune în lu
mină rezultatele stadiului actual al cercetărilor ce ne-au stat la dispoziţie
şi n icidecum ultimele surse de informare.
Stabilirea pe temeiuri documentare a vechimii aşezărilor rurale este
() lucrare cu mult mai anevoioasă decît a celor urbane. Cîtă vreme docu
mentele relativ la cetăţi, oraşe şi tîrguri sînt mai numeroase şi mai bine
conservate, cele privitoare la sate sînt destul de reduse şi păstrate mai
mult întîmplător în legătură cu diferite privilegii sau litigii feudale şi nu
mai în rare cazuri legate de viaţa obştească a satelor. Aproape toate nu
mele de localităţi ce apar în diverse a,cte medievale marchează numai o
anumită dată pe firul istoric al aşezării respective şi nicidecum începutul
acesteia care, mai în toate cazurile, se pierde în trecutul îndepărtat.
In cuprinsul acestei lucrări vom prezenta, în ordinea vechimii lor,
pTimele a,testări documentare care se referă la aşezările omeneşti din ju
deţ, împreună cu rezumatul actelor şi trimiterile bibliografice ale acesto
ra. Pentru localizarea documentelor ne-a fost de un preţios ajutor Dicţio
narul istoric al localităţilor din Transilvania, întocmit de Coriolan Suciu.
apărut în Editura Academiei (1 967), cu ajutorul căruia am fost în măsură
să consultăm materialele apărute în diferite publicaţii.
Atestările de mai j os se refera la un număr de 1 34 localităţi din totalul
de 249 cîte se află în cuprinsul j udeţului Bistriţa-Năsăud după actuala
împărţire administrativă. Cel mai vechi document semnalează existenţa
satului Şieu-Sfîntu la sfîrşitul secolului al XII-lea. Alte documente con
firmă existenţa unui număr de 20 aşezări omeneşti între anii 1 2 1 5 şi
I 250, precum şi a altor 1 4 aşezări în j umătatea a doua a secolului al XIII-

www.cimec.ro

38

lea. In veacul următor, al XIV-lea, sînt atestate 97 localităţi, din cm·e 8 4
în prima j umătate, între anii 1 305-1 345.
Repartizarea teritorială în cuprinsul judeţului a celor 34 aşezări o
meneşti atesta.te în secolul al XIII-lea se prezintă astfel :
- 1 4 localităţi erau situate în valea Someşului Mare : Rodna şi Be
clean în 1 235, Mocod, Zagra, Salva, Telciu, Năsăud. Rebra, Feldru şi Sin
geoz-Băi în 1 245, Cireşoaia în 1 269, Reteag în 1 283, Chiuza, şi Săsarm în
1 29 2 ;
- 8 localităţi s e aflau pe valea Şieului : Mărişelu î n 1 243, Domneşti
·
in 1 246, Şirioara în 1 250, Crainimăt în 1 264, Chintelnic în 1 279. Chiraleş,
Şieu Măgheruş şi Sărăţel în 1 292 ;
- 4 localităţi pe valea Budacului : Simioneşti în 1 2 1 5, Budacu de Jos
în 1 228, Mona.riu în 1 243 şi Jelna în 1 264 ;
- 3 localităţi pe valea Bistriţei : Bistriţa în 1 2 4 1 , Sărata în 1 243 şi
Unirea în 1 29 5 ;
- 3 localităţi p e cîmpie : Ţentea i n 1 2 1 9, Fîntînele în 1 288 şi Archiud
in 1 29 3 ;
- 2 localităţi pe valea Dipşei : Herina î n 1 246 şi Neţeni î n 1 29 1 .
Aşezările omeneşti atestate în secolul al XIV-lea, în număr de 97, se
grupea.ză după cum urmează :
43 în zona de cîmpie ;
1 9 pe valea Someşului Mare ;
1 7 pe valea Şieului ;
7 pe valea Bistriţei şi Bîrgăului ;
6 pe valea Budacului şi
5 pe valea Dipşei.
Faţă de numărul actual (249), proporţia locaJităţilor atestate în cu
prinsul j udeţului între anii 1 1 72-1 392 este de 53,8 Ofo, şi anume 1 4,0 °/o
pînă în anul 1 295 şi 39,8 % între anii 1 305-1 392. Dacă ţinem seama de
alte vreo 25 de sate situate mai ales în părţile cetăţii Ciceului, a căror nu
me apare abia numai în documentele dintre anii 1401-1 500, ce s-au păs
trat, putem afirma că două treimi din aşezările omeneşti de pe teritoriul
j udeţului Bistriţa-Năsăud, au o vechime documentară de aproape şase
secole.
*

In ordinea vechimii lor, prezentăm în continuare pe localităţi, primele
atestări documentare dimpreună cu rezumatul actelor şi sursele biblio
gra.fice :
1. (1 172-96) ŞIEU-SFINTU
Cea mai veche menţiune documentară din cuprinsul j udeţului se re
feră la existenţa satului Şieu-Sfîntu, intre anii 1 1 72-1 1 96, pe timpul re
gelui ungar Bela al III-lea. Atestarea rezultă dintr-o diplomă dată în a
nul 1 230 de Bela (IV), fiul şi coregentul regelui Andrei al II-lea., prin care
se întăreşte posesiunea unui număr de nouă moşii sau pămînturi, pe sea-
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rr.a lui Chama fiul lui Lob, dăruite acestuia din urmă şi fratelui său To
ma. de către Bela al III-lea. Intre moşiile amintite sînt : Elciu, Popteleac,
Ombuz, Fizeş, Măha.l, Diviciorii de Jos şi Diviciorii de Sus, precum şi "sa
tul lgalia de lîngă rîul Şieu în care este clădită biserica sfîntului Andrei''
a.flătoare în comitatul Dăbîca, "împreună cu toate folosinţele şi cele ce
se tin de ele, anume pămînturile de arătură, fînaţele, pădurile, livezile, a
pele şi rîurile care ţin de ele " .
(Doc. Rom. a,n. 1 230, nr. 203, p 242-243).
In anul 1 288, Petru, fiul lui Laurenţiu a mărturisit că a. "vîndut Ci.l
:ncuviinţarea tuturor megieşilor săi, pentru treizeci de mărci de argint fin,
comitelui Ulkino şi urmaşilor lui, un pămînt al său numit Zenthandreas
(Sfintul Andrei) aşezat lîngă riul Bistr:iţa, împreună cu toate folosinţele
sale şi cele ce se ţin de el, cu pădurile, crîngurile şi fîneţele ca să-l stă
pînească dea.pururi" .
(Doc. Rom. an. 1 288, nr. 334, p . 294).
2. (1215) SIMIONEŞTI
În "Registrul de la Oradea" pe anul 1 2 1 5 se află consemnat procesul

in care "Demetriu din sa,tul Năsal a învinuit pe Joanca din satul Simio

neşti (villa Simonis) şi pe Urbanus din satul Ebeş (aşezare dispărută a
flată lîngă Gorneşti-Mureş), spunînd că atunci cînd au primit-o pe cu�
!2ata lor, după moartea soţului ei, i-au luat şi banii săi în valoare de trei
zeci de mărci" . Voevodul Simion i-a trimis p;e împricinaţi pentru proba
iierului roşu la. Oradea, unde ei au căzut la învoială.
(Doc. Rom. an. 1 2 1 5, nr. 67/134, p. 74-75).
Carol Robert regele Ungariei restituie, în 13 mai 1 3 1 9 . magistrului
Simion comite de Şemlacul Mare şi de Caraş satele şi moşiile de pe valea
Şieului intre care şi Simioneşti (Symonteluke), drept răsplată pentru sluj
bele sale credincioase.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 9, !lr. 350, p. 3 1 2-3 1 3).
3 . (1 219) ŢENTEA
J udecătorul curia.l Turdemetz a trimis pe pristavul (crainicul) Ochy
:: i n satul Ţentea (Scenta) să însoţească la Oradea pe sătenii din Kenesy şi
?elenka care se judecau pentru un pămînt de două sute clăi de bucate.
(Doc. Rom. an. 1 2 1 9, nr. 67/227, p. 1 00).
În 5 august 1 347 Capitlul din Alba Iulia confirmă printr-un act
�cris hotărnicirea moşiei Diviciori din comitatul Dăbîca şi punerea lui
S:efan, voevodul Transilvaniei, în stăpînirea ei. In document este men-·
-:.ionat de două ori vecinătatea cu pămîntul Ţentea.
(Doa. Rom. a,n. 1 347, nr. 568, p. 387-390).

www.cimec.ro

88

4. (1 228) BUDACU DE JOS
Andrei al II-lea regele Ungariei dăruieşte, în anul 1 228, lui Dionisie
mare vistier moşia Săplac (Goreni-Mureş), confiscată de la Simion banul,
deoarece a participat la complotul în care a fost omorîtă regina, Gertruda.
Delimitîndu-se pămînturile aparţinătoare acestei moşii sau sat, se spune
că hotarul ajungea la rîul Şieu "şi urcă pînă la, izvorul Şieului (capul
Soyou) de unde merge spre muntele ca.re se chiamă Cuzberch ; pe mun
tele acela (hotarul) merge pînă la izvorul Bogdad, apoi înaintează la mun
ţii Călimani, iar de a.ici la Ruscia".
(Doc. Rom. an. 1 228, nr. 1 9 1 , p. 232-234).
Se presupune că pîrîul a luat numele de la aşezarea Budacu (de Jos)
pe lîngă care trece, întrucît Budacu de Sus este atestat mai tîrziu.
(Gyi:irffy Gy . p. 560).
Termenul Ruscia din document se pare că este numele unui pîrîu ce
curge spre Mureş un:l.e se îndrepta. şi hotarul moşiei delimitate.
Budacu de Jos (Buda) mai este amintit şi în 1 292 cînd Ladislau, vo
evod al Transilvaniei, confirmă înţelegerea dintre comitele Nicolae de
Rodna şi fiii fratelui său, comitele Benedict, cu privire la împărţirea mo
ştenirii lor, iar Ruştiorul este atesta,t la 1 3 mai 1 3 1 9, cînd regele Caroi.
Robert al Ungariei restituie magistrului Simion satele şi moşiile sale.
(Doc. Rom. an. 1 292, nr. 422, p. 383 ; an. 1 3 1 9, nr. 350, p. 3 1 2) .
5. (1 235) RODNA Ş I BECLEAN
La Rodna se află una din cele mai vechi exploatări miniere a cărei
existenţă este semnala,tă încă din secolul al XII-lea.
Cronicile ruseşti amintesc prima dată de Rodna în anul 1 235 cînd se
povesteşte despre călătoria în Ungaria a ducelui Daniel de Haliciu care a
venit pe drumul ce duce peste culmile Borsuc la minele din Rodna. După
cronicile germane, îna,inte de năvălirea tătarilor, fugarii cumani au de
vastat acest oraş (civitatem) în anul 1 239, omorînd populaţia.
Din descrierea lui Rogerius rezultă că, în 1 241 sub conducerea lui
Cadan armatele mongole au trecut munţii spre Rodna ca.re era populată
cu numeroşi locuitori germani şi unde se aflau mine de argint aparţintt
toare regelui. Ne avînd fortificaţii, oraşul a fost obliga,t să se predea cu
mari jertfe, iar cneazul de Rodna, Ariscaldus cu 600 de ostaşi ai săi a tre
buit să însoţească pe mongoli, servind drept călăuze .
Intr-o diplomă a regelui Bela al IV-lea, din anul 1 243, se arată că.
Ariscaldus, cneaz al Rodnei, încă înainte de 1 24 1 a primit de la rege satul
Sărata. Documentul respectiv pierzîndu-se în timpul năvălirii tătarilor.
Bela al IV-lea confirmă şi întăreşte acea;c;tă posesiune pe seama fiilor, fra
ţilor, şi rudelor lui Ariscaldus.
Dintr-un document din anul 1 264 ştim că Rodna şi Bistriţa încă din
timpuri imemoriale erau posesiuni ale reginei, pe care Ştefan, fiul rege-
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lui Bela al IV-lea le ţinea ocupate şi de aceea papa a intervenit pentru
a fi restituite mamei sale. Despre cnezatul Rodnei şi al Bistriţei se a,min
teşte ultima oară în 1 279, după care dată se menţionează numai Bistriţa.
(Gyorffy Gy. p. 562).
Papa Grigore al IX-lea, în 1 3 novembrie 1 235, porunceşte din Vi
terbo episcopului Cumanilor şi prepozitului de Beclean (Bethleem) şi Ce
na,d să cerceteze pricina dintre episcopul Transilvaniei şi mai mulţi pre
oţi din Transilvania, pe baza dosarului trimis acestora.
(Doc. Rom. an. 1 235, nr. 239, p. 286-287).
Dispoziţia papală este reînoită printr-o altă scrisoare din 18 decem
brie acelaşi an, trimisă tot din Viterbo.
(Doc. Rom. an. 1 235, nr. 240, p. 287-289).
In 15 aprilie 1 305, Capitlul din Alba Iulia confirmă înţelegerea dintre
comitele Grigore şi fratele său Iacob făcută cu Grigore, fiul lui Nicolae,
privitor la împărţirea unor moşii şi sate între care este menţionat şi satul
Beclean (Bethlend).
(Doc. Rom. an. 1 305. nr. 55, p. 42, 4).
6. (1241) BISTRIŢA
Regiunea. Bistriţei a fost colonizată cu germani în partea a doua a
�ecolului al XII-lea sau cel mai tîrziu la începutul secolului al XIII-lea.
t�n timp, ţinutul a purtat numele de N o s e n de la tîrgul N o s a cum i se
"punea Bistriţei. In conţinutul unor concesiuni de comerţ date de Bela al
IV -lea negustorilor veneţieni, este amintit şi Andreas meşter din Bistriţa.
In 1 241 , cînd a avut loc invazia tătarilor, exista opidul Nosa, care a
,;uic- rit mari pierderi de oameni. după cum rezultă dintr-o consemnare
datată ca fiind din a,nul 1 250. Acest Nosa este înşirat printre cele mai
reprezentative oraşe transilvănene ce au avut de suferit de pe urma inva
zie i . cum au fost Rodna, Dej , Cluj, Oradea, Sibiu.
Cu ocazia delimitării ele hotar a satului Sărata în 1 243, este amintit şi
�nit oriul învecinat al Bistriţei (Bystricia).
In anul 1 264 se precizează că Bistriţa, împreună cu Rodna şi alte sate,
f<keau parte din posesiunile reginei Ungariei încă din cele mai vechi tim
�uri. Prin anul 1 2 74 în fruntea, Bistriţei se afla magistrul Paul care era
< cnmite de Rodna.
(Gyorffy Gy., p. 557-560).
7. (1243) MARIŞELU, MONARIU ŞI SĂRATA
După o diplomă transcrisă în anul 1 344, regele Bela al IV -lea a donat
pămîntul regal lui Cristian, rudă cu Lentik şi Herman, un loc de 20
:: : : e d e arat, aflător în satul Mărişelu (Nogfolu).
(Zimmermann, I, p. 7 1 ).
Deşi a,ctul este considerat fals în ce oriveşte donaţia, considerăm c�
·· x i s t enţa localităţii cu un secol înainte nu poate fi contestată.

-::.m
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În 1 332, noul preot din Mărişelu (Magna Villa) a fost chemat de subcolec
torii "de dijme" să se înfăţişeze înaintea lor a treia zi de la sărbătoarea
mucenicului Gheorghe, iar în 1 334 parohul Herman al acestui sat a plătit
1 4 groşi.
(Doc. Rom. an. 1 332-37, nr. 56, p. 1 36, 1 8 2).
Satul Monariu (villa Moluna,rk), în 1 243 ţinea de hotarul Săratei.
(Gyorffy, Gy., p. 56 1 ).
În 1 332 preotul din Monariu (Monelarth), cu numele de Uirie (Ulricus)
a plătit dijma bisericească de un lotan de argint, iar în 1 334 acelaşi preot
achită trei sectini de argint.
(Doc. Rom. an. 1 332-1 337. nr. 56, p. 1 35 şi 14 7).
După cum s-a. amintit, în 1 243 satul Sărata a fost confirmat ca apal'
ţinînd urmaşilor cneazului comitelui Ariscaldus al Rodnei, care a siă
pînit acest sat de mai înainte.
(Gyorffy Gy., p. 563-564).
Chiar şi în anul 1 292 prin actul de împărţeală confirmat de voevodul
Transilvaniei, jumătate din satul Sărata şi morile aflătoare aici revin
comitelui Nicolae de Rodna şi copiilor săi.
(Doc. Rom. a,n. 1 292, nr. 422, p. 382-385).
8. ( 1 245) MOCOD, ZAGRA, SALVA, TELCIU, NASAUD, REBRA,

FELDRU ŞI SINGEORZ-BAI.

"Se constată de la apariţia primelor documente istorice. că Valea
Rodnei se bucura de drepturi şi imunităţi deosebite, avute din vechime.
Bela IV într-un document din 1 245 (publicat în Monumenta Regni Hun
gariae) însărcinează pe comitele Săcuilor, să ocupe teritoriul comunelor
din Valea, Rodnei şi să le administreze după drepturile şi imunităţile .
care le-a avut acest ţinut din vechime, iar din venituri să dea la tezaurul
reginei anual 1 30 mărci în aur."
"Nota : În document se menţionează comunele : oppidum Radna

(Rodna), Sanct Gurgh (Sîngeorz-Băi), Rebra, Nyirmezeu (Feldru), Naszod
(Năsăud), Salva, Cseh (Telciu), Macold (Mocod), Zagra".

Documentul menţionat n-a fost identificat de noi în publicaţiile ro
mâneşti şi maghiare ce ne-au stat la dispoziţie, însă nici nu putem pune
la îndoială consulta,rea actului de către autor şi cu atît mai vîrtos exis
tenţa localităţilor în acel timp.
(Onişor V., p. 1 91).
9. (1246) DOMNEŞTI ŞI HERINA
La 6 mai 1 246, Bela al IV-lea regele Unga,riei scuteşte coloniştii a
şezaţi pe moşiile episcopului Transilvaniei, de j urisdicţia voevodului a
cestei ţări. În document se arată că, deoarece dieceza, în urma invaziei
tătarilor, a. ajuns la o mare lipsă de locuitori atît în scaunul episcopiei de
la Alba Iulia cît şi pe alte moşii episcopale cum sînt Herina, Domneşti
(Bileag-Bylokol) din comitatul Dăbîca, Gilău, Zalău şi Tăşnad, pentru a-
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tragerea de noi locuitori, se acordă înlesniri mai ma,r i. "Atît locuitorii
vechi, dacă au mai dăinuit în satele susnumite, cît şi oaspeţii de stare li
beră care s-ar aduna acum pentru întîia dată, să fie scutiţi de j udeca,ta
voevodului Transilvaniei care ar fi în acea vreme, de aceea a comiţilor,
ca ş i de a tuturor celorlalţi judecători, şi să nu fie siliţi a sta la judecata
altcuiva decît a episcopului sau a j udelui lor din acea vreme" .
(Doc. Rom. an. 1 24 6 , nr. 283, p . 327-328).
Un privilegiu similar a fost acordat, la 21 martie 1 282, şi de către re
gele Ladisla,u al IV-lea.
(Doc. Rom. an. 1 282, nr. 269, p. 239> .

10. (1250) ŞIRIOARA
Bela al IV-lea regele Ungariei printr-o diplomă din 1 1 august 1 2 50,
confirmă că, "venind în faţa noastră iubiţii "i credincioşii noştri : Ştefan
banul întregii Slavonii, Privart Keled, fiul lui Chepan, Tyiba, fiul lui Tyiba,
Andrei fiul banului Nicolae, Opoy şi Ladislau, cu fratele său Aladar, ne-au
arătat cu vorba lor, deoarece mînăstirea din Şirioara (Sarwart), aflăLoare
in episcopatul Transilvaniei, ai cărei patroni sînt ei, odinioară vestită şi
bogată în moşii s-a prăpădit atît de mult în t impul struncinării pricinuite
de tătari ruinîndu-i-se clădirile şi fiindu-i pustiite moşiile, încît pînă a
cum ar fi greu de ştiut cînd s-ar putea, ea reînălţa ; de aceea pentru re
facerea renumitei mînăstiri ei au avut în deplină înţelegere, pentru trei
zeci de mărci de argint, credinciosului nostru Ioan, fiul lui Matei şi fra
tele magistrului Dominic, un pămînt al numitei biserici numit Futog,
numit de unii şi Batkay, pustiu şi cu totul părăsit, aflător în comitatul
Eacs pentru ca, cu ajutorul banilor amintiţi să se poată ridica din nou
intru cîtva la o stare mai bună" .
(Doc. Rom. an. 1 250, nr. 297, p. 343-344).

1 1 . (1264) CRAINIMAT ŞI JELNA
Papa Urban al IV-lea scrie, la 1 1 iulie 1 264 din Orvieto, lui Ştefan,
\·oevodul Transilvaniei, fiul lui Bela al IV-lea, să restituie mamei sale sa
:ele şi pămînturile din Bistriţa, Rodna, Jelna şi Crainimăt. "Intr-aăevăr,
după cum ni s-a plîns solul trimis" de tatăl tău Bela şi mama ta regina
:. Iaria, "tu, fără a, ţinea seama că pricinile purtate între alţii nu trebuiP
sa vatăme pe al treilea ; tu sub cuvîntul unei învoieli care, fără consim
�ă.mîntul reginei, s-a făcut odinioară între tine şi numitul rege, tatăl tău,
di încălcat împotriva dreptăţii şi ţii, spre paguba şi neajunsul reginei niş� e sate şi pămînturi numite în limba obişnuită Bistriţa, (Bistiche), Rodna
R od ona) Jelna (Zolosim) şi Crainimăt (villa Querali), pe care le-au stăpînit
:n tihnă şi pace susnumita regină şi toate înaintaşele sale, din vremuri
căror amintire s-a pierd ut."
(Doc. Ron:'. cn. 1 264, nr. 64, p. 6 9-70).
·
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12. ( 1269) CIREŞOAIA
Capitlul din Alba, Iulia confirmă în anul 1 269 că, " înfăţişindu-sc
înaintea noastră comitele Apa, pe de o parte, iar pe de alta Marcu, fiul
lui Belus, în numele său şi a doi fraţi ai săi după mamă, anume Abraham
-;; i Pa,ul, acel Marcu a mărturisit în faţa noastră că el şi fraţii săi sus nu
miţi au vîndut pentru cincisprezece mărci de arginţi plătiţi în întregime,
acelui comite Apa şi moştenitorilor săi, ca să o stăpînească pe veci, jumă
tate din pămîntul lor numit Cireşoaia (Dycha), aşa cum au stăpînit-o el şi
zişii săi fraţi. De asemenea, fiind de faţă de partea. cealaltă Filip, fiul lui
Iacob, a mărturisit în faţa noastră, că cealaltă jumătate a zisului pămînt,
care îi revine lui, a vîndut-o, aşa cum a. stăpînit-o el, pentru 1 5 mărci de
argint plătite în întregime, aceluiaşi comite Apa şi urmaşilor săi să o stă-
pînească pe veci". In continuare se descrie pămîntul cu hotarele sale.
(Doc. Rom. an. 1 269, nr. 1 06, p. 1 1 6-1 1 7).

13. (1279) CHINTELNIC
Prin actul din 1 1 mai 1 279, regele Ungariei La.dislau al IV-lea dă voie
lui Laurenţiu ban de Severin, fiul răposatului voevod Laurenţiu, "să vîn
dă o moşie a sa numită Chintelnic (Kendtelok), ce ţinea odinioară de co··
mitatul Dăbîca şi pe care numitul voevod Laurenţiu, tatăl lui, o dobîndise
de la luminatul principe, regele Bela, prea iubitul nostru bunic, comitelui
Hench. fiul lui Brendulinus de Rodna, căpitanul cetăţii Buda, adică celui
mai apropiat vecin al său. Preţul 1 50 mărci de argint fin" .
(Doc. Rom. an. 1 279, nr. 227, p. 204).
14. (1 283) R E T E A G

În anul 1 2 83, Ladislau al IV-lea regele Ungariei confirmă împărţirea.
moşiilor lor din Ungaria şi Transilvania între membrii familiei Ratold.
"Voim să ajungă la ştirea tuturor prin rîndurile acestea, că, deoarece
nobilii bărbaţi, magistrii Rorand şi Deseu, fiii lui Leustachiu, Dominic şi
Ladislau, fiii lui Ştefan, Reinold şi Nicolae, fiii lui Oliver, din neamul Ra
told, 1-au chemat în judecată în fa,ţa noastră pe magistrul Matei, fiul ba
nului Rorand, din neamul aceluiaşi Ratold pentru risipirea. şi înstrăinarea
moşiilor lor . . . Părţile înfăţişîndu-se în persoane înaintea noastră şi cu
regala noastră învoire a,u mărturisit că au ajuns la următoarea înţelegere :
.au împărţit între ele pe veci toate moşiile lor moştenite, cumpărate, cele
dobindite şi pe cele ajunse în stăpînirea lor, în aşa fel ca . . . moşiile nu
mite Ciceu (Chycho) şi Reteag (Retheeg) din părţile Transilvaniei, cu toate
moşiile ce se ţin de ele . . . le-au căzut susnumiţilor . . . şi printr-înşii moş
tenitorilor lor şi urmaşilor moştenitorilor lor, ca să le dobîndească, să le
ţină, să le aibă, să le stăpînească pe veci şi nestrămutat deapururi. "
(Doc. Rom. an. 1 283, nr. 2 7 8 , p. 245-246).
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1 5 . ( 1288l FINTINELE
In anul 1 288 posesorii aşezării erau cei din neamul lui Osi, care po
menesc drept strămoş de al lor pe comitele Domokoş fiul lui Matyus.
(Kadar, v., p. 369).

16. (1291) N E Ţ E N 1

Andrei al III-lea regele Ungariei, la 24 februarie 1 2 9 1 , întăreşte privi-
legiile de stăpînire a moşiilor episcopiei Transilvaniei, la care se mai a
daugă : sa,tul Sîncraiul şi satul Sînmiclăuş din cornitatul Turda ; de ase
menea Vistea şi Suceag din comitatul Cluj şi satul Neţeni (Neceh) din co
mitatul Dăbîca, pe ai căror oaspeţi, cîţi sînt aşeza.ţi şi se vor aşeza, voim
să-i păstrăm în libertăţile pomenite . . . "
(Doc. Rom. an. 1 2 9 1 , nr. 40 1 , p. 367-368).

17. (1292) CHIUZA, SASARM, CHIRALEŞ, SARAŢEL,
ŞIEU-MAGHERUŞ
In anul 1 292, Ladisla,u voevodul Transilvaniei confirmă înţelegerea
d intre comitele Nicolae de Rodna şi fiii fratelui său comitele Benedict, cu
privire la împărţirea moştenirii lor.
"lmpărţirea tuturor bunurilor de moştenire ale comitetului de Rodna
(Rudana) şi ale feciorilor fratelui său, comitele Benedict, de bună amin
tire, ce îi privesc sau ce le revin din partea, de moştenire a înaintaşilor
lor, a fost făcută şi hotărîtă în faţa magistrului Nicolae, în felul următor :
_; umătate din sat, adică din Sărata, cu folosinţele sale, şi jumătate din mori
:;,i j umătate din Sărăţel (Szereth), va reveni comitelui Nicolae şi copiilor
săi, iar cealaltă .jumătate din numitele moşteniri să fie stăpînită ca bun
de moştenire, de fiii comitelui Benedict. De asemenea satele Şieu-Măghe
ruş (Mungherochs) şi Kelemenechs (poate fi Chirales) împreună cu toate
:"'Jlcsinţele lor. le vor dobîndi, după dreptul de moştenire, neîmpărţite ci
: n t regi, comitele Nicolae de Rodna şi copiii săi, afară de muntele Pyppinch
c:re este deopotrivă şi al comitelui Nicolae împreună cu copiii săi, dt şi
, fiilor sau copiilor comitelui Benedict, adăugînd condiţia ca, nici comite
:e Nicolae cu copiii lui, fără învoirea copiilor fratelui său şi nici copiii co
!T'. itelui Benedict fără învoirea comitelui Nicolae şi a copiilor săi, nu tre
buie în nici un chip' să înalţe o cetate acolo ; de asemenea satele (Chintel
nic (Kenteluk). Săsarm (Weizhorn) şi Chiuza (Myitteldorf), împreună cu
:oate folosinţele ce vor reveni de aici înainte, le vor stăpîni pe veci fiii
;Jomenitului comite Benedict ; . . . "
(Dac. Rom. an. 1 292, nr. 422, p. 382-383).

18. ( 1293) ARCHIUD
Andrei al III-lea regele Ungariei porunceşte capitlului din Alba Iulia
să cerceteze dacă moşia Băiţa (Gherla) ţine de dreptul de danie ai rege
: -.l i . . ,Să trimiteti un om a.l vostru pentru mărturie, înaintea căruia omul
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nostru Ihon, fiul lui Ihon de Archiud (Erkud), să vină la faţa pămîntului.
pomenit, să-1 cerceteze şi să vadă dacă ţine sau nu de dreptul nostru de
-danie . . .
(Doc. Rom. an. 1 293, nr. 422, p. 397-398 > .
Preotul Iacob din Archiud (Ercuntino, de Ercundino) a plătit dijma
papală de cinci kuntini de argint în 1 332 şi de trei sectini în 1 333.
(Doc. Rom. an. 1 332-37, nr. 56, p. 126 şi 1 58).
"

1 9. (1295) U N

1

R E A

In 1 295 Petru episcopul Transilvaniei dă capelanului spitalului din
Bistriţa sarcina să administreze parohia din Aldorf (Waldorf inferior) în
urma uciderii de către locuitorii de acolo a parohului lor. Pentru faptul că
. , au ucis unul după altul doi preoţi, adică pe parohii lor şi pe un cleric"
sînt lipsiţi "de dreptul lor de a recomanda preoti, drept pe care îl păstrau
după obiceiul pămîntului. să fie cîrmuită numita biserică de către preoti
puşi din afară, adică de capelanul magistrului spitalului din Bistriţa:'
(Doc. Rom. an. 1 2 95, nr. 457, p. 407-408> .

20. (1305) BEUDIU, BIDIU, BRETEA, CORVINEŞTI, CHEŢIU, FIGA,
MALIN, NUŞENI, RUSU DE JOS.
La 15 aprilie 1 305 Capitlul din Alba Iulia confirmă înţelegerea dintre
comitele Grigore şi fratele său Ia,c ob. cu Grigore, fiul lui Nicolae, privitor
la împărţirea unor moşii.
"Infăţişindu-se înaintea noastră, au mărturisit că, deşi se io. case şi se
stîrnise între ei o neînţelegere şi o ceartă, îndelung dezbătută cu privire
la moşiile lor, în cele din urmă după dorinţa şi sfatul şi cu învoirea tutu
ror neamurilor şi rudele lor, au arăta.t că au ajuns la această învoială şi
· împăcare asupra împărţirii moşiilor sau pămînturilor lor, aflătoare în păr
ţile Transilvanie i, ca pămînturile sau moşiile numite Mălînvrav şi Noul
Săsesc, împreună cu toate folosinţele ce se ţin de ele, în hotarele şi ma.r
ginile în care le-au stăpînit şi le-au ţinut din vechime, precum şi satul
Besa, cu toate folosinţele sale, să treacă lui Grigore, fiul lui Nicolae, ca
parte a sa ; iar comitelui Grigore, fiul lui, pămînturile sa,u satele numite
Beclean (Bethlend), Figa (Fighe), Mălin (Malom), Totesdi ( ? > , (Uj falu) Cor
vineşti, Vorumloc, Ighişul Nou, Criş şi Felţa ( sate în �ărţile Tîrnavelor),
tot aşa, împreună cu toate folosinţele şi cele ce se ţin de ele. Dar, fiind
că satul Ujfalu (Corvineşti> nu are pădure, ei s-au învoit ca, oriunde s-ar
invecina din acea parte cu pămînturile susnumitului Iacob, să fie slobozi
<;ă se folosească de - pădurile - acestui Iacob ca de ale lor însăşi. De
.asemen�a, să-i treacă despomenitului Iacob, prin împărţeala, făcută, pă
mînturile sau moşiile numite Cheţiu (Katel), Frîua (Assonfalva), Beudiu
(Beud), Bahus (aşezare d ispărută de lîngă Viţa), Nuşeni (Nagyfalu> , Ka,rat
:sontelke (aşezare dispărută de prin apropiere) şi Moltsed ( ?), Bidiu (Bidu>,
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Bretea (Szekerbatha), împreună cu toate folosinţele şi cu toate cele ce se

ţin de ele, fără a dăuna dreptul a,ltuia şi susnumitele moşii au fost date
fiecăruia din ei ca să le aibă şi să le stăpînească în pace, pe veci şi în chip
nestrămutat întru fiii fiilor lor."
(Doc. Rom. an. 1 305, nr. 55, p. 42-44).

2 1 . ( 1 3 1 o>

F E L E A C

In 7 septembrie 1 3 1 0, comitele Ioan, judele curţii lui Ladislau voevo

dul Transilvaniei, amî.nă judecata, pricinii dintre magistrul Zemlek şi ma

gistrul Angathon. "Şi le-am rînduit lor loc de j udecată în satul Feleac
( Fellok). ''
(Doc. Rom. an. 1 3 1 0, nr. 1 24 p. 1 26).

22. (131 1 ) LIVEZILE ŞI PETRIŞ
Carol Robert, regele Ungariei, la 24 februarie 1 3 1 1 , dăruieşte lui Ioan.

fiul lui Geubul din Bistriţa o moşie pentru faptele de credinţă şi slujbele

nednice de răsplată, . . . , ,ce ni le-a făcut şi adus cu toată ardoarea cre
d inţei in multe făptuiri şi treburi ale noastre, i-am dat şi i-am hărăzit lui
::;i printr-însu] moştenitorilor lui şi urmaşilor moştenitorilor lui o moşie
numită Pettend orf (aşezare dispărută s2.u poate vatra veche a satului Ru
su Bîrgăului) . aflătoare între Livezile (Iaad> şi munţi, în ţinutul Bistriţei,
care este pămînt regesc şi ţine de dreptul nostru de danie, dimpreună cu
: o a te folosinţele,
şi cele ce se ţin de ea, ca s-D stăpînească şi
o;-o a ibă în pace şi lini.ş te pe veci făgăduindu-i că, îndată ce ne va fi adus
:mq:.,Di cele de faţă, îi vom întări prin scrisoarea noa,stră privilegiată dania
;:Je care i-am făcut-o. "
(Doc. Rom. an. 1 3 1 1 , nr. 1 39, p. 1 85).
Acelaşi rege porunceşte, în martie 1 3 1 1 sau 1 3 1 3, Capitlului din Alba
luiia să trimeată un martor, care împreună cu trimisul lui să hotărnicea,s
<_ ă satul Pctriş (Petenfolua), dăruit magistrului Mayus, mare paharnic şi
.:omite de Bistriţa.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 L nr. 1 4: 2, p. 1 86).

23. (131 5) COMLOD, MILAŞ, OCNIŢA, VIŢA

La 5 iunie 1 3 1 5, Capitlul din Oradea, adevereşte dăruirea, prin tes
· ament, a satelor Ocniţa (Akna.y), Comlod, (Komloud) şi Milaş (Nalas), de
. :ă t re comitele Renold, fiul lui Ioan din neamul Kukenesrenold, capitlului
: episcopiei) din Alba Iulia. Dona,torul îşi rezervă dreptul de a stăpîni pînă
:a moartea sa satele amintite.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 5, nr. 2 1 9, p. 233).
Nicolae, voevodul Transilvaniei şi comite de Solnoc, din Dej la 6
�eptembrie 1 3 1 5, opll'eşte pe oamenii de pe moşiile Viţa (Wyche) şi Ceaba
ce a încălca moşiile comitelui Iacob din satele Bahus (dispărut) şi Beudiu
(Doc. Rom. an . 1 31 5, nr. 233, p. 2 4 1 -242).
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24.

(1 318) TEACA ŞI STUPINI

Capitlul din Alba Iulia raportează regelui Carol Robert, al Ungariei
la 1 4 octombrie 1 3 1 8 , că moşia Stupini (Şoimus-Solumus> care ţine de
dreptul de danie al regelui, a dat-o magistrului Petru. Pentru aducerea
la îndeplinire, odată cu încredinţatul regelui, Toma, a fost trimis Eber
hard parohul din Teaca (Theke), vicea,rhidiacon de Ozd, ca martor din
partea capitlului. La faţa locului au fost chemaţi toţi megieşil şi vecinii
pămîntului de la Şoimuş care au mărturisit că a fost şi este al regelui.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 8, nr. 330, p. 302-303).

25. (13 1 9) ARDAN, BIRLA, GLEDIN, LUNCA, MAGURELE, MONOR,
ORHEIU-BISTRIŢEI, POSMUŞ, RAGLA, RUŞTIOR, SEBIŞ, ŞIEU,
ŞOIMUŞ, ŞIEUŢ, DUMITRA
Printr-o diplomă din 1 3 mal 1 3 1 9, Carol Robert regele Ungarie i, a
hotărît să se restituie magistrului Simion, fiul lui Miha,il, comite de Şem
lacu Mare şi de Caraş, drept răspla,tă pentru slujbele sale credincioase,
riişte sate sau moşii ale sale, despre care spunea că ţin de el prin drept
de moştenire şi anume Şieul Mare (Nogsoyou), Posmuş (Pazpos), Birla
(B_arla,> , Măgurele (Şerling-Serleng), Simioneşti (Symonteluke), Orheiu-Bis
triţei (Varhel), Ragla (Radia), Hetmenteleke (neidentlficată), Ardan (Iordan
folua), Sebiş (Sebeş > , Lunea (Frişu-Greseph), Şoimuş (Solumus), Dumbra
va, Glodeni, Gorneşti, Unoca, Poarta., Flipişu Mare, Filipişu Mic, Sîntu.
Frunzenl, Lunea.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 9, nr. 350, p. 3 1 2-3 1 3).
Acelaşi rege, la 28 iulie 1 3 1 9, dăruieşte magistrului Toma, comite de
Arad, de Bac şi de Şirmiu mai multe moşii în Transilvania, pentru sluj 
bele sale în timpul turburărilor din Ungaria, foste ale necredinciosului
Andrei, fiul lui Ipoch, aflătoare în satele : Şieul Mare, (Nogsayou), Psmuş
(Pozpus), Bîrla (Barla> , Măgurele (Serleng). Simioneşti (Simonteluke), Or
heiul Bistriţei (Warhel), Ragla (Radia), Hermanteluke, Sebiş (Sebus), Lun
ea (Greseph> , Şoimuş (Solmus), Glodeni, Dumbra,va, Gorneşti, Unoca,
Poarta, Filipişu Mic şi Mare, Sîntu, Frunzeni şi Lunea.
(Doc. Rom. an. 1 3 1 9, nr. 367, p. 323-326).
In 14 decembrie 1 3 1 9 , Capitlul din Alba Iulia confirmă împărţireo.
dintre magistrii Desideriu, Toma şi Ştefan, fiii lui Dionisie, a moşiilor d in
Reghin, Breaza,, Şieuţ (Sayo), Monor (Monor), Ruştior (Roosk> , Săcalul d e
Munte, Porceşti. Măierău, Ruşii-Munţi, de lîngă Măierău ş i j umătate din
satul numit Sînmihaiu Unguresc, au căzut în partea magistrului Toma ;
moşiile numite Dedrad, Săplac, Potoc au căzut în partea. maglstrulul Şte
fan ; iar moşiile Batoş, Uila, Săcalul de Munte, Porceşti, Suseni, Lueriu
au căzut în partea magistrului Desideriu, cu toate folosinţele lor, urmînd
ca să fie stăpînite în pa,ce şi ţinute de fiecare din ei între fiii lor pe veci
şi în chip nestrămutat.
(Doc. Rom. an . 1 3 1 9, nr. 38 1 , p. 332-333).
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"Prin mijlocirea diecezanului. De asemenea, a fost liberă odată paro
hia sau biserica de Dumitra (villa Demetrii> din numita, dieceză, din ale
cărei roade numitul subcolector a cerut, drept j umătatea cuvenită domnu
lui nostru, şase mărci de argint bun, la greutatea susnumită, la care fu
sese preţuită zisa jumătate de către pomenitul episcop, după cum mi-a
mărturisit el însuşi şi subcolectorul pomenit mai sus. După care în anul
domnului 1 3 1 9, în ziua de 6 septembrie, zisul subcolector, în numele dom
nului Nicolae parohul zisei parohii mi-a plătit mie, Rufin, pomenitele
şase mărci, preţuind cu totul douăzeci şi patru florini de aur, fiecare fiind
socotită ca mai sus" .
(Doc. Rom. an. 1 3 1 9, nr. 252, p . 266 al. 4).

26. (1320) SINGEORZU-NOU
Socotelile lui Rufin de Civinio, trimis al papei Ioan al XXII-lea, strîn
gător al roadelor pe anul întîi de la beneficiile libere din regatul Ungariei
.,De asemenea, pentru roadele bisericii de Sîngeorgiu-Nou (de sancto
Georgio) din numita dieceză, ce se ridică la an la suma de dozeci de
mărci şi mai bine, se datoresc domnului nostru zece mărci de arigint bun" .
Incasarea s-a făcut la sfîrşitul perioadei.
(Doc. Rom. an. 1 320, nr. 252, p. 268, al. 2 şi 8).

27. (1325) ŞINTEREAG ŞI FLOREŞTI
La 22 septembrie 1 325, Capitlul din Alba Iulia confirmă că Ladislau,
Mihail şi Beche, fiii lui Geleth, nobili de Floreşti (Vireag-Vylagusberk).
dăruiesc lui Dominic, fiul lui Andrei de Gîmbaş, moşia Şintereag (Sum
berek), aflătoare în comitatul Solnoc, cu toate folosinţele sale şi cu toate
cele ce se ţin de ea, între a,celeaşi semne şi margini sau hotare vechi, î n
care acea moşie a fost stăpînită din vechime, atît î n temeiul unui testa
ment, . . . cît şi pentru 50 de mărci bune de argint, pe care suszisul Domi
nic le dăruise şi le împ)I"umutase acelor Ladislau, Mihail şi Beche, fiii lui
Geleth. rudele sale, în timpul cînd, după moartea ta,tălui lor Gelets, au
fost strîmtoraţi la unele nevoi. "
(Doc. Rom. an. 1 325, nr. 340, p. 1 60-1 61).

28. (1 326)

M O R U Ţ

Toma voevodul Transilvaniei şi comite de Solnoc întăreşte hotărnici
rea unor moşii (Sucutard, Ţaga., Sîntioana şi Silivaş-Gherla) ale comitelui
='l"icoale, fiul lui Eymych, zis Vos, care s-a făcut în prezenţa împuterni
citului voevodal Ioan, fiul lui Martin, comitele de Dăbîca, nobil de Moruţ
(:Houruch), ridicînd acolo de faţă cu megieşii şi vecinii lor, noi semne de
hotar.
(Doc. Rom. an. 1 326, nr. 382, p. 1 82-1 83).

29. (1327) Ţ a g u
Carol Robert regele Ungariei porunceşte, la 3 1 mai 1 327, Capitlului
din Alba Iulia să hotărnicească moşiile Feldioara, Cătina şi Ţagu (Cheeg),

www.cimec.ro

98

din comitatele Cluj şi Dăbîca, ale magistrului Toma, fiul lui Dionisie, în
vechile hotare între care le-a stăpînit pe vremuri Ehelleus, fiul lui Moise,
după împărţeala. făcută de fratele său.
(Doc. Rom. an. 1 327, nr. 450, p. 223> .

30. (1328) JOSENII BIRGAULUI
Documentul fiind contemporan evenimentelor ce au precedat înteme
ierea Moldovei. este reprodus în întregime.
"Toma voevodul Transilvaniei şi comite de Solnoc, credincioşilor săi :
obştei iobagilor lui Ioan zis Renul, fiul lui Ioan, fiul lui Geubul, aflători
pe moşiile sale numite Neppundorph (aşezare dispărută care p0a,te fi va
tra. veche a satului Rusu Bîrg.) şi Bîrgău (Furgo), toată dragostea.
Ni se dă de ştire că voi , luîndu-vă după zvon, aţi avea de gînd să
plecaţi de pe acele moşii împrăştiindu-vă. Dar întrucît acest zvon nu este
a,devărat, vă încredinţăm şi vă chezăşuim cu tărie prin cuvîntul nostru
prin scrisoarea de faţă că, lăsînd la o parte toate zvonurile, trebuie să
rămîneţi în pace şi în linişte ş i fără nici o teamă la casele voastre sub o
sebita noastră oblăduire. Iar cei ce vor să vină să se aşeze acolo, să vină
slobod şi să se aşeze fără grijă. Căci noi vom ocroti, faţă de oricine ar voi
să vă turbure, atit pe cei care vin să se aşeze acolo, cît şi pe cei ce se află
acolo. iar cu privire la pomenite moşii vom mijloci pe lîngă regele nos
tru, ca printr-un privilegiu al său să le întărească numitului Renul pe
veci şi în chip nestrămuta.t, silind la tăcere pe toţi aceia care ar voi să-1
dea în judecată. Dat la Deva, la sărbătoarea fericitului prooroc Ilie. in anul
domnului o mie trei sute douzeci şi opt."
(Doc. Rom. an. 1 328, nr. 5 1 2, p. 262-263).
31. (1 329) BUDEŞTI, CHIOCHIŞ, COCIU, DELURENI, JIMBORU.
MANIC, MICEŞTII DE CIMPIE, SALCUŢA, SILIVAŞU DE CîMPIE,
SINMIHAIU DE CIMPIE, SINNICOARA, ŞIEU-ODORHEI, ŞOPTERIU,
ŢAGŞORU, URMENIŞ, VISUIA ŞI ZORENI.
Capitlul din Alba Iulia confirmă, la 10 aprilie 1 329, schimbul unor
moşi i d intre regele Carol Robert şi magistrul Ştefan, zis Pugan, fiul l u i
Fransis, fiul lui Bechend.
"Regele a dat nişte moşii ale sale, aşezate în părţile Transilvaniei ş i
anume : Silivaşul (Zylwas> cu pămîntul "Nogakasto" , d e asemenea, cele:
numite Şoptcriu (Septeer) şi Urmeniş (Ewvmenus) aflătoare în comitatul
Cluj , care moşii au fost odinioară moşii de moştenire ale voevodului La
dislau şi ale fiilor săi ş i pe care fiii voevodului La,d islau le-au dat, în
schimbul altor moşii unui oa,recare pe nume Myke, fiul lui Nicolae, care
pînă la urmă a murit fără moştenitori. De asemenea alte moşii ale rege
lui numite Buza, Năsalu şi Lacu a,flătoare în comitatul Dăbîca, precum
şi moşia numită Budeşti (Budatelec-Budateleke) aflătoare în comitatul
Cluj , care odinioară au fost pămînturi de moştenire ale lui Elleus şi Moise.
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Făcînd acolo hotărnicia şi însemnînd marginile şi mersul semnelor de ho
tar după încredinţarea ochilor, ei au pus să le scrie şi ni le-au înfăţişat
nouă trecute în registru, făcîndu-se o dare de seamă deplină.
Iar mersul şi şirul acestor hotare şi margini este următorul : întîiul
semn de hotar al susnumitelor pămînturi Silivaş, Şopteriu şi Urmeniş
începe din partea de miazăzi, de la creastă unde sînt trei movile de ho
tar, dintre care una face hotarul dinspre pămîntul Silvaş, alta dinspre
pămîntul Sînpetru, a treia dinspre pămîntul numit Sîngeorgiu (Zentgurgy)
lîngă care au ridicat o movilă nouă ; de aici hotarul coboară pe lîngă sa
tul Dîmbu la riul Luduş şi trecînd rîul Luduş, se îndreaptă printre două
pămînturi Spînzurătoarea Mare şi Spînzurătoa.rea Mică pe coama unei
creste. . . apoi hotarul ajunge la movila a doua dinspre satul Cămăraş,
moşia magistrului Simion, a treia movilă fiind spre pămîntui Ţagu (Ceeg) şi
tine spre miazănoapte, tot pe aceeaşi vale Ludoş, el ajunge la un munte,
pe coasta căruia au ridicat un semn nou de hotar, care desparte spre m!a
zănoapte, Ţăgşorul (minor Ceeg> de pămîntul magistrului Toma,, . . apoi,
mergînd în jurul aceleaşi creste ajunge la semnele de hotar ale pămîntu
lui Capitlului, dintre care unul face hotarul dinspre pămîntul Visuia (Wy
zulya). . . iar o movilă de pămînt, face hotarul dinspre pămîntul Delureni
(Ujlac-Wylak).
De asemenea, hotarele moşiei numită Budeşti-Budatelec încep de la
locul numit Kapus, în care loc se desparte de pămîntul Capitlului şi de
pămîntul Zentivan (Sîntioa,na) şi Budatelec . . . iar spre răsărit de pămîntul
Budatelec, hotarul se J:ndreaptă pe creasta muncelului numit Dealul Cru
cii şi de aici pe dealul Zorenilor (Luperdiului) ; de aici coteşte la pămîn
tul numit Sinmihai, de unde se îndreaptă pe creasta Dealul Ţuguiat, care
d�parte moşia spre miazănoapte de pămînturile numite Miceşti (Chiciud
Kychyd) şi Visuia (Wyzuliatelke> .
Hotarele pămînturilor numite Buza, Geaca, Lacu şi Năsăl încep în
felul următor : . . . un semn de hotar numit lykushatar lîngă care este un
arbore numit odinioară mesteacăn, care semn desparte între ele pămîn
turile numite Năsal şi Sînnicoară (Zentmiclos). De aici coboară spre răsă
rit prin Creasta Calului la un semn care desparte pămîntul Năsal dinspre
Chiochiş (Keykes), apoi coboară prin pîrîul Aluniş la pîrîul Meleş pînă
la Genokuta, care desparte pămîntul Buza dispre pămîntul Manie (Manik) ;
se îndreaptă pe Meleş şi urcă creasla Dubrahegyese la Căpuşul
Mare,
care desparte pămîntul Buza de pămîntul Jimboru (Sumbur) şi pe aceeaşi
creastă merge spre dealul Vîrful Lomperdului, care desparte pămîntul
Buza de pămînturile Sinmihai (Zenthmihalteleke) şi Sălcuţa (Fiscut-Fyz
kut) . . . "
(Doc. Rom. an. 1329, nr. 534, p. 275-281).
La 6 octombrie 1 329, "rama voevodul Transilvaniei şi comite de Sol
noc confirmă înţelegerea dintre fiii lui Gyeleth şi Andrei, fiul lui Iacob.
cu privire la moşiile Şieu-Odorhei, Bretea şi Cociu, care s-au judecat mai
mult timp între ei. Andrei a lăsat fără nici o altă formă fiilor lui Gyeleth
moşiile . Şieu-Od:orhei (Uduorihe]J) şi Cociu (Koch) ce fuseseră înstrăinate,
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spre a, le folosi pe veci, afară de un loc de moară pe rîul Ş'ieu (Sayo) află
tor pe pămîntul moşiei Şieu-Odorhei, . dar nu şi locul pe care fiii lui Gye
leth puseseră să se zidească moara, în schimbul moşiei Bretea .
(Doc. Rom. an. 1 329, nr. 563, p. 303> .

32. (1330) APATIU
Carol Robert, regele Ungariei întăreşte în anul 1330 schimbul de mo-
şii dintre Ioan, fiul lui Ioan şi magistrul Desideriu de Elephanth, castelan
de Bologa, primul dînd un munte numit Borzua, şi o moşie numită Valec.:
Lungă (Husmezău-Hozumezew), ia,r al doilea moşia· Apatiu (Apathy) află-·
toare în comitatul Dăbîca.
(Doc. Rom. an. 1 330, nr. 5 7 1 , p. 307-308).

33. (1331) BUNGARD
Comitele şi juzii din comitatul Dăbîca adeveresc la 1 5 iunie 1 33 1 . că·
Nicolae zis Vos cel Mic, s-a. înfăţişat la vreme să plătească precum trebuia�
potrivit hotărîrii noastre de mai înainte, o marcă lui Andrei de Manie ( Ma-
nyk> , pentru uciderea lui Ştefan de Bungard (Bungarth) dar Andrei nu o
venit şi nici n-a trimis pe nimeni în locul său.
(Doc. Rom. an. 1 33 1 , nr. 36, p. 1 6).

34. (1332-1 334) ALBEŞTII BISTRIŢEI, CAILA, CRISTEŞTII CICE-·
ULUI, CRISTUR-ŞIEU, DIPŞA, DOROLEA, FINTINIŢA, GHINDA, lEI
CA, MINTIU, PINTICU TECII, SATU NOU, SIGMIR, SINIACOB, SINTI
OANA, TARPIU, VIILE TECII, VIIŞOARA ŞI DUMITRIŢA
, , Masele populare era.u exploatate nu numai de către stăpînii feudali
din ţară, ci şi de către papalitate, care avea în această privinţă sprij inul
regelui, al clerului înalt şi al nobilimii. Un document deosebit de semnifi
cativ în această privinţă este Registrul dijmelor pa.pale strînse pe terito
riul Ungariei şi al Transilvaniei între anii 1 332-1 337'' . (Doc. Rom. voi .
III ( 1 33 1-1 340), p. V).
"Aflînd că unele sume de bani provenite din dijmă pe şase ani, sta
tornicită de papa Clement al V-lea, la sinodul din Vienne în 1 3 1 1 , a,u fost
strînse şi depuse ori ascunse la anumite persoane sau locuri din ţările a
mintite, pentru paza lor mai sigură, ori n-au fost plătite de loc, papa Ioan
al XXII-lea însărcinează, la 3 1 martie 1 33 1 , pe Iacob a lui Berengarin ş i
pe Raimund d e Bonofacto, doi prelaţi originari d in Franţa, s ă cerceteze
cu luare aminte, pe scurt, de-a dreptul şi fără înconjur, şi să strîngă banii
şi bunurile nepredate, depuse sau ascunse, care privesc biserica romană'' .
Din cuprinsul socotelilor s-au extras numai datele ca,re se referă la
primele atestări privind localităţile din judeţ.
(Doc. Rom. an. 1 332- 1 337, nr. 56, p. notată în paranteză).
- De asemenea, acelaşi magistru Ioan a plătit pentru Nicola.e preo
tul din Viile Tecii (Ida> un fertun de argint. ( 1 25).
- De asemenea, Nicolae preotul din Fintîniţa (Chibulcut-Kubulchuchj
a plătit un sectin de argint. (1 26).
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- De asemenea, Ioa.n preotul din Pinticu Tecii (Pintuch) a plătit un
fertun de argint fără kuntin. ( 1 27).
- De asemenea, domnul Petru din Tărpiu (Tripinio) a plătit o jumă
tate de fertun de argint. ( 1 34> .
- De asemenea, Ticzmann preotul din Slătiniţa (Pintuk) a plătit cinci
kuntini de argint. ( 1 35).
- De asemenea,, Henric parohul din Satu Nou (Noieni-Nova Villa) a
-plătit o jumătate de fertun de argint. ( 1 35).
- De asemenea, Conrad parohul din Ghinda (Vinda) a plătit o jumăiate de fertun de argint. ( 1 35>.
- De asemenea, Ioan pa,rohul din satul Viişoara (Beşeneu-villa Paga
nica) a plătit o jumătate de fertun. ( 1 35).
- De asemenea, Siegfried parohul din Sigmir (Chichmar) a plătit un
loton de argint. ( 1 35).
- De asemenea, Hermann parohul din Dorolea (Arida. Bystricia) a
plătit un loton de argint. (1 35).
- De asemenea, în j oia înainte de octavele paştilor s-a pus în vede
re chiar lui Iacob parohul din Vcrmeş (Veruus) de către subcolectorii de
-d ijme ca să dea, întocmai domnului nostru papa jumătate din toate veni
turile sale cu începere de la sărbătoarea sfîntului Gheorghe. ( 1 36).
- Trebuie luat în seamă că domnul Nicolae din Livezile (Iadde Ve
nacione), domnul din Jeica (Sylk) şi domnul din Mărişelu (Nuşfalău-Mag
na Vill a), noii parohi au fost chemaţi de subcolectorii de dijme să se înfă
ţişeze în a 1 5-a zi după a 3-a zi de la sărbătoarea fericitului mucenic
Gheorghe. ( 1 36>.
- De asemenea, Tycmann parohul din Dipşa, (Gypsa) la, întîia şi a
d oua plată a plătit şapte lotoni de argint. ( 1 39).
- De asemenea, Frichco din Albeştii Bistriţei (de Alba Eclesia) a
plătit la întîia. şi a doua plată o j umătate de fertun de argint. (1 39).
- De asemenea, Henric preotul din Sîntioana (de Sancto Johane) de
intîia şi a doua plată a plătit o jumătate de fertun de argint. (140>.
- De asemenea. domnul Bernard din satul Sîniacob (de villa Iacobi)
:1 plătit doi groşi. Aceştia au făcut plata întîi şi a doua. ( 1 40).
- De asemenea, Nicolae preotul din Cristur-Şieu (de Sancta Cruce)
a plătit un kuntin de argint, trei dinari şi doi banali vechi. ( 1 40).
- De asemenea, Siegfried din Caila (Kyule) a plătit zece dinari mici.
0 40>.
- De asemenea, Bartolomeu preotul din Mintiul de Sus (Mintiu-Ful
nenpty) a plătit treizeci şi doi de dinari. (148).
- De asemenea, Nicolae preotul din Cristur-Ciceu (Kereztur) a plă
: i t patru groşi. ( 1 67).
- De asemenea, Gottfried din Dumitriţa (de Sa.ncto Demetrio) a plătit
' jumătate de fertun de argint obişnuit. ( 1 334, p. 1 75> .
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35. (1334) M A L U Ţ
In anul 1 334 acest sat era stăpînit de Nicolae, Grigore şi Iacob, fiii
lui Apa, strămoşul familiei Bethlen.
(Kadar, v, p. 279).

36. (1335) BOZIEŞ, LECHINŢA. OROSFAIA

j os :

La dijmele papale mai apar prima, dată în socoteli şi satele de mai

- Mai întîi Pavel preotul din Bozieş (Buzyas) a plătit şasezeci de d t nari montani. (21 2).
- De asemenea, Ioan parohul din Lechinţa (Lekenche> a plătit txc�
groşi. (2 1 3).
(Doc. Rom. an. 1 332- 1 337, nr. 56, p . 2 1 2-2 1 3).
Capitlul din Oradea adevereşte la 1 9 martie 1 335 că, prepozitul La
dislau a oprit înstrăinarea moşiilor Milaş şi Comlod ale episcopiei Alba
Iulia. care au fost cerute de Ştefan. fiul lui Dominic, nobil de Orosfaia (U
ruzfaya), cu ascunderea adevărului.
(Doc. Rom. an. 1 335, nr. 226, p . 344-345).
·

37. (1 344) Ţ 1 G A U
Ladislau voevodul Transilvaniei, la 4 iulie 1 344, transcrie actul dE
danie al lui Bela al IV -lea regele Ungariei, din 27 ianuarie 1 243, privitor
la moşia Ţigău (Chegetteleke> din comitatul Dăbîca şi cere capitlului d i n
Alba Iuilia să-şi trimită omul d e mărturie l a punerea lui Miha,il ş i Nico
lae, nobili de Fatha, în stăpînirea acestei moşii.
(Doc. Rom. an. 1 344, nr. 248, p. 1 96-1 98).

38. BUDUŞ ŞI GALAŢII BISTRIŢEI (1345)
La 25 mai 1 345, capitlul din Alba Iulia adevereşte că Ioan fiUl lui
Petru de Bistriţa, şi fratele său Petru au dat doamnei Ecaterina, soţia co
mitelui Henchmann de Aiud, drept pătrime de fiică, o treime din moşia
Buduş (Kysbuduhth) din comitatul Dăbîca.
(Doc. Rom. an. 1 345, nr. 3 1 2, p. 242-243).
Petru, vicevoevodul Transilvaniei, în 21 novembrie 1 345, adevereşte
că nobilii Ioan, fiul lui Ioan, şi fiii lui Iacob, numiţi Cheeh, şi-au împăr
ţit moşiile Rediu (Cluj) şi Galaţi (Goloz> , pe rîul Lechiqa, legindu-se să-ş[
împartă şi iobagii români de pe moşia, Rediu.
(Doc. Rom. an. 1 345, nr. 387, p. 275-276).

39. (1355) A R C A L 1 A
Inainte vreme Arcalia (Arukalja) era cuprinsă în hotarul satului Chin
telnic care aparţinea familiei comiţilor de Rodna. Prin 1 279 Chintelnicul
se a.fla în posesia lui Hencz de Rodna, comite şi castelan al cetăţii Buda.
In acest timp a luat fiinţă satul Arcalia care a ajuns în proprietatea fa-
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miliei Kachich. Fiind însă pămînt regal, Nicolae fiul lui Benes de Rodna,
porneşte proces, iar judele voevodului Transilvaniei, în anul 1 355, rein
tegrează Arcalia la domeniul iniţial, hotărire care se pare că nu a fost a
plicată căci prin 1 388 satul se afla tot în stăpînirea urmaşilor familiei
Ka,csich.
(Kadar, II, p. 62).

40. ( 1356> E N C 1 U

Se aminteşte ca m anul 1 356 primul posesor al aşezării era Marton
fiul lui Ioan, care verosimil a fost un sas din Bistriţa, căci curînd mai tîr
ziu a donat această posesiune împreună cu nişte case din Bistriţa..
(Kădar, III, p. 387).

4 1 . (1362) BRANIŞTEA
Infiinţarea satului Braniştea (Arpaşteu-Arpast6) s-a putut întîmpla la
inceputul secolului al XIV-lea, căci pe atunci Toma, voevodul Transilva
niei 1-a disprins de la Cireşoaia şi 1-a anexat la cetatea regală a Ciceului.
In 1 362, regele Ladislau aJ Ungariei restituie moşia Braniştea familiei Be
thlen, vechea proprietară, respective fiilor lui Iacob, Iacob şi Andrei, ai
lui Grigore şi Apa.
(Kadar, II, p. 68).

42. (1364) AGRIŞU DE SUS
Despre Agrişu de Sus se aminteşte prima dată în 1 364 ca loc deşert
ce purta numele de Egrus. Incepind cu această dată moşia s-a, separat de
satul Bretea iar familia Bethlen, în a cărei proprietate se afla, a popula l-o
cu ţărani români.
(Kadar, III, p. 399> .

43. (1367) NIMIGEA DE JOS
. ,Dealul Nimigii e pomenit mai întîi într-un document din 1 26 1 , îm
preună cu nişte sate din părţile Solnocului, lîngă Dej , în forma "Nimige
holma" . Se pomeneşte apoi un , ,Nicolaus filius Ladizlai de N e m i g e în
anul 1 367 şi 1 380".
(Drăganu N., Toponimie, p. 47).

44. ( 1 373) STRUGURENI
In anul 1 373, satul Strugureni (Veresseghas) se afla. în posesiunea lui
Szeles, iar în 1 37 7 se aminteşte de o clopotniţă.
(Kadar, VII, p. 83.

45. (1391) M A T E 1
Satul Matei (Mathe> în 1 39 1 forma proprrietatea lui Ioan care a fos t
�embru al familiei Sombri. Prin 1 393 era împărţit între trei moşieri.
(Kadar, v, p. 1 44).
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46. (1 392) COLDAU, CEPARI, LIVIU REBREANU, LUŞCA, MOGOŞENI,
NIMIGEA DE SUS
La 1 393 moşia Coldău, (Koldow) aparţinea lui Losonczi Banffy.
(Kadar, IV, p. 520).
"Conventul mănăstirii din Mănăşturul-Clujului înştiinţează pe Ladis
lau. vicevoevodul Transilvaniei, că Ştefan al lui Beche de Floreşti (Vilagus
berk), apoi Ioan, fiul lui Mihail de Nimigea, şi Ladisla.u , fiul lui Geleth,
şi Ladislau, fiul lui Ladislau, Ioan, fiul lui Nicolae, Martin, fiul lui Andrei,
şi Anton fiul lui Nicolae de Şintereag (Somkerekl , au împărţit între ei po
sesiunile şi apartenentele acestora din Şintereag, Floreşti, Nimigea de Jos
(Nemegye inferior), Nimigea de Sus (Nemegye superior), Mintiu (Nemeth),
Liviu Rebreanu (Prislop-Prozlop), Luşca (Luchka), Mogoşeni (Magasmarthl
Cociu (Kach), Bretea de Jos (Alsow Brethe), Bretea de Sus (Felsew Bre
the), Agriş (Egrusl , Şieu-Odorhei (Udvarhel) şi Cepari (Chepan).
(Drăganu N., Toponimie, p. 1 5 7-1 60).
Deşi vor mai exista. unele deficienţe sau lacune în prezentarea nume
roaselor date din cuprinsul lucrării, sperăm, totuşi, că acest început va fi
un îndemn pentru identificarea şi adunarea la un loc ;t tuturor materia
lelor documentare atît de necesare la reconstituirea trecutului fiecărei lo
calităţi din judeţ.

www.cimec.ro

B

I

B

L

I

O

G

R

A

F

I

E

Col ectiv de autori, Judeţele României Socialiste, Edit. Politică,

Bucureşti, 1969.

S u ciu Coriolan, Dicţionar istoric al Jocalităţilor din Transilvania, vol. I-II, Edit.
R.S.R., Bucureşti,
DoC'.

Rom.

an.

nr.

p. = Documente

XII-XIII, voi. I-II ;
Drăganu Nicolae,
Gyi:irffy Gyi:irgy,

Kadar J6zsef,

Arpâd-kori

Szolnok-Doboka

t6rtenete,

privind istoria

voi. Il-VII,

României.

Seria

XIV, voi. 1-IV. Bucureşti, Edit.

veac.

Toponimie şi istorie, Cluj,
Az

Academiei

1967.

Dej,

Z i m m ermann = Urkundenbuch zur

Transilvania,

monographiâja.

fi:ildraj za,

Budapest, 1962.

A varmegye

ki:izsegeinek resletes

1900-1905.
Geschichte der Deutschen in Siebenbi.irgen,

1324), ed. Zimmermann F., Werner C.

veac.

1928.

Magyarorszâg ti:irteneti

vârmegye

C.,

Academiei, 1951-1955.

voi. II (1325-1390),

mer C., Mi.iller G.

www.cimec.ro

voi.

r

ed. Zimmermann F.,

(1191Wer

L'ANCIENNETE DOCUMENTA /RE DES LOCALITES DU DEPA UTE
MENT DE BISTRIŢA-NASAUD
Siccles XII-XIV

R E S U M E

Cet ouvrage est un essai de presenter les rezultats d u stadc actuer
des recherches en liaison avec les puls anciennes attestations documentai
res connues se rapportant aus habitats du departement de Bistriţa-,Vă
săud, ci partir du XII-me siecle. Les documents se n!ferent d un nombre
de 134 localites administratives sant presentes de meme que le resume
des actes et les sou rces bibliographiques, dans l'ordre de leur anciennete.
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INDI C E DESPRE LOCALITĂŢILE ATESTATE
Agrişu d e Sus
Albeştii Bistriţei
Apatiu
Arcalia
Arehiud
Ardan
Beclean
Beudiu
Bidiu
Bistriţa
Bîrgău, Josenii B.
Bîrla
Bozieş
Braniştea
Bretea
Budacu de Jos
Budeşti
Buduş
Bungard
Caile\
Cepari
Cheţiu
Chintelnie
Chioehiş
Chiraleş
Chiuza
Cireşoaia
Coeiu
Coldău
Comlod
Corvineşti
Crainimăt
Cristeştii Ciceului
Cristur-Şieu

42
34
32
39
18
25
5
20
20
6
30
25
36
41
20
4
31
38
33
34
46
20
13
31
17
17
12
31
46
23
20
11
34
34

(1 364)
( 1 332)
( 1 330>
(1 355)
( 1 293)
( 1 3 1 9)
(1 325)
( 1 305)
(1 305>
(1241)
(1 328)
( 1 3 1 9)
( 1 335)
( 1 362)
( 1 305>
( 1 228)
( 1 329)
( 1 345)
(133 1 )
(1 332)
(1 392)
(1 305)
(1 279)
( 1 329)
( 1 292)
(1 292)
( 1 269)
(1 329)
(1 392)
( 1 3 1 5)
( 1 305)
(1264)
( 1 332)
( 1 332)

Delureni
Dipşa
Domneşti
Dorolea
Dumitra
Dumitriţa
Enciu
Feldru
Feleae
Figa
Fîntînele
Fîntîniţa
Floreşti
Galaţii Bistriţei
Ghinda
Gledin
Herina
Jeiea
Jelna
Jimboru
Josenii Bîrgăului
Leehinţa
Livezile
Liviu Rebreanu
Lunea
Luşca
Malin
Manie
Matei
Măgurele
Măluţ
Mărişelu
l\ll i ceştii de Cîmpie
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31
34
9
34
25
34
40
8
21
20
15
34
27
38
34
25
9
34
11
31
30
36
22
46
25
46
20
31
45
25
35
7
31

(1 329)
( 1 332)
(1 246)
(1 332)
( 1 3 1 9l'
(1 334)
( 1 3 56)
( 1 245)
(1 310)
( 1 305)
(1288>
( 1 332)
(13

( 1 3 15)
( 1 332)
( 1 319)
( 1 2461
(1:

( 1 2 64)
(1 329)
( 1 328)
(1 335)
(131 p
(1 392)·
( 1 3 1 9)
(1 392)
(1 305)
( 1 329)
( 1 39 1 >
( 1 3 1 9)
( 1 334)
( 1 243)
(1 329)

108

Milas
Mintiu
Mocod
Mogoşeni
Monariu
Monor
Moruţ
Năsăud
Neţeni
Nimigea de Jos
Nimigea de Sus
Nuşeni
Ocniţa
Orheiu Bistriţei
Orosfaia
Petriş
Pinticu Tecii
Posmuş
Ragl&
Rebra
Reteag
Rodna
Ruştior
Rusu de Jos
Salva
Satu Nou
Sălcuţa
Sărata
Sărăţel
Săo.arm
Sebiş
Sigmir
Silivaşu de Cîmpie
N O T A

23
34
8
46
7
25
28
8
16
43
46
20
23
25
36
23
34
25
25
8
14
5
25
20
8
34
31
7
17
17
25
34
31

( 1 3 1 5)
( 1 3321
( 1 245)
( 1 392)
( 1 243>
(1 3 1 9)
(1 326)
( 1 245)
( 1 29 1 )
(1 367)
( 1 392>
(1 305)
( 1 3 1 5)
(1 3 1 9)
( 1 335)
( 1 3 1 1)
( 1 332>
( 1 3 1 9)
( 1 3 1 9)
( 1 245)
( 1 283)
( 1 235)
(1 3 1 91
( 1 305)
( 1 245)
(1 332)
( 1 329)
( 1 243)
( 1 292>
(1292)
( 1 3 1 9)
( 1 332)
(1 329)

Primul număr indică poziţia l a care se
menţionează anul primei ate>tări documentare.

Simioneşti
Sîngeorz-Băi
Sîngeorzu Nou
Sînmihaiu de Cîmpie
Sîniacob
Sînnicoară
Sîntioana
Strugureni
Stupini
Şieu
Şieuţ
Şieu-Măgheruş
Şieu-Odorhei
Şieu-Sfîntu
1
Şintereag
Şirioara
Şoimuş
Şopteriu
Tărpiu
Teaca
Telciu
Ţagu
Ţăgşoru
Ţentea
Ţigău
Unirea
Urmeniş
Viile Tecii
Viişoara
Visuia
Viţa
Zagra
Zoreni

află

localitatea i a r al
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doilea,

2 ( 1 2 1 5)
8 ( 1 245>
26 ( 1 3 20)
3 1 ( 1 3 29)
34 (1 332)
31 ( 1 329)
34 ( 1 332)
44 ( 1 373!
24 ( 1 3 1 8)
25 ( 1 3 1 9)
25 ( 1 3 1 9)
1 7 ( 1 292)
31 ( 1 329)
( 1 1 72-96>
27 ( 1 325)
1 0 (1 250)
25 ( 1 3 1 9)
3 1 ( 1 329)
34 ( 1 332 )
24 ( 1 3 1 81
8 ( 1 245)
29 ( 1 327)
3 1 ( 1 32!J)
3 (1 2 1 9 )
37 (1 344)
1 9 ( 1 2951
3 1 ( 1 329)
34 ( 1 33 ' ·
34 ( 1 332)
3 1 (1 329)
23 ( 1 3 1 5)
8 (1245'
3 1 ( 1 329)

în

paranteză,

M A RTURII NOI PRIVITOARE LA LEGĂTURILE
D INTRE POPULAŢIA ROMÂNEAS C Ă
D I N TRA N SILVAN I A ŞI MOLDOVA
LA MIJLOCU L SECOLULUI AL XVIII-LEA
A L EX A ND R U M A T E I

Unitatea firească a celor trei ţări româneşti - mereu vie prin însăşi
unitatea aceluiaşi popor care le locuia - este din plin reflectată şi în nn
terialele documentare ale arhivelor din Transilvania. Desigur, această re
flectare în documente nu mai este fidelă în ceea ce priveşte aria, intensi
tatea şi continuitatea legăturilor, atît datorită faptului că documentele au
fost expuse de-a lungul secolelor la distrugeri şi pierderi - datorită că
rui fapt numărul lor a scăzut mereu -, cît şi pentru că aproape toate d
ceste acte au fost alcătuite în folosul păturilor de sus ale societăţii : marea
masă a populaţiei - româneşti în majoritate aici - fiind lipsită de ştiinţa
rle carte, legăturile între merhbrii ei nefiind exprimate în primul
rînd
prin acte scrise, ci prin însăşi realitatea vieţii. Totuşi, datele oferite de ac
:ele întocmite şi păstrate pînă în zilele noastre reflectă cu prisos i nţă u
!1 itatea şi permanentele legături existente între populaţia românească,
: răind pe cele două versante ale Carpaţilor. Şi, întrucît aceste legături cu 
prindeau o arie largă, unitatea fiind o realitate trăită, aceste date le vo�
!'eflecta şi ele sub diferite aspecte, începînd cu cele ale tangenţelor geo
�rafice şi pînă la conţinutul multilateral al acestor legături neîntrerupt;:: ,
t:· xis tente ; n cadrul unităţii.
Urmărind studierea problemei unităţii şi a relaţiilor dintre popula
ţ ia românească din Transilvania şi a celei din Moldova, reflectate în ma
terialele arhivistice, în limitele acestui articol ne-am propus ca obiectiv
prezentarea a trei documente - nepublicate - care au darul să arunce
noi fascicole de lumină asupra unor aspecte privind unitatea la care ne-am
:-eferit în condiţiile social-economice şi politice de la mijlocul veacului a;
XVIII-lea. Documentele asupra căror"!- ne-am oprit - avînd toate ca loc
de emitere oraşul Bistriţa - atestă asemeni multor altor documente, fap-
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tul că această unitate a fost cu mult mai intensă decît o pot proba actele:
oficiale, pentru motivul că unitatea era trăită - după cum rezultă chiar şi
numai din aceste documente - nu numai în cadrul legăturilor politice,
·econcmice şi spirituale, adesea reglementate şi controlate de către stat, ci
în mod natural. depăşind reglementări1e existente. Iar dacă amintim, de
ex., că politica economică a puterii centrale - axată pe interesele cercu
rilor conducătoare ale imperiului habsburgic - nu se identifica cu inte
resele şi relaţiile Transilvaniei, iar în ceea ce priveşte politica religioasâ
sau culturală. aceasta era de-a dreptul potrivită tendinţelor româneşti de
unitate, ne dăm seama că, în parte, legăturile dintre ţările române - şi
în primul rind între însăşi populaţia acestor ţări -, din direcţia Transil
vaniei a avut loc chiar împotriva reglementărilor oficiale ! > .
P1·incip13.la sursă a documentelor p e care le prezentăm alăturat î l con
stituie fondul arhivistic al oraşului Bistriţa - păstrat la Arhivele Statu
lui Cluj -. cunoscut cercetărilor în primul rînd datorită documentelor
publicate din acest fond de Nicolae Iorga2> . Dat fiind că atît N. Iorga cît
·şi ceilalţi cercetători - urmărind anumite teme3> - care au publicat documente din această arhivă au mers numai pînă în sec. a.l XVII-lea in
· clusiv, scoţînd la lumina zilei cea mai mare parte a documentelor privind
unitatea celor trei ţări româneşti, în cercetările noastre ne-am oprit, de
· ocamdată. asupra documentelor din sec. al XVIII-lea, neapărute pînă ir:
prezent în colecţii de documente şi din care am ales pentru a le prezenta
cu acest prilej numai trei"> .
Ne-am îndreptat atenţia în cadrul problemei unităţii ţărilor române
: asupra unor documente care se referă la legăturile dintre populaţia Transilvaniei, pe de o parte, şi a celorlalte două ţări române pe de alta, pri
vite în cazul nostru prin prizma oficiilor vamale, instituite la graniţele
'Transilvaniei însp!re Moldova, cu funcţii complexe, de a controla traii
· Cul de mărfuri, de a reglementa contactul populaţiei ţărilor române con
form intereselor puterii centrale şi, dacă aceste contacte nu corespund inte
reselor stăpînirii, să le împiedice chiar, prin diferite măsuri. Actele privind
funcţic .narea acestor oficii vamale, şi problemele pe care trebuie să le rezol
ve oglindesc în acelaşi timp însă şi legăturile nestăvilite între populaţia celor
.. I n ei uda opresiunilor străin e care au îm P_ied icat dezvoltarea sa u ni ta ră poporul ro m â n şi-a
.
pastrat. . . coeziUnea Ş l sohdantatea 1zvonte
d m com unitatea
etnic ă
şi de limbă, din
fondul s p iritual comun. Unitatea l u i s-a întărit printr-o comunitate culturală neîntre
ruptă. prin legăturile economice permanente . . . ". Vezi C. Badea, Lupta românilor pen·
tru unitatea naţională 1834-1849, Bue. 1967, p. V.

.

N. Iorga, Documente romdneşti din Arhivele Bistriţei, I. B u c , 1900 şi II, Buc . • 1900 : N ·
iorga. Studii şi documente cu privire la Istoria Romdnilor, I.,
Socotelile
Bistriţei, Buc ,
l !JOJ : N. Iorga. Acte şi scrisori dtn arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu).
în Eudoxiu de Hurmuzaki, Documente privitoare la istoria romdnilor, XV; partea I-li.

.

3

·

4

.

Buc.. 1911. 1913.
A l . Rosetti. Lettres, roumaines de la fin du XVI-e et de debut du XVII-e siecle tirees
archives r!e Bistriţa, Buc . 1926 ; Al. Rosetti. S cri sori romdneş ti din arhivele Btstriţei
(1'593-1698). Buc.,
1944, Gr. Tocilescu,
534 documente
istorice slavo-române
din
Ţara
Romdnească şi Moldova privitoare !a legăturile cu Ardealul (1346-1603), Buc., 1931.
rle.,

.

Cercetările noastre in această privinţă privesc o arie mai mare şi au fost începute cu
ani în urmă. Un prim bilanţ 1-a format comunicarea,
prezentată in sesiunea ştiinţifică
din anul 1967 a Filialei Cluj a Academiei R.S.R., avind ca titlu "Noi contribuţii docu
·
m en ta re la studiu1 unităţii celor trei părţi roâmneşti.'
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trei ţări, care, împiedicate de multe ori pe cale legală, îşi croiesc drum în
afara reglementărilor oficiale'•) .
Faţă de condiţiile existente în principatul autonom al Transilvaniei
în secolele XVI -XVIJ'il , cînd oraşele, breslele sau chiar producătorii aveau
o l ibertate mai mare in stabilirea şi întreţinerea legăturilor economice di
recte. in secolul al XVIII-l ea aceste legături se vor desfăşura în condiţiile
politici i economiei mercantiliste şi a unei stricte fiscalităţi centralizate ale
Imperiului habsburgicJl În consecinţă, vămile - de care în secolelE:
XVI-XVII beneficiau oraşele şi unii arendatori - în cadrul politicii şi or
ganiz[trii economice centralizate ale Imperiului habsburgic devin oficii de
stat cu o organizare un iformă, fiind în primul rînd instrumente ale politi
cii economice imperiale.
Aceste oficii, pe lîngă atribuţiile ce le reveneau în mod nemijlocit
în activitatea de aplicare şi percepere a tarifelor vamale, au atribuţii şi
în organizarea şi controlul zonelor de carantină - acestea din urmă fiind
infiinţate adeseori mai mult din motive de politică economică protecţio
nist[t"l -, precum şi pentru supravegherea şi împiedicarea contactului na
tural intre populaţia românească trăind pe cei doi versanţi ai Carpaţilor.
Oficiul vamal (tricesimaP , prin care se realiza schimbul de mărfuri
::-i contactul populaţiei româneşti în părţile de nord-est ale Carpaţilor, a
func�icnat la Bistriţa, apoi la Rodna.!l) Contactul comercial, între aceste
părţi asigura venituri considerabile atît oficiului vamal, cît şi Bistriţei.
Observăm însă că, faţă de situa.ţia din secolele XVI-XVII, respectiv faţă de
intere�elc economice l ocale, ale oraşului şi districtului Bistriţa, în secolul
al XV III-lea vor prima interesele economice ale statului. Astfel, în anul
1 773. cînd Bistrita intervine ca oficiul vamal să funcţioneze la Bistriţa şi
nu la Rodna. Guberniul ---;:- cu ordinul nr. 5637 din 1 3 iulie 1 773 - în ur
ma hotărîrii Curţii - înştiinţează magistratul din Bistriţa că, din punc L
de vedere al fiscului şi al comerţului cu Ţara Românească şi Moldova.
fum:ţi onarea oficiului de vamă este cu mult mai necesară la Rodna decît
in B istrita. Potrivi t opiniei exprimate de perceptorul regesc din Bistriţa
�
S a mu i l d e Schankenbank, după primirea ordinului din 1 3 iulie 1 773, muta
rl'a ufic:iului vamal la Rodna prej udiciază comerţul oraşului Bistriţa, şi a
\·ert tzează chiar că aceasta va contribui la decăderea oraşului .
:n

'storw naţională.

eu bejeniile vezi : 1. Mat'ţian, Bejenari î n
J V . 192(i-1927. Buc . . 1929. p . 147-173 :
. . A� rhiva someşană" nr. 16. Năsăud 1932,
_
popula\"" romaneştt tn Moldova Şt Ţara Rominească
"i in lucr;i rile care prezintă şi analizează diferite
'P<'eial pentru părţile Bistriţei asemenea date pot fi
: moemite pcntt·u lo<"alităţile aparţinătoare Bistriţei.
legătură

XVII I .

ln :

Ardea!, î n Anuarul Instit utu!ui ae
Virgil Şotropa.
Bejenii. in secolul
p, 5"5-88 ş.a. C u privire la fuga
sint publicate o serie de informa
urbarii din Transilvania. In mod
obţinute din tabelele de impuner�

M. Dan şi s. Goldenberg, Bistriţa fn secolul a! XVI-lea şt re!aţli!e comerciale c u MolUniverstta.tis Bal>eş-Bolyai., Series Histoiria. 1964. fasc. 2, p , 23. şi urm.
1/ova. in Studia

Istoria Romăniei, III.

1 n• ţări. estt' tratată de I. Moga. Politica economica austriaca şi co mertul Transilvaniei
in l'eacul XVIII, In Anuarul Institutului de istorie naţiona!a, VII, (1936-1938), Buc., 19'!9
Jl. 8&-1115.

r. Moga.

p. 403-432 : Problema.

mai ales sub

aspectul relaţiilor

oficiale diu-

Op. c., p. 137.

I'Pntru secolul XVI situaţia era deosebită de cea din secolul XVIII. Tricesima se plătea
•a Rodna, iar vicensima la Bistriţa, Cf. M. Dan şi S . Goldenberg, Op. c., p . 39-41 .
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In acelaşi timp, funcţionarii oficiului vamal - în cadrul limitelor
impuse de politica economică imperială - se străduiesc să menţină con
tactul comercial cu Moldova, atît din interese fiscale, cît şi personale. Ne
referim din acest punct de vedere la raportul din 12 iunie 1 76 1 inaintat
de tricesimatorul oficiului vamal din Bistriţa către Tezaurariat10.l Acesta,
dorind să servească doi negustori din Moldova - sosiţi în Bistriţa cu di
ferite mărfuri şi care, la reîntoarcere, pe lîngă alte mărfuri, doreau să du
că cu ei şi 500. 000 de cuie de şindrilă -, a intermediat incheierea unei în
ţelegeri cu trei fierari din Bistriţa, care s-au angajat să confecţioneze cu
iele necesare. Fierul pentru confecţionarea cuielor a fost primit de la tri
cesimator, dar nu a putut fi folosit deoarece judele primar al oraşului Bis
triţa a confiscat acest fier. In mod vădit, în acest caz s-a ajuns la o ciocnire
de interese între tricesimator şi oraş - mai precis, meşteşugarii breslaşi
din oraş -, care nu puteau tolera ca o asemenea tranzacţie comercială să
fie încheiată cu excluderea lor, ei fiind aceia care secole de-a rîndul au în
treţinut legăturile directe cu moldovenii. Tricesimatorul însă, în raportu l
înaintat tezaurarului, se referă la interesele fiscului, accentuînd că a servtt
negustorii din Moldova "pro aerario regio emolumenti" şi că măsurile ju
delui primar al oraşului nu-i aduc prejudicii numai lui personal, dar şi
fiscului. De altfel, această ciocnire de interese dintre slujbaşul fiscului ş i
dregătorii oraşului, rezultă şi din alte documente datate anterior a,c estuia.
Din aceste ciocniri rezultă că, atît fiscuL cît şi oraşul doresc să obţină
fiecare pentru el avantajele comerţului cu Moldova.
Se ştie că, în cadrul politicii economice, fiscul ia măsuri speciale î n
privinţa procedeului de vămuire pentru mărfurile duse în Ţara Româ
nească sau Moldova şi stabileşte tarife speciale pentru unele mărfuri im
portate din sau exportate în aceste ţări. Documentele care au făcut o
biectul studiului nostru - şi. neredate aici - se referă şi la activitatea o
bişnuită a oficiilor vamale, pe care acestea o desfăşoară ca organe fiscale,
prin intermediul cărora se realizează contactul economic, în primul rînd
comercial, între diferite ţări. Am arătat însă că legăturile dintre Transilva
nia, pe de o parte, şi Ţara Românească şi Moldova, pe de alta, aveau loc
în cadrul unei unităţi fireşti şi nu se puteau limita la simple relaţii co
merciale de care beneficiau meşteşugarii sau fiscul. Aceste legături erau
mult mai adînci şi complexe, ca urmare, şi oficiile vamale aveau atribuţt i
care depăşeau simpla aplicare a tarifelor vamale şi împiedicarea contra
bandei existente la orice graniţă.
Contactul între populaţia românească din cele trei ţări româneşti s-a
menţinut în permanenţă atît pe tărîm politic şi economic, cît şi pe cel spi
ritual. In consecinţă, puterea centrală va căuta să exercite o supraveghere
continuă şi, potrivit intereselor sale, să limiteze sau chiar să împiedice a
cest contact viu, care nu vroia să ţină seama nu numai de oficiile vamale,
dar nici de hotarele şi graniţele politice impuse . In această situaţie însă,
10

Vezi anexa nr. 3.
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populaţia românească, mînată de interesele sale vitale, nu va mai putea
menţine legăturile sale de veacuri exclusiv pe calea admisă de autorităţi.
şi le va întreţine pe căi necunoscute de slujbaşi, ci numai de localnicii care
le cutreierau de sute şi sute de ani. I n cazul specific al graniţei Transilva
niei spre Moldova şi Ţara Românească, alături de vama oficială a tricesi
matorului, va exista în permanenţă "vama cucului" 11> , necontrolată de au
torităţi, supusă numai legii pămîntului, prin care - după împrejurări se desfăşoară un trafic ce concurează pe cel oficial, efectuat prin căile
obişnuite.
Localnicii cunosc "poteci ascunse" - aşa cum se arată în ordonan
ţele Guberniului
, pe care circulă nestingheriţi peste graniţă . Redăm ac1
drumul descris de Tănase Croitor din Borşa, de 25 de ani, care în iulie
1 757, a fugit în Moldova, la Cîmpulung, şi s-a întors peste doi ani, în iu
lie 1 759. Nu a fost prins pe drum, doar cînd a ajuns acasă deoarece nu a
putut prezenta bilet de vamă căprarului plăieşilor din localitate. Tănase
Croitor a păscut oile în hotarul Rodnei, pe muntele Crăciunel, şi a pornit
de acolo spre Moldova, peste muntele Tapu în Maramureş, la Borşa şi, de
acolo, la Cîmpulung în Moldova. Spre casă a făcut acelaşi drum, declarind
la ascultarea sa că "atît de aproape este pe acest plai Borşa de Rodna, incit
se trece de la un loc la altul într-o jumătate de zi" . 12>
Aceste "cărări ascunse" sînt multe si asigură legături continue în
t·Jate domeniile. O informaţie documentară din 1 748 atestă asemenea le
�at�lri pe tărîm spiritual, într-un moment cînd Curtea - în urma atitudi
nii d_irze a lui Inochentie Micu - îşi putea da seama că unirea nu a avut
!"ezultatele dorite de ea, 131 iar "partea ortodoxă, neunită, a românilor diP
Transilvania, triumfătoare prin lupta de trei sferturi de veac a maselor
populare, e străbătută şi ea tot mai mult de aceleaşi năzuinţe de ridica
rea . 1"> In astfel de împrejurări� Curtea încearcă să împiedice prin autorităţi
şi oficiile vamale legătura dintre românii ortodocşi din Transilvania ,> i
�Ioldova. Ca urmare, Tezaurariatul Transilvaniei referindu-se la faptul c'l
:nulti români din districtul Bistriţei trec prin Maramureş în Moldova, unde
se sfinţesc ca preoţi şi, reîntorcîndu-se, răspîndesc credinţa ortodoxă, po
:-unceşte dregătorilor oraşului şi scaunului săsesc Bistriţa ca, în înţelegere
cu tricesimatorul, să păzească mai ales potecile ascunse, ca astfel românii
� nu treacă în Maramureş şi, de acolo, fireşte, în Moldova. Sesizăm dir..
.:;.cest izvor legătura neîntreruptă, nestăvilită de piedicile puse de autorită ţi,
� :anifestată pe tăr_îm spiritual intre toţi românii de aceeaşi credinţă, într-o
;:>erioadă cînd însăşi răspîndirea culturii între românii din Transilvania
.;;.\·ea loc pe aceste căi.
-

Cu privire la menţinerea legăturilor prin "vama cucului� pină la sflrşitul sec. al XIX-leR
şi Inceputul celui următor vezi : Victor Cheresteşlu şi alţii, Dtn tstorta Transtlvanlet,
II, ed. II, Buc., 1963, p. 533.
Vezi anexa nr. 2. Menţionăm In legăturA cu acest document că el a fost sesizat şi fo
losit pentru prima dată de V. Şotropa (Vezi Op. cit., p, 64). Acesta nu-l publică şi ntct
nu face trimitere la casa de arhivă. Foloseşte doar citeva date,
din interogatoriul
luat
lui Ti\nase Croitor.
istoria Romdnlet, m. p. 492-514.
Ibid e m . p. 513.
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In domeniul economic, relaţiile dintre cele trei ţări româneşti nu se
limitează la simple relaţii comerciale întreţinute de negustori, ci aceste
relaţii au un pronunţat caracter popular de masă. Alături de negustori,
meşteşugari, schimbul de mărfuri este practicat şi de ţărani. 1'i) Dintre do
cumentele privind comerţul ţărănesc, cel mai vechi dintre cele pe care 1�
prezentăm e cel datat din 22 noiembrie 1 758. Acesta, pe lîngă faptul că
atestă existenta comerţului ţărănesc, ne oferă date asupra împrejurărilor
în care doi negustori ţărani din Moldova au fost puşi la plata unor tax�
ilegale de către slujitorii oraşului. În acest caz, intervine tricesimatorul
din Bistrita, interesat în menţinerea nestînjenită a comerţului prin ofici ul
vamal. 16>
Prezentarea documentelor de mai sus, fără pretenţia de a epuiza pro
blemele abordate, credem că va contribui într-o măsură oarecare la eluci
darea rolului oficiilor vamale de la graniţa spre Moldova, precum şi la lu
minarea unor aspecte a legăturilor existente între românii de pe cei doi
versanţi ai Carpaţilor în cadrul unităţii lor, relevînd faptul că aceste lt::
gături au loc atît pe calea reglementată de autorităţi, cît şi pe căi naturale,
făurite de însăşi viaţa comună.

15

16

Vezi anexa nr. 1.
Ibidem.
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A N E X E
1.
1 7 58 noiembrie 22 (Bistriţa). Matei Szegedi, tricensimator, îi scrie i ude
:ui primar al oraşului Bistriţa în legătură cu doi negustori ţărani din
\Ioldova de la care, fiind duşi la locul de carantină, slujitorii oraşului au
:uat pe nedrept bani, în sumă de 1 florin şi 38 cruceri. La plîngerea acestora cere ca să li se dea banii înapoi.

22-da novembris 1 7 58
Ajanlon az Urnak Biro Uramnak Koteles Szolgalatonmat ( !) Ezen
.\Ioldovaj Ket paraszt Kereskedoktol, amelly Varasi ( !) Szolgak az Con
:umaciara Vittek eoket el Vontanak Ti::illek 1 Rforintot 1 5 Kraiczarokat,
mas Varasi ( P Ember Kiis Kaplllj okat Szallason meg allotta ( !). 1> Nem
:o.z SzallaJ: ( !), hanem az Varos Kapujanal ( !) voit ez is megint Ti::il lek vet el
.J. Kraiczarokat ( !> , az Varos Kapujanal ( !) Kik Vigyaztanak reajok ( !) egy
:1ap alat azok is Vettenek el 14 Kraiczarokat ( !} Tollok, ugyan az Kapunal
':alo Strasak Kaplara ( !) vet el Tollek. 3. Kraiczarokat, in Summa extor
quealtatott rajtok 1 Rforint, es 38. Kraiczar, amint panaszul ennekem ex
�� maltak, azert Kerem az Urat Bito Uramat hogy eoket Consolaltassa el
';et Penzekenk restitutiojaval ( !). Ezzel maradok.
Az urnak Biro Uramnak

Koteles Szolgaja
Szegedi Mathe ( !)
Harminczados
_.;rli.ivele Statului Cluj - Fondul : Primăria oraşului Bistriţa, II, fasc. 27.
: -: 5 3 . XI. 22.
·=: !·iginal, maghiar.

Traducere :
22 noiembrie 1 758.
Recomand domniei voastre, Domnule Jude, serviciile mele obligate.
�e la aceşti doi negustori ţărani din Moldova acei slugi ai oraşului care
. -;;u dus la locul de carantină le-au luat 1 florin renan şi 15 cruceri ; al 1.
· :::. al oraşului care a stat la poarta sălaşului lor 2> (şi acesta a fost tot la
arta oraşului nu la cea a sălaşului) le-a luat şi el încă 6 cruceri. Cei
-

?ropoziţiunea următoare cuvîntului "a,Uotta" pînă la "voit ez is" inclu
siv este scrisă dedesuptul textului, cu semn de intercalare după cu
-:intul "allotta" .
- ?ropoziţiunea din paranteze a fost introdusă după încheierea scrisorii,
conform notei nr. 1 .
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care i-au păzit timp de o zi la poarta oraşului le-au luat şi aceştia 1 4
cruceri, d e asemenea ş i caporalul străjilor d e l a poartă le-a luat 3 cru
ceri, în total li s-au stors 1 florin şi 38 cruceri, ceea ce mi-au adus la cu
noştinţă ca plîngere. De aceea, rog pe domnia voastră, Domnule J ude, ca
ei să fie consolaţi prin restituirea banilor ce le-au fost luaţi.
Al domniei sale
Domnului Jude
Servitor obligat
Szegedi Matei
tricesimator

2.
1759 noiembrie 1 4, Bistriţa Ascultarea lui Tănase Croitor (Kruitor Tânasz1)
care în iulie 1 75 7 a plecat de lîngă oi, prin Rodna la Cîmpulung în Mol
dova. de unde a revenit în iulie 1 759.
Per praesentes recognoscallyuk, quod Anno presenti 1 759. Die D
tis Mensis Novembris requiraltvân idevalo Tit. Harminczados Szegedi
Mathe Urtol hogy1> exmittalnânk eo Kegyelmehez ket becsiilettes Depu
tatusokat, kik eo Kegyelme elott azon Besztercze Videki Rodnai Kruitor
Tanaszit ki in Anno praeterito 1 7 5 7 mense Julyo az Rodnai hatarrol a
Juhok melol ( !) Moldovaba altal ment voit, es onnet ket esztendo mulva
Anno praesenti 1 759. in Mense2> uti refert Julyo de Die protestatur ismet
vissza jott s Rodnarol az Borgai Contumacialis Statiora vitettetetf1> e;:;
most actu itten Detentioban vagyon hogy azt examinalnank es mind Mol
dovaban lett be menetelinek, mind pedig ki jovetelinek minden Circum
stantiâit szorgalmatosan inquirâlnank { f), Melly Expeditionak veghe vi
telere denominaltuk Senator Decani Gyorgy es Plajasok Inspectora Strau
ssenburgi Klein Daniel Atyankfiait eo Kegyelmeket, kik is emlitett Har-·
mintzadoş Uramhoz el menven es Detentioban levo Rodnai Kruitor Tâ
naszit magok eleiben vitettettven s mindenekrol szorgalmatoson exâmi
nalvan ( !), az mint az dolgot talaltak4> es maga az Detentus Kruitor Ta
nâszi fatealta referâltâk ekepen.
.

Fassio praescripti Kruitor Tanaszi Annorum circiter 25
Az el mult nyâron volt ket esztendeje, az midon en az Rodnai ha
taron Kretsunel nevezetli havason az Juhok melett pâsztorkodtam ki jătt
nehaj Attjam Kruitor Grigorije az Juhokhoz es ott hogy az Juhoknak ugy
gondjât nem viseltem a mint kivanta volna, engemet kemenyen szidott,
hogy akarmerre elmennyek, mert Juhai mellett nem tart, akkor en abeH
1)
2)
3)
4)

De la cuvintul ,.hogy" cuvintele ,.exmittalnânk . . . " pînă la eo Kegyelme e!Ott" sint scrise pe
marginea stingă a paglnel, cu semn de lntercalare.
După .. Mense"'
cuvintul Julo" şters prin tăierea cuvintului cu o linie orlzonatlă.
De la cuvintul "vltettetett• următoarele cuvinte pfn!l la "Detentloban vagyon" sint scrl<e
deasupra rindului, cu semn de intercalare.
Dup!l "talâltak" cuvintele " nektink referâltâk ekepen• şterse printr-o linie orizontală.
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bumba a Juhaktol a nevezett havasrol âltal indultam az havasokon Czapu
nevezeti.i nagy havason kereszW.l Maramarosba Borsa nevezetil faluba es
onnd <Utal Moldovaba Kimpulungra, es ott laktam ket esztendok alatt,
k�t esztendo mulva az kozelebb el mult nyâron vissza indultam, hogy
0szvegysegre ( !) maradott szegeny oreg Anyăm melle jojek, es oregsege
":len ( !) segeltsegere lehessek, Az midon is Moldovăbol jottem ugyan Mar
: . ma ros fele nevezett Borsâra, onnet a felyeb irt Czăpu nevezetti havason ke
reszti.il ugyan fellyeb emlitett Kretsunyel nevezetil havasra. es onnet le az,
Iszvoron Rodnâra, olly kozel leven ezen Plâjon Borsa Rodnâhoz, hogy egy fel
:1ap leheseen ăltal menni Rodnan'>l pedig az6l Plajasok Kaplarjănak Tocl t
Gyărgynek haza jottem, ennek en feletem, hogy Telts fele, es az Teltsi
-,-amostol Varadi Janos Urtol vagyon Czedulâm, de midon rea szoritott, hogy
mutassam meg a Czedulatil, akkor arra fogtam ki hogy az Rodnai Vamos
nak Tanăsziânak adtam, kihez mincljârt a Czedulâert el killdett Todt Gyor
gy. de nem leven, mind hogy nem is adtam volt, ugy osztân mindjart kill
cett az Borgai Contumaciălis Statiora, az holott en ujra examinâltattam az
xla valo Contumaciae Directorol es felven, hogy ott hat hetekig kell illnem
kol csegem ( !) pedig az ott valo eletre nem volt, ott is valamint Rodnân
�agam menthetesere azt mondottam, hogy Telts Fele jottem es az emlitelt
Telcsi Vamosnăl ket hetig tiltem harmadig ( !) hetre kălosegen ( !' nem
�even8l keretzettem hogy bocsăson el, mert nincsen mit edjem, es ugy
botsRtott el, de nem tudom, el felejttett e vagy hogy esett, mert Czedulât
:-�em adott. Ezen hazugsâgokat en tulajdon magam mentsegere gondoltom
€s :nondottam azt gondolvân, hogy masokat meg tsalhatok s minden ba .�
bol ki haladok, de most lătom hazugsagommal minemilbajba keritettem
magamat, es igaz lelkemere meg vallom, hogy en soha ez maj napig se
Teltsen nem jârtam, sem -emlitett Telcsi Vamos Uramot nem esmertem s
nem is lâtom ezen oraig,
Melly Detentus Kruitor Tanaszinak Exămenye es Fassiojât emlitett
:Jeputatusink mineklink eszerint reporttâlvân, arrol miis per presentes at
:estalunk. Datum E Libera Regiaque Civitate Bistricia. Die 1 4 ta Mensis
;:1 !:Jris 1 759.
Judex Primarius et Senatus Liberae Regiae
Civitatis Bistricia
_\; r.i vele Statului Cluj - Fondul : Primăria ora.ş ului Bistriţa, II a, fasc .
:.: :- . 1 7 59.
C : nrnă, latin, maghiar.

Traducere :

Prin prezenta recunoaştem ca, m ziua a cincisprezecea a lunii no
: ..:- :;!brie din prezentul an 1 759, am fost solicitaţi de numitul domn Matei
::>upă cuvîntul "az" a fost scris iniţial "Rodna! vămosnak". Ştergîndu-se prin linie orizon
I ni t ial în loc de .,Rodnăn", a fost scris ,.Rodnarol".

:<.;a cele două cuvinte, s-a scris pe marginea stîDgă a paginii, cu semn de
intercalare,
Plajasok Kaplarjanak",
C uvîntul "nem" care a urmat cuvintul "Cz�dulat" a fost şters printr-o linie orizontalA.
După cuvîntul "Eleven" iniţial a fost scris cuvintul indescifrabil din cauza ştersAturii.
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Szegedi, tricesimator din localitate, să trimitem la domnia sa doi delegaţ:
cinstiţi, care în faţa lui să-1 asGulte pe Tănase Croitor din Rodna, districtul
Bistriţei, care in luna iulie al trecutului an 1 7 57 a trecut din hotarul Rod
nei, de lîngă oi, in Moldova şi s-a întors din nou de acolo peste doi ani in
prezentul a.n 1 759, precum spune in luna iulie, ziua pe care o va mărturisi,
şi de la Rodna a fost dus la locul de carantină din Bîrgău, în prezent a
fiindu-se aici în detenţiune, spre a cerceta cu sîrguinţă toate circumstan
ţele atît ale plecării sale în Moldova cît şi ale întoarcerii sale. In vederea
executării acestei deplasări i-am numit pe confraţii noştri, domniile loe
senatorul George Decani şi inspectorul plăieşilor Daniel Klein de Straussenburg, care mergînd la numitul domn tricesimator şi aducîndu-1 în faţa
lor pe Tănase Croitor, aflat în detenţiune, 1-au audiat cu sîrguinţă asupra
tuturor, încunoştinţîndu-ne astfel despre cele stabilite şi mărturisite de
însuşi deţinutul Tănase Croitor.

Fassio praescripti Kruitor Tanâszi Annorum circiter 25
S-au împlinit doi ani în vara trecută de cînd, eu fiind cioban lingâ
oi pe muntele numit Crăciunel din hotarul Rodnei, a venit la oi răposatu l
meu tată, Grigore Croitor şi acolo, pentru c ă nu a m purtat grije oilor aşa
cum a pretins el, m-a certat aspru, m-a ameninţat, ca să mă duc oriunu '.
că nu mă mai tolerează lîngă oile lui . Fiind mîhnit din această pricini'i
eu am pornit de lîngă oi de pe muntele amintit peste munti. prin
muntele mare numit Tapu în satul numit Borşa. în Maramureş şi de acolc
dincolo în Moldova, la Cîmpulung, şi am locuit acolo timp de doi ani.
După doi ani, în vara de curînd trecută, am pornit înapoi, să vin lîng.:\
bătrîna mea mamă aj unsă văduvă, să-i fiu de ajutor la bătrîneţe. Şi atunci
am venit din Moldova tot sp1:e Maramureş, în numita Borşa, de acolo prin
muntele numit Ţapu, amintit mai înainte. din nou pe pomenitul munte
numit Crăciunel şi de acolo în jos, prin Izvor, la Rodna, atît de apropiate
fiind pe aceste plaiuri Borşa de Rodna, încît se poate trece într-o j umătate
de zi. Iar la Rodna am anunţat reîntoarcerea mea acasă caporalului plă
ieşilor, George Todt, care m-a întrebat imediat pe unde am venit ; acestui &
i-a.m răspuns c ă spre Telciu, şi a m bilet de l a vameşul din Telciu, domnul
Ioan Varadi. Cînd m-a constrîns însă să-i arăt biletul : atunci am pretim
că l-am dat vameşului din Rodna, lui Tănase. la care a şi trimis imedia:
George Todt după bilet, dar nefiind biletul. întrucît nici nu l-am dat, m-:1
trimis aşadar de îndată la locul de carantină din Bîrgău. Acolo am fost din
nou interogat de către directorul carantinei din localitate şi temîndu-mă că
va trebui să stau acolo şase săptămîni, iar bani pentru trai nu am avut. am
spus şi acolo ca la Rodna, pentru salvarea mea, că am venit spre Telciu ş !
a m stat l a numitul vameş din Telciu două săptămîni. Neavînd bani penlru
a treia săptămînă i-am cerut să-mi dea drumul şi nu ştiu dacă a ui tat sau
care a fost pricina că nu mi-a dat bilet. Aceste minciuni le-am inYcntat
pentru a mă salva şi le-am spus gîndindu-mă că îi voi înşela pe alţii şi voi
scăpa de toate necazurile. Acum însă văd în ce necaz m-am vîrît cu min-
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ciunile mele şi mărturisesc pe sufletul meu curat că eu niciodată ,pînă in
ziua de azi, nu am umblat pe la Telciu şi nu l-am cunoscut şi nu l-am vă
rut pînă la această oră nici pe numitul domn vameş din Telciu.
Numiţii delegaţi ai noştri ne-au raportat în acest fel ascultarea şi
mărturia detinutului Tănase Croitor, ceea ce atestăm şi noi prin prezenl'3
scrisoare. Datum E Libera Regiaque Civitate Bistricia. Die 1 4 ta Mensh
9 bris 1 759.
Judex Pnmarius et Senatus Liberae
Regiaeque Civitatis Bistricia.

3.
1 761 iunie 1 2, Bistriţa. Matei Szegedi, tricesimatorul din Bistriţa, rapor
!ează tezaurului Transilvaniei că, vrînd să servească "spre folosul fiscului''
pe doi negustori din Moldova - care, venind în ţară cu diferite mărfuri,
Ia reîntoarcere voiau să ducă cu ei 500.000 cuie de şindrilă - a dat pentru
confecţionarea acestor cuie fierul necesar, însă acest fier a fost confiscat
de judele primar al oraşului Bistriţa. Cere să fie despăgubit şi să i se resti
�uie fierul.
Excellentissime domine libere baro actualis consiliare, et thesaurariE
regie. Domine domine et patrone gratiosissime !

In anno proxime evoluto 1760 duo quaestores moldavici cum certis
mercibus turcicis huc advenientes, in reditu penes alias merces huja tes in
!endebant quingenta millia clavorum scandularium quoque abhino illuc in
�Ioldaviam exportare, et ut suas intenţiones securius ad effectum deducere
possint, me amice rogarunt, ipsis assistere, negotiumuque illud praepara
!ionis mentionatorum clavorum in me assumere, siquidem eoseem alias
etiam Szamosujvarinum, pro emendis ibidem certis mercibus educendis
!nevitabiliter excurere oporteret, tam ad honestam requisitionem quam
vero ex consideratione et reflexione inde secuturi pro aerario regio emolu
menti, honestis ipsis quaestoribus complacere, inque eorundem intentione
fabros
succurrere me resolvi. Deinde in suburbio hujatis civitatis tres
ferrarios zingaros perquirentes, pro majori rei futura securitate, cu tribus
:psis zingaris mei in praesentia dicti quaestores tam respectu pretii, quam
·.-ero termini, intra quot videlicet tempus clavos praeparare obligati sint
contractum iniverunt, et ad meas manus in arrham quaestores 4 aureos
pro ferro procurando, et zingaris dando deposuerunt. Ante hoc autem initi
contractus quaestores tempus, me frequenter praesertim post incineratio
:J.em hujatis civitatis a veriis plurimis civibus hujatibus me observasse, e t
\"idisse, quod i n priva.tas suas necessitates de ferro, sive i n hujatibus ge
neralibus nundinis, sive alibi celebrari solicia qualiterqunque procurato,
�ales claviculos scandulares, et tigillares, licite, sineque ullo impedimento
quilibet sibi procurares soleat, in conformitate ejusdem exempli, eoque e;r
supposito, quod şi privatis civibus similes labores exercere liceat, nec mihi
tales pro parte aerarii regii de proprio meo ferro, hic loci tractare, quis
quam denegrare valebit, ita et ex ratione, fundamentoque ut proventus

www.cimec.ro

120

tricesimales augere possim, penes me exiguun Hunyadiense ferrum habens,
tribus iisdem superius fatis zingaris ex codem unum et medium conten
arium erogari. Deinde metuendo iidem zingari, quod pro termino praefixo
haud praeparari valebunt, integram accordatorum clavorum scandalarium
quanaitatem ex pagensibus etiam zingaris duos ad me deduxerunt, ut
iisdem quoque dare vellem cuilibet medium ferei centenarium aeque ad
intentionem quaestorum pro conficiendis claviculis scandularibus quibus
pariter dedi sicut prioribus, ea tamen conditione. Cum mihi iidem ignoti
erant, inferendumque aliquod detrimendum metueban, ut prius ferri pre
tium mihi deponant quod etiam praestiterunt, deinde tempore administra
tionis claviculorum secundum initum contractum mercedem etiam laborls,
et fatigiorum a me acquirent. Postquam vero omnes illi 5 zingari quilibet
cum medio ferri centenario, de mea quartirio non absconditi, neque aliqu "
suspecto tempore, sed hora decima matutina exivissent, penesque portatr.
hujiatis domlni j udicis civitatis Joannis Klain transivissent, totum illud
meum ferrum, de manibus zingraroum, venditione ferri contra vim con
tractus me arguendo, in contrabandam idem accpi curavit, et licet omnes
iidem zingari juramento mediante actu etiam sunt parati recongnoscendi,
quod ferrum ad praeparandos claviculos scandulares per me ipsis sit da
turn. Hoc tamen nihil obstante, j uxta hujas ferri pretium me in 25 hung.
florenis propter suum priva,tum lucrum demnificavit. et per hoc aerario
etiam regio in proventibus tricesimalibus defectum 17 h. florenorum ca
usavit, sufficienter institi pro ejusdem sequestrati ferri restitutione, es
nihil in hodiernum usque die efficere valui. Ideo coactus sum medio harum
gratiosam excellentiae vestrae praesentiam humillime accedere, et instare,
quatenus huno praejudicosum contrabandati ferri casum pateme dignare
tur excelentis vestra trutinare, et dijudicare, benignaque decisione sua me
indemnem per restituiomen ejusdem reddere, consolarique curare, siqui
dem non ex intentione pro uti praetenditur praevaricandi, verium ex ra
tione, et argumenta promovendi aerarii proventus tricesimales illud dete
ntum ferrum per me zingaris erogatum habetur. Nimium dure mihi ac
cideret excellentissime domine, pro dona mea tam quaestores alliciand; ,
quam vero aerarii comoda quaerendi, e t promovendi intentione, si proptet·
priva tam alicujus utili tatem ita innocenter damnificarer ( !), ubi per ejus
dem ferri erogationem nemini vel minimum praejudiciu, aut detrimentum
seq uutum, nec exide laesionem juris sui aliquis allegare potest, siquidem.
mea ex parte nihil aliud factum fuit, nisi quod a plurimis hujatibuse c i 
vibus viderim, e t observaverim, quibus hodie dum etiam licet, d e ferro
non tantum regio, verum etiam aliena ubicunque procurato, similes clavo"
scandulares pro suis necessitatibus fieri curare, quod ipsum per arresta
tionem mei ferri aerario regio absolute denegare videtur. Şi privatorum
civium autoritas rationem aerarii regii excedere, et superare debebit.
exigua valde eo in casu meneret hujatis regii officii securitas, data per
inconcessum, si plane in aliquibus ex aerarii regii zelo errantem dominu"
hujas j udex me observare valuisset, ex obligatione quam ipsemet etiam
erga summi principis aerarium habere debet, oportebat enndem, prius
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admoneri eurare, me a similibus continere, et şi bonae, ac si merae admo
nitio mi in locum nimine dedissem, tune omnino majoreum hubuisset ra
tionum ita avide minime me damnificandi, cujus dam!}ificationis restitu
tionem ex benigna gratia excellentiae vestrae dum firmiter mihi obtinere
sperarem altissimis gratiis demisissime recomendendatus ( !) constantaer�
emorior.
Excellentiae vestrae gratiosissimae
humillimus servus
Matthaeus Szegedi
regius tricesimator

Bistriczii 1 2 a Junii 1 76 1
.-\.rhivele Statului Cluj - Fondul : Primăria oraşului Bistriţa, II a, fasc.
:2'. 1 7 6 1 VI. f2.
Original, latin.
Anexă : ciorna răspunsului oraşului Bistriţa, în limba latină, din

:s.ugust 1 761.
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N OUVE LLES PREUVES CONCER NANT LES LIENS
ENTRE LA POPULATION ROUMAINE D E TRANSYL 

VAN IE ET MOL DAV I E A LA MO I T l E DU XVJHe SIECLE
R E S U M E
En se proposant de mettre en evidence des nouvelles preuves do
cumentaires en ce qui concerne l'unite entre les trois pays roumain.>,
l'auteur presente trois documents inedit�. tous faisant part de l'archive el�
la ville de Bistriţa. Quoiqu'ils regardent des evenemenis et des faits pa
sses d Bistriţa, ou dans les environs, les documents publies depassent par la signification et la valeur - l'inieret sirictement local, etan t cles
preuves incontestables de l'unite entre la Transylvanie ct la Moldavie, ma
nifestee par les liaisons et le contact permanent (mi-re la population, ayan'
la meme origine et formant le meme peuple - le peuple roumain - v i 
vant d'une part et de l'autre des Carpathes. Concrctement, les documenls
parlent: a). de deux marchands paysans de Moldavie, venus de Transyt 
vanie au mois de novembre 1 758; b). du depart en Molclavie et le retom·
apres deux ans (en 1 759) de Tănase Croitor, berger dans la contree dt!
Rodna; c). et de deux marchands de Moldavie venus au moins de juin 1 76 1
en Transyl vanie aides " au profit du fisque' par l e douanier d e Bistriţ'l.
Dans l'etude introductive, l'au teur presente des aspect des conditions social-politiques de Transylvanie 6u ont lieu les evenements con
signes dans les document� et quelques rejerences concernant la publica
tion, jusqu'a present, de quelques documents de l'archive de la v ille d �
Bistriţa par N. Iorga, A l . Rosetti et d'autres.
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CÎTE VA DA TE PRI VIND VECHEA ORGANIZARE
ADMINIS TRA TIVĂ SI JUDECĂTOREASCĂ A UNOR TERI,

TOR// DIN JUDEŢUL B! S TRIŢA-NlSĂUD
ION RUSU
Ţinutul Năsăudului, din cele dintîi menţiuni documentare este cu
noscut sub denumirea de "Vallis Rodnensis" sau "Districtus Rodnensis" . L
Informaţii documentare cu referire la acest ţinut se întîlnesc relativ
tîrziu din cauză că o dată cu năvălirea tătarilor la 1 2 4 1 o bună parte din
documente au pierit.3
Datorită situaţiei mărgina:;; e a ţinutului şi a reliefului muntos, obştiile
săteşti în luptă permanentă împotriva cotropitorilor feudali au avut con
diţii mai prielnice pentru a se menţine libere. Din cele mai vechi docu
mente care amintesc ţinutul se vede că acesta se bucura de drepturi şi
imunităţi încă din vechime. Teritoriul se află între posesiunile reginei Un
gariei, în beneficiul căreia se a,dunau dările din Valea Rodnei. Bela al
IV-lea într-un document din 1 245 însărcinează pe comitele Secuilor să
ocupe teritoriul comunelor din Valea Rodnei şi să le administreze după
drepturile şi imunităţile, care le-a avut acest ţinut din vechime şi din ve
nituri să dea la tezaurul reginei anual 1 30 de mărci de aur.3
Districtul Rodnei, locuit din cele mai vechi timpuri de români avea
:n pază graniţa nord-estică a Ardealului din culmea muntelui "Ineul"
p!nă la linia trecătorii Bîrgăului unde începea sectorul păzit de comitatul
Dobîca.4
1 In sec. a l XIII-lea e amintită Rodna. c r . Hurmuzaki-Densuşianu, I. p . 166, 31 !!-:uo ş t
� ;.; :
in sec. al XV-lea, în anii 1458 şi 1472 e amintită sub denumirea de valea Rodnei. c r. HL; r·
c:o uzaki-Densuşianu. 11/2, p. 1 1 5 , 221 ; l a anul 1467 apare sub numele de districtul Rodnei. Cf.
: Lt c m u zaki-Densuşianu, II/2, p. 179.
Hc;rmuiaki-Densuşianu, II/2, p. 179.
2 Dr. Augustin Bunea. Istoria regimentelor grănicereşti, Blaj, 1941, p. 4 1 .
3 Victor Onişor. Istori.l dreptului român, Cluj, er. 1 1 , 1925, P . 191. Este folosit şi d e N .
::leagan î n .,Toponimie şi istorie" extras din . , Anuarul Institutului de istorie naţională" pc 192J,
3c.;cu reşti, Cartea Românească S.A . . 1924. p. 250, cu toate că la observaţii notează că .,ori cît.l.
-tencală ne-am dat, n-am putut găsi acest document", citat de V. Onişor din Monumenta Regni
H:1 n g a ria e .
� I . Marţian, Ţara Năsăudului !nainte de instituirea regimentului de graniţă, Năsăud.
:

: ... p . 30.
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Românii din Valea Rodnei întreţineau un contingent armat propriu,
mentionat într-un document dat de voievodul ardelean Ioan Pongratz în
anul 1 4 7 1 , ceea ce atestă faptul că se bucurau de anumite libertăţi.5
In secolul al XII-lea şi al XIII-lea se stabilesc în acestă regiune ală
turi de populaţia băştinaşă colonişti saşi. Pe măsură ce or�ul Bistriţa se
dezvoltă, mai ales în secolul al XIV-lea, prin înflorirea meşteşugurilor ş i
a negoţului, acesta tinde să acapareze ţinutul Rodnei.6 Ţinta aceasta a o
raşului este atinsă în timpul domniei lui Matei Corvinul. Matei Corvinul
a sprijint dezvoltarea oraşelor consolidîndu-şi domnia prin legarea mai
strînsă a acestora de autoritatea centrală. In această oerioadă oraşele îşi
extind stăpînirea asupra, unor noi domenii prin uzurparea drepturilor ţi
nuturilor ocupate, trecînd la exploatarea populaţiei ca şi nobilimea feu
dală.7
Afirmaţia că districtul Rodnei se află între posesiunile regelui Unga
riei este confirmată şi de următoarea hotărîre a. lui Matei Corvinul din
1 467 luată împreună cu prelaţii, baronii şi nobilii săi : pentru ca nu cumva
vreodată el sau urmaşii săi să poată înstrăina în vreun fel "provinciile"
(provincies) Făgăraş, Almaş şi Rodna, aceste "d istricte" să fie ţinute tot
deauna în mîinile regale gata şi pregătite pentru a putea fi date la timp
potrivit vreunui voievod al Ţării Româneşti sau Moldovei, adică spre
înfricarea sau redobindirea acelor părţi, drept loc de retragere sau găz
duire (prodes-censu). Deci numitele "teritorii" (territoria) oricine şi ori
cum le-ar a,v ea în stăpînire, să fie cuprinse şi păstrate "durante benepla
cito nostra, pe seama regelui şi păzite ca oricare alte bunuri regale. "8 Nu
putem preciza căruia comitat a aparţinut ţinutul Rodnei pînă la 1 472,
fapt este că în acest an Matei Corvinul ordonă perceptorilor de impozite
d in comitatul Dobîca să nu-i mai înscrie pe românii din Valea Rodnei in
registrele de contribuţii, fiindcă dînşii au fost dăruiţi oraşului Bistriţa
încă �e regii de mai înainte ai Ungariei, şi au să rămînă şi pe viitor a
nexaţl la oraşul Bistriţa, bucurîndu-se de toate libertăţile. pe care le-au
avut şi mai înainte.9
Se pare că acest ordin n-a putut fi respectat din cauza opoziţiei locui
torilor Văii Rodnei care se vedeau puşi în situaţie de iobăgie prin modul
cum a fost formulată cedarea lor. 1° Aşa se noate explica de altfel faptul
ca m anul 1 475 Matei Corvinul revine şi emite diploma prin care Valea,
Rodnei este unită definitiv cu oraşul Bistriţa, însă cu specificarea că "fi5 Berger A . . Urkundean regesten aus dem Bistritzer Archive von 203 bis 1490, p. 45. nr.
244. după 1. Marţian. op. cit. p . 30.
6 Pentru această perioadă vezi şi Dr. Augustin Bunea, op. cit. p. 4o-59.

7 Istoria României, vol. Il, Buc., 1962, p . 478 şi u rm. ; 566.
8 . , ne vnpuam nos ve! successores nostri reges prouindas Fogoraş, Omlas, et Rodna,
cum pertinentiis eorundem. quoquo moda a se alienare seu abstrahere possimus vel va
leant ; SE'd semper prefati districtus in manibus regiîs promti et parati ad hoc teneantur, vt,
siquando opportunum fuerit, vaivodae alicul Transalpino ve! Moldaviensi. ad partium scilicet
illarum terrorem seu recuperationem assignari possinţ pro descensu. Hurmuzaki-Densuşianu,
II/2. p. 179, v. şi Acad. D. Prodan, Boieri şi vecini In Ţara Făgăraşului In sec. XVI-XVII. in
Anuarul Institutului de istorie din Cluj, VI, 1963, p. 163. (Traducerea documentului din studiul
mentionat.
9 Hurmuzaki-Densuşianu, II/2, p. 221.
10 I. Marţian, op. cit. p. 33.
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ecare locuitor al oraşului Rodna şi al văii sale să se bucure de toate drep
turile, libertăţile, obiceiurile, milostivirile şi privilegiile de care se bucură
oraşul Bistriţa şi cetăţenii lui din vremuri vechi" . 11
Această încorporare a fost determinată şi de faptul că în urma d'l
niei domeniului Ciceu, cu cele 60 de sate făcută lui Ştefan cel Mare de
către regele Matei, valea Rodnei nu mai avea nici o legătură cu comitatul
Dobîca. şi fiind situată în apropierea oraşului Bistriţa a fost încorporată
acestei unităţi administrative.12
După înglobarea văii Rodnei la oraşul Bistriţa, patriciatul orăşănesc
a trecut la tot felul de abuzuri în administrarea acestui ţinut tratîndu-l
pînă la. urmă ca feud iar pe locuitorii lui ca iobagi. Locuitorii ţinutulUI
însă n-au acceptat această situaţie şi s-au împotrivit asupririlor. Lupta
împotriva exploatării orăşăneşti ia forme mai accentuate între anii
1 755-1762 cînd în actele oficiale este denumită "Tumultus 2 3 pagorum
Districtus Valachici Bistriciensis" . 13
!n anul 1 762 ia fiinţă în acest district "Regimentul al II-lea transil
van, grăniceresc de infanterie Nr. 1 7 " care face să se lichideze conflictul
cu Bistriţa. 14
Organizarea administrativă şi judecătorească a districtului Rodna, un
de obştea sătească liberă a continuat să existe pînă tîrziu, era la fel ca
şi-n celelalte părţi ale Transilvaniei locuite de români. 15
Ţinutul era organizat în cnezate forma,te din unul sau mai multe
sate. Cneazul are atribuţii administrative, judecătoreşti şi militare.
El
judecă pricinile ivite între locuitorii cnezatului, el adună d ările şi repre
zintă cnezatul în rapoartele cu autorităţile superioare. 16
În a,cest ţinut au existat scaune de judecată româneşti şi scaune pro
topopeşti, a.testate de altfel de documente pe întreg teritoriul Transil
vaniei .
Treptat însă obiceiurile j uridice ale autonomiilor româneşti sînt în
locuite cu legile feudale ale statului, nu fără împotrivirea ţărănimii. Ast
fel în anul 1 3 7 1 un sat întreg din părţile Năsăudului în frunte cu cnezul
sătesc, s-a ridicat pentru eliberarea unui ţăran osîndit la spînzurătoare,
pe baza legilor feudale. 1 7
După ce disrtictul Rodnei a fost supus autorităţii regale, forurile de
apel erau cele obişnuite epocii : sedria generalis, scaunul voievodal, adu
narea generală voievodală şi în sfîrşit curtea regelui.1B
După unirea ţinutului cu oraşul Bistriţa,. vechea organizare j uridică
şi politica-administrativă s-a păstrat fiind supusă autorităţilor bistriţene.
1 1 Hurmuzaki-Densuşianu, II/22, p. 232-234.
12 Victor Onişor, op. cit. p. 193.
. 13 [storia României, voi. III, Buc. 1964, p. 419, v. şi V. Sotropa, Revolta districtului nă
săudean, !n , . Arhiva Someşeană" nr. 22, 1937. p. 1-177 şi nr. 23, 1938, p. 1-468.
14 Istoria României, voi. m, Duc. 1964, p. 516, v. şi V. Sotropa, lnfiinţarea graniţei năsă
udene. 1762, !n ,.Arhiva Someşeană", Năsăud, nr. 24, 1938, p. 1-129.
1 5 Ist. României, val. II. Buc., 1962, p. 84.
16 Ist. României, voi. II. Buc., 1962, p. 555 v. şi I. Bogdan, Despre cnejli români, extras
din Analele Academiei Române, seria II, tom. XXVI, memoriile secţiunii istorice, Bucureşti,
Ist. d e arte grafice "Carol Găbl", 1903.
17 Ist. Românie!. voi. II. Buc., 1962, p. 255, 274.
18 Ibidem, p. 274.
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Pe valea Rodnei au continuat să existe încă numeroşi cnezi şi voievozi ro
mâni, unii avînd o situaţie cu a juzilor săteşti iar ceilalţi aveau a.tribuţii
fiscale, administrative şi judiciare fie numai într-un sat, fie în mai multe
sate.19
În documente sînt a,mintiţi voievozi şi cnezi care îşi exercitau atribu
tiile în acest tinut. In anul 1 533 Larion (Larjowan) vlădică împreună cu
•Ceilalţi călugări prezintă magistratului din Bistriţa un privilegiu pe care
acesta îl dăduse, în 1 523 preoţilor Matei, Sandru şi Petru, precum şi tu
tuturor cnejilor din Valea Rodnei, prin care le conceda să clădească o mă
năstire. Magistratul încuviinţează cererea episcopului Larion şi le da
ruieşte un loc, lîngă apa Bichigiului, între satele Hordou şi Telciu, unde
·să reclădească mănăstirea, ce fusese dărîmată la 1 526.20
Într-un proces de posesiune între satele Dumitra şi Terpiu şi unii
nobili locali, apare şi numele cnea,zului Ioan din Rebrişoara, în anii 1 486
şi 1 5 1 4, care pmtestează împotriva unor vînzări de moşii.2 1
In documentele din arhiva oraşului Bistriţa sînt amintiţi cu numele
.cnezii şi voievozii unor sate din valea Rodnei. Astfel între anii 1 503-1522
.sînt amintiţi : Toma voievodul din Sîngeorz ; Buzaş cnea,zul, la Mocod ;
Costea cneazul, la Zagra ; Toma cneazul, la Salva ; Luca cneazul, la Fel
dru ; Bothiwan cneazul l;:J, Telciu ; Mareş cneazul, Codrea voievodul şi Ilie
.cneazul la Maieru.2:!
În fruntea oraşului

Bistriţa era magistratul format dintr-un jude ş i

12 juraţi precum şi u n centumvirat. Pe lîngă aceştia funcţionau mai multi

.slujbaşi plătiţi sau onorifici ca. administratori, procurori, curatori, notari
etc.23
Districtul Bistriţei era împărţit în patru unităţi administrative (plăşil.
Fiecare plasă era sub supravegherea administrativă şi juridică a unui se
nator, jurist, inspector sau domn terestru (londgrebio, gunndherr) . Pentru
.administrarea ţinutului năsăudean era.u folosiţi 1 2 slobodnici şi doi vă
tăşei. Unul, doi sau mai mulţi slobodnici aveau obligaţia să stea cu cai
permanent la dispoziţia magistratului în oraş.
Împotriva sentinţelor locale de prima instanţă se apela la inspecto
ratul, la senatorul care avea în supraveghere ţinutul şi apoi la senatul
bistriţean. Forul superior, după senat, era U niversitatea săsească din Sibiu.
Slobodnicii ajutati de juzii locali aduna.u contribuţiile ; crainicii indepli
neau mai ales atribuţiuni judiciare şi fiscale, ca reprezentanţi ai puterii
:centrale pe domeniile cetăţilor.24
�9 Ibidem. P . 255.
20 Victor Motogna. Cetatea Ciceului sub stăpînirea Moldovei. Dej. f. a . . p. 50.
21 Iulian Marjian. op. cit. p. 41, (documentul publicat în anexa 4 după originalul din ar
hivele săseşti din Sibiu, fără cotă).

22 s . Goldenberg. Contribuţie la istoria Bistriţei şi a văii Rodnei la începutul secolului
·al XVI-lea. în Studia Universitatis Babeş-Bolyai, series IV, Fasciculus I . 1960, Historia , Cluj ,
p. 66.
23 Ist României. vol. II. Buc., 1962, p. 566, v. şi S. Goldenberg, op . cit.. p. 60.
in

24 :Ist. României. vol. II. Buc., 1962 , p. 555. v. şi Vasile Bicighean. Material documentar,
. . Arhiva Someşană", Năsăud, nr. 18, 1936, p. 355 365 şi V. Şotropa. Revolta districtului n ă S>\ 
•udcan, 1751>--1 762, in "Arhiva Someşeană", Năsăud, nr. 23, 1938, p . 206.
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Existenţa înainte de unirea ţinutului rodnea,n cu Bistriţa a vechilor
instituţii româneşti independente se evidentiază în perioada 1 755-1 762,
cînd ţinutul năsăudean se află într-o permanentă răzvrătire împotriva a
supririi cetăţii şi cînd se manifestă tendinţa de reînviere a vechilor in
stanţe j udecătoreşti şi a instituţiilor administra,tive proprii, independente.
Ţăranii nemulţumiţi se plîng de sarcinile din ce în ce mai grele la
care sînt supuşi şi-şi manifestă nemulţumirile prin deputăţii şi j albe tri
mise magistratul ui bistriţean, autorităţilor superioare transilvane, Curţii
el i n Viena. ; ei se opun pil'in forţă armată încercărilor de execuţii silite,
refuză participarea la lucrările publice ale cetăţii şi nu recunosc institu
ţi i l e ad ministrative şi j udecătoreşti ale oraşului .
În acea,stă perioadă ei refuză s ă m a i achite şi contribuţiile cetăţii p e
care l e adună şi l e depun în biserici şi nu se m a i prezintă în fa,ţa magis
tratului pentru j udecăţi.
În octombrie 1 758 conducătorii răzvrătirii, Macavei a Florii din Ma
cod şi Ştefan Cute Nimigeanul din Feldru, dau poruncă ca de acum îna 
inte nimeni să nu mai meargă la j udecată în or&ş şi să nu se mai supună al
tor judecăţi i nstituite de oraş în district urmînd ca j ud ecăţile să se facă de că
tre bătrînii satului. Dacă o parte nu va fi mulţumită cu sentinţa, atunci
din 2 sau 3 sate învecinate să fie chemaţi cîte doi j ura,ţi. Dacă nici această
sentinţă nu va fi acceptabilă atunci să se convoace întregul sat şi hotărîrea
acestuia să rămînă definitivă.2·1
Impotriva valahilor răzvrătiţi care nu ma,i recunosc instanţele j ude
cătore)ti din ora:;; , magistratul, în cadrul unui memoriu vast pe care-l
în a i ntează guberniului, în problema aceasta relatea,ză următoarele :
. , Magistratul numai atit le-a dat facultate, ca să j udece înaintea sca
unului birăului sătesc asupra litigiilor pînă la un florin salva perma
nente Appelatione·' , ceea. ce pretutindenea se practizează în ţară. Dar ei
acum au instituit adevărate j udecătorii în sînul lor, cu care au voit să
răpească şi să nimicească cu totul j urisdicţia magistratului. Ba au mers aşa
=leparte. că a,colo unde magistratul mai înainte j udecase în chestii de con
t roverse privitor la mejdele pămînturilor, ei au suspendat j udecata, şi
au adus sentinţă contrară, mai. cu seamă faţă de acei compatrioţi de-ai
l o r . ca.re nu consimt cu ei privitor la amintita cutezantă oarbă" .2"

în ,,Reolica celor 23 sate valahe la acuzele Magistratului " , adresată
prezi dentului staturilor, prezidentului exactoratului şi ccmisiunii guber
niale referitor la această problemă se răspunde : "şi pînă acuma a fost la
noi obiceiul să aplanăm diferend ele în faţa j uri3dicţiei (scaunului) săteşti, şi
dacă se iveau cauze grele, chemam dintre bătrînii satelor învecinate j u
decători ca,re aduceau sentinţă . . " 27. ln alte numeroase documente se a
testă permanent existenţa vechilor instituţii administrative şi j udecăto
re�ti româneşti.
.

25 Virgil Sotropa. Revolta districtului năsăudean. 175�1762, în "Arhiva
" ' uel. nr. 22. 1937, p. 172.
26 Vir�il Sotropa, op. cit. in ,.Arhiva Someşeană", nr. 23, 1938 p . 283.
27 Ibidem, 366.
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Trebuie să mai menţionăm aici faptul că atît Bistriţa, cu districtul
săsesc, cît şi valea Rodnei figurează după 1 530 alături de Cetatea de Bal
tă, Ungura�ul şi Ciceul între posesiunile domnitorului Petru Rareş.
Iliaş, fiul lui Petru Rareş, moşteneşte de la tatăl său, între alte pa
sesiuni şi Rodna cu satele Maieru, Ilva şi Feldru, care între anii 1 546- 1 55?
au aparţinut domnului Moldovei şi care localităţi în epoca respectivă nu
figurează în socotelile or�ului Bistriţa, ca plătind bir.28
Contactul permanent economic, politic şi cultural, de-a lungul vea
curilor, dintre Moldova şi ţinutul Năsăudului, cu o populaţie de aceeaşi
limbă şi lege, a contribuit la statornicia vechilor instituţii administrative
şi judecătoreşti ale satelor din Valea Rodnei.
In veacul al XVIII-lea imperiul austriac trece prin mari greutăţi.
Una din pîrghiile principale de susţinere a imperiului era armata feudală,
instituţie de clasă care servea. statul feudal, apărîndu-1 de duşmanii in
terni şi externi.
Intr-o vreme cînd vechea armată a privilegiaţilor se destrăma datori
tă conflictelor tot mai dese dintre nobilime şi împărat şi cînd imperiul
era greu angaja.t, atît în lăuntrul ţării cît şi în afară, curtea imperială din
Viena caută să-şi mărească şi să-şi întărească forţele sale militare. A
ceste motive determină curtea imperială să treacă la înfiinţarea regimen-·
telor de gra.niţă transilvănene.
Instituţia grănicerească nu era de altfel o noutate. Miliţia confini
ară s-a organizat mai ales după lupta de la Mohaci, cînd împotriva tur
cilor s-a alcătuit un zid de apărare compus din astfel de regimente din
Dalma,ţia şi pînă în Banat.
Curtea din Viena cunoscînd avantajul organizării unei astfel
de
paze de graniţă (soldaţi bine instruiţi la dispoziţie, economii în timp de
pace pentru că soldaţii trăiau pe proprietăţile lor, armată mai numeroasă
şi p1ai ieftină, soldaţi mai luminaţi şi mai disciplinaţi), existînd graniţa
militară pînă în Maramureş. Urmau să se înfiinţeze două regimente ro
mâneşti de gra,niţă, unul la Năsăud şi altul în partea sudică a Transil
vaniei, din Haţeg pînă în ţara Bîrsei şi trei regimente secuieşti.
Impotriva acestui plan de militarizare, curtea din Viena îşi atrase
împotrivirea aristrocra,ţiei transilvane. Prin militarizare aceştia urmau
să-şi piardă un număr mare de iobagi, iar pe de altă parte le era fric.l.
de înarmarea unui aşa mare număr de români. Pentru ca, acţiunea mi
litarizării să nu poată fi atacată de aristrocaţie pe motivul că se înar
mează iobagi, Curtea din Viena a militarizat ţinuturi care n-au fost tre
cute în iobăgie pe o cale "legală " , prin diplome, ci au fost acaparate pc
nedrept prin samavolnicii de feudali şi oraşe.29
Cu toată împotrivirea nobilimii transilva.ne nevoile imperiului ce
reau înfiinţarea de noi regimente. "Desele răscoale şi revolte ale maselor
28 Victor Motogna, Relaţlunlle dintre Moldova şi Ardeal în veacul al XVI-lea, Dej, 19lB,
29 George Bariţiu, Părţi alese din Istoria Transilvaniei, voi. 1. Sibiu, 1889, p . 369-382.

p. 25-30 ; 60-89.
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populare din Transilvania a ridicat in faţa stăpînitorilor austrieci problema
găsirii altor mijloace mai eficace
pentru
consolida,rea dominaţiei lor,
deoarece arma,ta, funcţionarii fiscali şi călugării iezuiţi n-au fost in stare
să i-o asi�ure. Organizarea unei miliţii de graniţă putea îndeplini această
însemnată şi grabnică nevoie. In acelaşi timp, aceste miliţii mai puteau
pazi graniţele pentru a stăpîni bejenia ţărănimii ardelene în moldova şi
Tara Românească ; în calitate de solda.ţi puteau servi tendinţele centra
liste ale Habsburgilor, puteau fi folosiţi in răspîndirea unirii ; puteau,
în sfîrşit fi folosite regimentele de graniţă împotriva nobilimii în caz
de nesupunere. "30
I n prima jumătate a. secolului al XVIII-lea exploatarea
ţărănimii
din Transilvania se accentuează datorită faptului că necesităţile de con
sum cresc. Armata şi aparatul de stat creşte numericeşte şi se înmul
ţeşte popula,ţia neagricolă. Feudalii caută să producă cît mai multă mar
fă agricolă pentru piaţa internă, prin sporirea pămînturilor pe calea a
caparării acestuia de la ţărani, şi prin restrîngerea dreptului
acestor.<t
la folosirea păşunilor şi pădurilor. Acelaşi lucru se petrece şi pe pămîn
tul crăiese unde contribuţiile cresc în această perioadă şi unde se în
t!lnesc cazuri destul de frecvente de a,Iungare a ţăranilor români din sa
te.31
Î n această perioadă, lupta dintre clasa asupritoare şi cei asupriţi se
ascute. Iobagii şi ţărani! liberi sînt din ce în ce mai asupriţi, mai exploa
taţi, ceea ce-i face să se împotrivească pe toate căile cunoscute de isto
rie, de la formel_e de luptă cele mai simple pînă la ridicarea a,rmată, la
răscoală. Contribuţiile iobăgeşti, obligaţiile faţă de monarhie, sarcinile
militare iau PJl'Oporţii nemaiîntîlnite.
Exploatarea. nemiloasă, uzurparea
nedreaptă a proprietăţilor şi a
drepturilor avute din vechime se extinde in secolul al XVIII-lea şi a 
supra ţinutului năsăudean. Aici, c a şi-n alte părţi ale Transilvaniei, or
ganizat şi luînd o a,mploare mare, populaţia românească liberă îşi arată
nemulţumirea prin delegaţii trimişi la împăratul şi prin răzvrătiri, incer
cind să scape de a:;uprirea patriciatului săsesc bistriţean.
Tocmai în această perioadă se punea şi proble�a milita,rizării ţi
nutului năsăudean. Menţionăm că militarizarea era privită de majorita
tea locuitorilor ţinutului ca favorabilă situaţiei lor, în urma promisiuni
lor făcute de reprezentanţii oficiali ai curţii imperiale.
De altfel, mai tîrziu, cînd la 31 ianuarie 1 784, împăratul Iosif emite
un decret cu privire la înscrierea voluntară a. satelor din vecinătatea
graniţei militare, ştirea se răspîndeşte ca fulgerul. " In frunte cu juzii şi
preo tii satelor, ţăranii se îndreptau spre oraşele din apropiere pentru a
se înscrie voluntari, în nădejdea scăpării de iobăgie. Ţăranii înscrişi se
socotesc acum oameni liberi, refuză îndeplinirea mai departe a obligaţi
ilor iobăgeşti, îşi ameninţă stăpînii, slujbaşii sînt alungaţi"32.
30 c .

Dalcoviclu şi alţii . Din istoria Transilvaniei, Ed. Academiei R.P.R., 1960, p. 172.
31 V. Sotropa, Soarta românilor din satele săseşti, in .,Arhiva Someşeană", nr. 18, 1938,

p. 275-345.
32 c. Daicovlciu

ş. a., op. cit. p. 185.
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Nu vom insista asup['a împrejurărilor în care acest ţinut este mili
tarizat şi asupra tratativelor duse intre curtea, din Viena şi oraşul Bis
triţa. Menţionăm totuşi că magistratul bistriţean încearcă să transpună
comunele din valea Rodnei ca posedîndu-le cu dreptul de "Jus domi
nale" şi pe locuitorii ţinutului ca "iobagi" iar terenurile acestor comu
ne sub titlul de "fundi allodialles" . Magistratul bistriţean pretinde de la
regimul militar ca despăgubire

p_entru

pierderea moşiilor feuda,le,

a

prestaţiilor şi a veniturilor de natură urbaria,lă suma de 105. 1 44 fl.
Locuitorii văii Rodnei nu acceptă o astfel de transpunere. După lun[�i
tratative

între cele două părţi, sub mari presiuni din partea Cancela

riei aulice transilvănene, oraşul Bistriţa, a redactat în anul 1 766 un ali
act cesionar prin care se cedează şi transpune "Maiestăţii sale" în scopul
militarizării pentru vecie şi fără drept de revocare ori pretenţii de des
păgubire, valea Rodnei cu cele 2 1 comune.33
33 V. Sotropa. Infiinţarea graniţei militare năsăudene 1762, în "Arhiva Someşeană" , nr.
25, 1939, p. 295. Documentul de cedare definitivă a ţinutului este următorul: Noi j udele primar,
ceilalţi juraţi cetăţeni, senatori, notar şi toţi locuitorii oraşului liber regesc Bistriţa, facem cu
noscut prin actul prezent autentic tuturor, citora li se cade, atit celor de azi clt şi celor vii
tori. care vor lua act de acest document, că după ce ne-a venit la cunoştinţă, că Maiestatea
sa apostolică, în grij a sa mare nu numai pentru apărarea şi păstrarea principatului Transil
vaniei, ci şi pentru fericirea şi siguranţa celorlalte regate şi provin ci i ereditare a hotărît să
înfiinţeze o miliţie de graniţă şi Ia hotarul ei ereditar, - noi, cărora nu ne-a fost nimic mai
mult I a suflet şi ne este şi azi, decît să promovăm după puterile noastre intenţiunea salutară
a Maicstăţii Sale. precum şi siguranţa şi liniştea publică legate de a::estea, am cedat cu su
punere omagială deja în 24 mai 1762 Ma iestăţi i sale principesei şi stăpîn ei noastre Maria Te 
rezia. din îndurarea lui Dumnezeu. împărăteasa Romanilor, regina Germaniei, etc .. precum şi
erezilor şi moştenitorilor ei auguşti. opidul Rodna împreună cu valea aparţinătoare acestui o 
pi d. c u satele : Maieru, Sîngeorz, Leşu, Ilva, Feldru, Vărarea, Rebra. Rebrişoara, Năsăud. Sa lva,
Hordou, Telciu. Bichigiu, Suplai, Poiana Zăgr!i, Găureni, Runc , Zagra, Mocod ş i M;.titei şi po
porul valah. ce trăieşte in aceste sate. Toate aceste dăruite nouă prin actul de donaţiune al
Maiestăţi i sale regelui Matei Corvi11.u1 redactat in simb!ita două după joia verde din anul 1475
şi intocmit în formă de p r ivi leg iu după introducerea noastră fără contrazicere in posesiunea
lor i n ziua de 16 mai 1488 şi ţ i n ute în posesiune pacifi,că de obştea oraşuluiBistriţa pînă in ziua
dt> azi, le-am cedat împreună cu toţi locuitorii valahi, cu toate beneficiile şi foloasele de ori
ce natură şi cu toate bunurile oricum s-ar numi ele. aparţinătoare de drept şi din vechime la
acel opid şi Ia posesiunile amintite precum ş i cu adevăratele lor me.ide şi vechile lor h ot are,
eu aceleaşi drepturi, cu care le-am primit şi noi şi locuitorii oraşului Bistriţa d e Ia me nţio n a
tu\ rege al Ungariei d e pie memorie. Acum toate aceste posesiuni le-am dat, transpus. am re
nunţat la ele şi le-am cedat in scopul înfiinţării m l li ţi. ei de graniţ!i, in semn de deosebită cre
dinţă şi devotament faţă de Maiestatea sa şi augusta casă domnitoare. de bună voie, liber, din
ind em nul propriu ş i n esi l i ţi de nimenea. in urma a ctul ui de garanţie (asigurare) dat de Ma
!cstatea sa in zi ua de 8 decembrie 1764 şi prezentat nouă de Excelenţa sa ilustrul domn Iosif
L. baron Siskovic! d e Ontopa. comandor al ordinului militar Mari� Terezla. consilier al Ma
iestătii sale ces. regesti şi al inaltului consil�u de război aulic. locotenent mareşa! proprietar
al unui reg imen t de infanterie. In acelaşi timp le dăm, transpunem. renunţăm la ele şi le ce
dăm pentru totdeauna
şi irevocabil. fără a ne mal rezerva vreun drept sau pretentiune de
posesiune asupra lor atît pentru noi ş! urmaş!! noştri, cit şi pentru obştea oraşului amintit de
atîtea o ri.
Pentru o ma! mare incredere ş! siguranţă, precum am renunţat la original la mai sus
citatele şl alte documente de donaţiune şi priv!legl!, date de regii Ungariei şi de urmaşii lor
principii Trans!lvanle! şi in urmare am renunţat la toate beneficiile, foloasele şi aoartenen
ţele op!dulu! Rodna, ale văii supuse acestui ooid. ale satelor şi locuitorilor valah! amintiţi mal
sus : tot astfel am aflat de bine să oferim i n genu nch i Maiestătii sale, auguştilor ei erezl şi
succesor!. acest document de ces!une solemn. valab!l pentru totdeauna, semnat de j ude\e pri
mai, senator!! ş! delegatul oraşului şi întărit cu apllcarea slgilului oraşului nostru. Dat 11"
Bistrit a i n 9 Ianuarie 1766. Ioh. Fridertcus a Straussenburg. jude primar, Conradus S!g!smundus
Dinges, projudex, Paul Car. �!�in a St.t·ausH·nburl!. se n ator. Grorg!us Gunesch, senator, Ioh.
Scha nkebank, senato r, Samuel Schankebank oreceptor et senator. Geordus Teof!lus
Teckelt,
senator. Ioh. Frank. senator et villicus. Andreius Teuchert. senator, Daniel Cz!gler, juratus
notarius pub!lcus. Samuel Engerser. pro-orator. deficiente Oratore fungente, t!tiusque Commu
nitat.is nom!ne, (dele�at supleant al comunit!iţ!f in locul delegatulul care !lpsea) (V. S otro p a
tnfiinţarea graniţei milltare năsăudene 1762. în , .Arhiva Someşană", Nr. 25, 1939, p. 295-297.

.
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Fiindcă din populaţia comunelor susmenţiona,te nu se completau cei

3.000 combatanţi necesari regimentului s-au militarizat şi comunele Mo

nor, Ruşii Munţi, din Valea Mureşului, comune care aparţinuse comita
telor Cluj , Turda şi Dăbîca. De asemenea., s-au militarizat şi comunele
Sintioana şi Nuşfalăul de pe valea Şieului.
In 1 78 3 s-au militarizat comunele din valea Bîrgăului care au apar
; inut comitatului Dăbîca fiind răscumpărate cu pămînturi, prestaţii ur
bariale, drepturi regale şi cu terenuri alodiale de la familia conţilor Bet
hlen cu preţul de 700.000 fl. din care 300.000 fl. plătiţi în numerar iar
-!00.000 fl. reprezentînd valoarea domeniului Păuliş din Banat trecut în
schimb de proprietate Bethleneştilor.34
După întocmirea. planului de militarizare a ţinutului năsăudean s-a
trecut în mod practic la organizarea pe teren a regimentului de graniţă,
fără a se aştepta limpezirea problemelor de proprietate a teritoriului sau
incheierea legală a contractului între magistratul bistriţean şi curtea din
\'iena.
Cu aplicarea planului de militarizare este însărcinat generalul co
mandant şi preşedintele guvernului transilvan baronul Buccow . In ţinutul
:\"asăudului urma, să se înfiinţeze un regiment de infanterie compus din 1 5
companii şi un regiment de dragoni cu opt escadroane.35
Pentru regimentul de infanterie de la Năsăud a fost numit comandant
:ocotenent-colonelul Georg Raschtitz, iar pentru cel de dragoni locote
nent-colonel Dombrowca.
La început au fost militarizate

comunele Rodna, Ma�eru,

Sîngeorz,

L eşu. Ilva Mică, Feldru, Vărarea, Rebra, Rebrişoara, Năsăud, Salva, Hor

dou, Telciu, Bichigiu, Suplai, Poieni, Runc, Zagra, Mititei şi Mocod din
\"alea Rodnei şi Nuşfalăul (azi Mărişel) şi Sîntioana din valea Sieului.

Cu îndeplinirea planului de militarizare în Transilvania a fost în
:'ă.rcinat generalul Buccow, care a intervenit în mişcările religioase ale ro 
::nânilor din Transilvania din această epocă, fiindu-i dată sarcina ca în ca
::tate de guvernator, să facă ordine în certurile confesionale. In întreaga
sa activitate s-a dovedit a fi brutal, violent şi crud.36 Metodele care
au
fGSt întrebuinţate pentru militariza,rea ţinutului au făcut ca poporul ne
�u]ţ.umit să nu primească de bună voie militarizarea. Masele de ţărani se
!r.:potrivesc, nu lucrează pămîntul, părăsesc casele, ţinutul, se răscoală.37
Văzînd curtea imperială că Buccow nu este în stare să ducă la bun

"::rşit planul de militarizare, a, trimis pe generalul Siskovici pentru a de
�ăvîrşi organizarea regimentelor de graniţă.38
34

-

z.;.

�

36
!..;....59 .

: : .2 .

35

V.

Sotropa, Istoria districtului năsăudean, in "Arhiva Someşană" Nr. 9 Năsăud, 1928,

Istoria României, voi. lll, Buc. 1964, p. 514.
Rolf Kutschera, Guvernatori! Transilvaniei, Tip. "Cartea Românească din Cluj ", Sibiu.

năsăudene
:n C. ·Daicoviciu ş..a,
op. cit. p. 172. V. Sotropa, tnfi!nţarea graniţei militare
in .. Arhiva someşană", Nr. 24, Năsăud, 1938, p. 59 şf urm.
38 Iuliu l\4oisil, Colonelul carol baron Em:enberg, 1723-1810, în ,.Arhiva Someşeană", n1'.
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In urma împotrivirii manifestate în contra militarizării amintite mai
mai ales a răscoalei de la, Salva e numit comandant de regiment la
şi
sus
Nasăud, Carol Enzenberg, om cu spirit larg, bun organizato r. care a în
văţat să vorbească româneşte şi a intervenit să i se permită să numeasc3
ofiţeri români.39
Regimentul de dragoni a fost redus în anul 1 764 la două escadroane,
pentru ca în anul 1 770 să se desfiinţeze.
Ţinutul întreg militarizat purta numele de "Rodnaer Milităr District"
iar regimentul purta denumirea de " Zweites Walachisches S iebenbiirger
Grenz - Infanterie Regiment". In 1769 la denumirea de ma,i sus i se ma�
adaugă şi numărul 1 7, pentru al putea deosebi de celelalte regimente.40
Sigilul regimentului avea imprimat vulturul imperial austriac cu in
scripţia "Virtus romana rediviva", iar în jurul sigilului "Sigill. II. Legio
nis Walachicae Nr. 1 7. "
Sarcina principală a regimentului d e graniţă era concretizată astfel în
statutul din 1 766 : ,.Îndatorirea principală a tuturor valahilor, grăniceri este,
ca atît în timp de război, cît şi în timp de pace să se îngrijească de apă
rarea graniţelor, să fie de strajă în garnizoane şi la poteci, să menţină si
guranţa ţării, prin urmărirea hoţilor şi împiedicarea importului şi expor
tului clandestin de mărfuri şi bucate prohibite, precum şi prin prevem
rea, în conformitate cu ordinele date de mai marii lor, a tuturor preva
ricaţiilor de ori ce fel ar fi şi a trecerii graniţei ; în general deci să în
deplinească fără excepţie toa.te acele servicii, care li se vor impune prin
comandantul suprem şi prin ofiţerii superiori şi de stat major." '1 1
Statutul militar din 12 noiembrie 1 766 declară liberi pe toţi locuitorii
militarizaţi din districtul Rodnei. Nu după mult timp însă, autorităţile su
perioare dispun ca grănicerii să nu fie înscrişi în rubrica liberi dar nici
la cea de iobagi ci la. rubrica "nobiles contribuentes" din care să se ştear
gă cuvîntul "nobiles" şi să rămînă numai " contribuentes" .
E uşor de înţeles motivele care determină administrarea imperială la
astfel de modificări. O dată declaraţi liberi în mod juridic, locuitorii aces
tui ţinut, ar fi putut pretinde demilitarizarea acestui ţinut, aşa cum el e
altfel au pretins-o grănicerii orlăţeni.42
Organizarea unui regiment de graniţă pe un teritoriu întins, cu scopul
fixat în statutul militar menţionat, constituia o problemă complexă dato
rită faptului că oganizarea militară trebuia să fie mai închegată decît cea
civilă, mai centralizată, iar organul executiv să fie mai mobil, mai promt,
mai hotărît.
Deodată cu organizarea regimentului de graniţă, vechile a�ezăminte se
39 Ibidem şf George Bariţiu, op, cit. p, 375. G. Bariţiu il caracterizează ca fiind . . un
bărbat inţelept, uman şi luminat, care indată ce ajunse la staţiunea sa P"' la 1 6 mart. 176�
aj�tat şi de ciţiva ofiţer! tot umani, cum a fost Nene!, Tannoli, Cosimelli, ş.a., a ştiut să lm
blinzească pe popor, să-1 apropie. . . Treisprezece ani a stat Enzenberg in comanda acelui re
giment, in care timp Ira regulat aşa, incit se putea asemăna cu oricare dintre regimentele de
Unle". (George Barl.ţ, op. cit. p. 375).
40 V. Sotropa, Regimentul grăniceresc nllsăudean, In Arhiva Som."şeană, nr. 2, Năsăud,
1925 p. 8.
41 V. Bichlgean, Statutul grăniceresc, in ,.Arhiva Som€şană", nr. 8, Năsăud, 1928, p. 79.
42 . V. Sotropa, Istoricul districtului năsăudean In "Arhiva Someşană", nr. 9, Năsăud,
1928, p. 26-27.
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desfiinţează, iar locuitorii ţinutului, în schimbul unor beneficii materiale,
•; or trebui să aducă mari j ertfe de sînge pentru imperiu.

Se înţ�lege că primul pas în organizarea teritorială a fost scoaterea

întregului ţinut de sub administraţia forurilor civile şi trecerea lui

sub

administraţia militară.
Regimentele de graniţă erau organizate ca şi unităţile militare ale
armatei. Unitatea mai înaltă era brigada care avea în subordine regimen ·
tele compuse din batalioane. Ba.talioanele erau formate din mai multe
�

companii. O companie era formată din două sau mai multe sate. Unităţile
!Tlilitare erau totodată şi circumscripţii administrative. Ofiţerii încadraţi
avea.u în sarcina administraţiei, exercitau de fapt atribuţiile funcţionarilor
administra ti vi.
Forul imediat superior regimentelor de graniţă era brigada, care în ca
zul regimentelor româneşti de graniţă era la Sibiu, una singură

pentru

!'egimentele grănicereşti. Brigada era încadrată cu următorul personal :
un comisar al războiului, un ofiţer şi personalul necesar direcţiunei sil
-_·i ce, problemelor şcolare şi de construcţii.43 Brigada era subordonată co
::nandantului general al Transilva.niei.
Sediul regimentului, în cazul "Regimentului al II-lea" era la Năsăud .
.-\ici stătea comandantul. Cei doi ofiţeri superiori aveau sediul la Salva,
si altul la Rodna. Comandanţii companiilor locuiau în următoarele co
mune : Năsăud, Rebrişoara, Feldru, Sîngeorz, Maieru, Rodna, Salva, Ma

cod, Telciu, Zagra, Monor şi Ruşii Munţi.

In anul 1 770 Telclu şi Feldru devin sediul Ofiţerilor superiori ; î n

anul 1 7 71 comandantul regimentului î ş i avea sediul în Telciu, locotenent
colonelul în Feldru, maiorul în Rebrişoara.

In anul 1 778 Năsăudul a fost decretat ca sediu permanent al coman
c1 antului, iar după mili tarizarea văii Bîrgăului, în anul 1 784, locotenent-co
�onelul locuia în Prundul-Bîrgăului şi maiorul în Rebrişoara.
După 1 8 1 6 s-a stabilit împărţirea definitivă, care a rămas în vigoare
pînă la desfiinţarea regimentului în anul 1 85 1
La Năsăud era sediul colonelului ş i al statului major, aici s e aflau
· oate organele de administraţie centrală a regimentului, precum şi loco
�enent-colonelul şi unul dintre maiori. Cel de-al doilea maior îşi avea se
-:iiul în Prundul Bîrgăului.
Satele grănicereşti erau împărţite în compa.nii. O companie cuprin
�: ea două sau mai multe localităţi. Comandantul companiei locuia în co43 Antoniu Marchescu,
ş.; j uridice), Caransebeş, 1941,

Grănicerii
p. 43-44.

bănăţeni şi

comunitatea
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muna de reşedinţă a companiei. Regimentul era format din 1 2 compan ii.""
(vezi harta).

Popula,ţia Regimentului II românesc grăniceresc din ţinutul Nă s â u 
dului număra 34.328 suflete, dintre care erau unguri ş i secui 7 2 . germ '" n .
206, slovaci 3 9 ş i alte naţionalităţi 203.45

In timpuri de pace obligaţia principală a soldaţilor era aceea de a face
ser_viciul la crraniţă. Schimbîndu-se din timp în timp, ei trebuiau să îm
piedice emigrările şi imigrările, să stăvilească bejenia ţărănimii ardelene
în Moldova şi Ţa,ra Românească şi să slujească politica economică autar 
hică a imperiului.
Dăm un tabel cu posturile de frontieră dinspre Moldova la care făcea pază regimentul d e grăniceri din Năsăud începînd cu anul 1 7a4 :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
1 2.
1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
1 8.
1 9.
20.

Neagra, încadrat cu 1 subofiţer şi 3 soldaţi.
Drăgoiasa, cu 1 ofiţer, 2 subofiţeri şi 1 0 soldaţi.
Podul Drăgoiesei, cu 2 subofiţeri şi 6 solda,ţ i.
Capul Dealului, cu 1 subofiţer şi 4 soldaţi.
Piatra Tomnaticului, 1 subofiţer şi 6 soldaţi.
Călimanul, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
Zăpodia Bucinişului, cu 1 subofiter şi 7 soldaţi.
Mijloc, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
Izvorul Bucinişului, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
Negoi, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
Cerbuc, cu 2 subofiţeri şi 9 solda,ţ i.
Gura Haiti, cu 1 subofiter şi 6 soldaţi.
Podul Haiti, cu 1 subofiţer şi 6 soldaţi.
Piciorul Pietrii Roşii Nr. 1 , cu 1 subofiţer şi 6 soldaţi.
Piciorul Pietrii Roşii Nr. 2, cu 1 subofiţer şi 6 soldaţi.
Pietrele Roşii, cu 1 ofiţer, 3 subofiţeri şi 1 O soldaţi.
Tarniţa Haiti, cu 1 ofiţer, 3 subofiţeri, 1 2 solda,ţi.
Piatra Domei, cu 1 subofiter, 6 soldaţi.
Podul Tămăului, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
Săndroaia, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.

�

4�
numerăm mai jos cele 12 companii cu satele din care erau formate indicindu-se
totodată m paranteze sediul ofiţerilor. Compania I. Monor (căpitan) , Ruşii
Munţ (locotenent).
Gledm (sublocotenent), Morăreani.
Compania II. Budacul Român (căpitan), Nuşfalău (locotenent), Sieuţ (sublocotenent) . Rag ( a ,
srntioana.
Compania ll. Tiha Birgăului (căpitan), Prundul Bîrgăului (locotenent), Mureşenii Birga u : u :
(sublocotenent) . Bistriţa B!rgăului.
Compania IV. Josenll B!rgăului (căpitan), Susenll Bîrgăului (locotenent) , Rusul Birgăului (.> UIJ
IOcotenent), Mijlocenii Birgăului.
Compania V. Rodna Veche (căpitan), Maieru (locotenent), Ilva Mare
(sublocotenent).
R o d n ,,
Nouă.
Compania VI. Singeorz (căpitan) . Siniosif (locotenent). Măgura (sublocotenent) .
Compania VII. Feldru (căpitan). Siniosif (locotenent). Măgura (sublocotenent).
Compania VIII. Rebrlşoara (căpitan) . Rebra Mare (locotenent), Nepos (sublocotenen' ) . Pan• a .
Compania IX. Năsăud (căpitan ş i sublocotenent) , Salva (locotenent) .
Compania X-a. Telciu (căpitan). Hordou (locotenent), Bichigiu (sublocotenent) . Romuli.
Compania XI. Za.�ra (căpitan), Poieni (locotenent), Găurenl (sublocotenent) . Suplai.
Compania XII. Mocod (căpitan) , Runc (locotenent) . Mititei (sublocotenent). (Virgil Ş tro p a . R e 
gimentul grăniceresc năsăudean, în "Arhiva Someşană" Nr. 2 Năsăud, 1925. p. 10-1 1 ) .
4 5 St. Manciulea, Regimente grănicereşt! din Ardeal ş i Banat l a 1840, î n Anuarul In<tt
tului de Istorie naţională, V, 1928-1930, Cluj, 1930, p . 4311.
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::n . Fîntîna Iancului, cu 1 ofiţer şi 5 soldaţi.
22. Tihuţa, cu 1 ofiţer, 2 subofiţeri şi 1 2 soldaţi.
23. Măgura Calului, cu 1 subofiţer şi 6 soldaţi.
24. Plaiul Rusului, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
25. Priporul Candrii, cu 2 subofiţeri şi 6 soldaţi.
26. Coşna, cu 1 subofiţer şi 6 soldaţi.46

Peste săptămînă grănicerii care nu erau în serviciu, erau liberi să 3e
ocupe de gospodăria lor proprie ; se ocupau cu creşterea vitelor, cultivarea
pămîntului, comerţul de lemne şi fabricarea pănurei. Pentru mărirea cîş
tigului ţinutului militarizat s-a organizat, pe apele Sălăuţa şi Someş, plu
:ăritul şi transportul de sare. O dată pe săptămînă se ţineau rapoarte la
care era prezentă toată compania. Acum se comunicau toate ordinele so
s i te în curs de o săptămînă şi se făcea trecerea în revistă.47
Războaiele erau suportate cu greu de familiile grănicerilor. In timpu!
:-ăzboaielor lungi, între a,nii 1 779-1 8 1 5, toţi bărbaţii erau duşi prin ţări
străine ; întreaga economie rămînea numai în grija celor rămaşi acasă bă
trîni , copii şi femei. Rezerviştii şi invalizii făceau serviciile pe graniţă.
Sacrificiile de vieţi omeneşti făcute de regimentul de graniţă pe cîm
purile de luptă în interesul casei de Habsburg au fost mari . Aşa de exem
plu . ,în campaniile austro-franceze dintre 1 793-1 8 0 1 , pierderile regimen
tului nostru al II-lea au fost din toate trei batalioanele 1 534 ostaşi, care
a.dauşi la cei 1 2 1 8 rămaşi în campania turcească, numărul total al pierderi
lor a fost în 1 3 ani : 2752. La cifra aceasta se mai adaugă numărul celor
morţi în bătăliile urmate de la 1 805 pînă în anul 1 8 1 4 şi vom afla că ace
la trece de 3000". 48
In războaie şi la, paza graniţelor soldaţii erau conduşi de ofiţeri care
primesc remuneraţie în bani. Soldele ofiţerilor şi a subofiţerilor, solda
grănicerilor pentru servicibl la hotar şi alte cheltuieli în legătură cu ser
\·iciul militar se plăteau din casa de război.
Intreaga circumscripţie condusă de un ofiţer poartă numele comunei
de reşedintă a comandantului compa.niei. Registrele publice de tabulare,
conscrierea populaţiei şi arhiva unităţii administrative erau păstrate de
comandantul companiei.
Toate treburile administrative de pe teritoriul unui regiment
erau
concentrate în mîinile comandantului de regiment. Pentru fiecare sector
de activitate el avea referenţii
sa1 specialişti. Pentru cauzele judecă
toreşti erau auditorii, pentru cele politico-economice, căpitanul de admi
n istraţie, pentru construcţii, ofiţerul constructor, pentru caserie manipu
lantul etc.
Colonelul comandant al regimentului, referenţii şi personalul cance
:c-t �·iilor, locotenent-colonelul care înlocuieşte pe comandant şi în mod o46 I.
: a . . p. 43.

Marţian, Ţara Năsăudului înainte de instituirea regimentului de grăniceri. Năsăud,

Virgil Sotropa. Un act memorabil, în , .Arhiva Someşană" nr. 12, Năsăud, 1930, p . 152 şi

\L;gu�tin Bunea, op. cit. p. 38.
43 G. B . . Istoria Regimentului
;:::-afia latină din 1 830 şi după alte
!-: z,mner, 1074, p. 25.
47

::>c
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al II-lea Romanesca, Granitiaru Transilvan după mono
documente posterioare, Braşiovu, Tipăritu la Ri:imer &
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bişnuit şi cîte un maior, formea.ză cancelaria regimentului şi locuiesc Îjl
oraşul de reşedinţă, în Năsăud. Ei iau hotărîrile în şedinţe, dar părerea.
opinia personală a membrilor nu este obligatorie pentru comandant care
are puteri discreţionare.
Organizarea judecătorească. Coma.ndantul de companie era cea dintîi
instanţă de judecată cu atribuţii de judecător de pace. Impricinatii eraa
săptămînal. Competenţa ofi
judecaţi săptămînal cu prilejul raportului
ţerului se limita la litigii de mică importanţă pînă la o valoare de 10 fl. in
materie civilă şi pînă la 25 vergi pedeapsă în materie penală. In cauzele
pentru care nu aveau competenţă îndeplineau procedură de împăciuire.
Cele hotărîte în şedinţele de judecată se consemnau într-un proces ver
bal. Procesele mai mari se judeca,u la tribunalul regimentar. Tribunalul
regimentar j udeca cauzele în toate materiile şi asupra tuturor persoanelor
civile şi militare, de la locotenent-colo!lel în jos, domiciliaţi în teritoriul
regimentului.
In calitate de j udecători funcţionau auditorii, j uriştii de carieră, mi
litari însă, cu grade de ofiţeri. In judecarea pwoceselor ei n-aveau indepen
denţă. Pentru fiecare caz în parte ei trebuiau să aibă delegaţia specială
a. comandantului. Completul de j udecată se compunea din ofiţeri. Preşe
dintele trebuia să fie în grad mai mare decît cel judecat.
Procedeul de judecată era oral, sumar şi expeditiv, din această cauz:t
nu r�curgeau la serviciile avocaţilor care nici nu e):istau pe teritoriul de
gra.niţă.
Curtea militară de apel avea atributia de a judeca în a doua instanţă
de fond toate apelurile înaintate contra hotărîrilor din prima instanţ ă.
Pentru regimentele grănicereşti ardelene
această curte a functionat o
vreme la Sibiu, unificîndu-se cu cea a celorlalte regimente de graniţă la
1 septemrbie 1 8 1 0, a continua,t să funcţioneze la Petruvaradin.
Pentru toate instanţele de j udecată funcţiona o a treia instanţă "De
pa,rtamentul Justiţiei" de pe lîngă Consiliul aulic de război.49
Organizarea militară a ţinutului a accentua.t dependenţa ţăranilor d e
autoritatea militară. Dacă d e acum înainte puteau s ă înfrunte magistratul
bistriţean şi feuda,lii vecini trebuiau să asculte poruncile ofiţerului au.5triac şi să moară pentru interesele imperiului în schimbul unor beneficii
materiale şi culturale.
Regimentul de graniţă se desfiinţează la începutul anului 1 8 5 1 . Re
gimentele O"rănicereşti au fost încorporate în regimentele cezaro-crăieşti
de linie.
·

*

*

*

După revoluţia din anul 1 848 Transilvania cunoa,şte două perioade
distincte : perioada absolutismului austriac, ( 1 849- 1 8 67) şi perioada dua
lismului (1867-1 9 1 7).
Regimul absolutist instaurat la Viena, după revoluţie a , asuprit crun t
popoarele Transilvaniei. Directivele date lui Wolgemuth de către curtea
din Viena au fost consemflate în instrucţiunea secretă din iulie 1 849 :
"Transilvania să fie încadrată cu totul în monarhia austriacă, asa încît
49 Antoniu Marchescu, op, cit. p. 38-40, 87-89.
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situaţia excepţională cît şi drepturile ei speciale să nu mai fie luate in
seamă."
Toţi funcţionarii necredincioşi
să fie înlăturaţi, răzvră
·
titorii să fie dezarmaţi şi cei mai capabili dintre ei înrolaţi în armată. Ţa
ra întreagă să fie împărţită în mai multe districte.50

Asupra claselor sociale care doreau reforme liberale s-a abătut un val
de a,suprire şi teroare. Sistemul de strictă supraveghere, de control şi de
oprimare s-a abătut asupra activităţii social-politice din Transilvania.
Presa supusă controlului strict al guvernului nu mai putea da glas
liber aspiraţiilor cla;:;elor oprimate şi ziarele se transformă în organe prin
care oficialitatea îşi publică buletinele de informare.
Manifestările de simpatie faţă de ideile progresiste sau faţă de eve
nimentele înaintate ale epocii ajungeau în faţa, tribunalelor militare care
actionau fără milă. Doar societăţile conspirative mai activau cu mari ris
curi şi emigranţii de peste hotarele imperiului mai dădeau glal'l liber aspi
raţiilor juste ale poporului.
In această atmosferă politică de teroare, nemulţumirile claselor so
ciale asuprite creşteau mereu împotriva sistemului feudal, iar situaţia, e
conomică şi financiară a imperiului se apropia cu fiecare zi ce trecea de
pragul falimentului.
Problemele economice, politice şi sociale rămase nerezolva,te după
1 848 ameninţau însăşi existenţa imperiului şi sileau guvernanţii să le so
lutioneze. Zdruncinată din toate încheieturile împărăţia austriacă îşi cău
:a mereu o formă de organizare viabilă.
N obilimea feudală nu voia, nicidecum să renunţe la avantajele pe ca
re le deţinea, dar clasele sociale ale diferitelor naţionalităţi în plin avint
:l.e dezvoltare dădeau asaltul asupra acestei organiza,ţii statale înapoiate.
Schimbările survenite în aceşti ani ai absolutismului în organizarea eco
nomică, politică, administrativă, în organizarea, instituţională, reflectă sta
rea de neputinţă, de confuzie, de slăbiciune a imperiului.
Constrînşi de situaţia internă şi externă grea, curtea din Viena în
cearcă un aranjament intern care să creeze condiţii de relativă stabilitate
în imperiu. Aşa se aiunge la diploma din 20 octombrie 1 860 prin care se
acordă o relativă libertate şi se revine la situaţia dina,intea anului 1 848,
acordîndu-se autonomie legislativă tuturor provinciilor istorice, cu inen
-:-:n.erea şi a unui parlament central la Viena.
Problemele economice şi politice ale Transilva,niei unde burghezia
:-o mână antrenase întreg poporul român în luptă pentru egalitate economi
că şi politică a românilor cu celelalte naţionalităţi, rămîn să fie rezolvate
:Jrin dieta de la Sibiu ( 1 863-64) şi prin cea de la Cluj , ca pînă la urmă
:-eacţiunea, austriacă să dea mîna cu cea maghiară şi să ajungă la pactul
d ualist din anul 1 867.
Frămîntările de natură economică şi politică din imperiu se reflectă
>i in modificările succesive ale împărţirii politica-administrative a teri
:oriului Transilvaniei între anii 1849-1 867, frămîntări ce oglindesc şi
50

Helmut Kllma. Guvern.:1torii Transilvaniei,

177-1867,
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ele instabilitatea guvernărilor, slăbiciunea internă a împărăţiei şi frica
guvernanţilor şi a, clasei exploatatoare de clasele în plln avînt de dezvol
tare a căror spirit de nemulţumire şi revoltă se simţea peste tot.
Imediat după revoluţie, imperiul habsburgic avea nevoie de o con
ducere centralizată în Transilvania, care să poată controla toată activita
tea internă a acestei provincii şi să poată nimici orice mişcare popular:\
sau revoltă ce s-ar ivi ; pe de a.ltă parte însă trebuia să facă ceva şi-n
spiritul constituţiei din 4 martie 1 849, adică să mulţumească într-o anu
m[tă măsură prin împărţirea administrativă şi aspiraţiile românilor la e 
galitate politică ş i socială cu celelalte naţionalităţi din Tra.nsilvania.
Împărţirea, provizorie din anul 1 850, făcută de guvernatorul Wolge
muth în înţelegere cu comisarul civil Eduard Bach, avea tocmai acest
scop. Prin acea.stă împărţire Transilvania era divizată în şase districte
civile şi militare : Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Reteag, Odorhei şi Făgăraş.
După ce proiectul de împărţire definitivă a Transilvaniei din anul 1 8 5 1
nu s-a pus în aplicare, datorită patentei din 4 martie 1 849, se procedeaztt
în anul 1 8 52 la, o a doua împărţire provizorie a ţării, pe baza celei din
1 850, arondîndu-se şi mai concentrat districtele. Acum rămîn numai cinci
districte şi anume : Sibiu, Alba Iulia, Cluj, Bistriţa şi Odorhei. Dar şi a
ceastă împărţire teritorială fu de scurtă durată.
In anul 1 854 se procedează din nou la o aşa, numită "împărţire defi
nitivă a ţării". După această împărţire Transilvania era divizată în 1 0
prefecturi : Sibiu, Braşov, Odorhei, Tg. Mureş, Bistrita, Dej , Sălaj. Cluj,
Alba şi Orăştie. Această împărţire politico-administra.tivă a fost pusă în
aplicare la data de 30 noiembrie 1 8 54 şi s-a menţinut pînă-n aprilie 1 86 1 .51
După desfiinţarea regimentului de graniţă, care a avut loc la începu
tul anului 1 8 5 1 , ţinu tul năsăudea,n este trecut în administratia civilă la
1 ?Prilie 1 85 1 şi încorplorat în districtul Reteagului formînd cercul Năsă
udului.
Cînd în anul 1 852 se procedează la altă împărţire administrativă a
ţării, districtul Năsăudului este încadrat la districtul Bistriţa ; prin împăr
ţirea administrativă din a,nul 1 854 el rămîne în administrarea prefecturii
create în Bistriţa, împărţit fiind la patru cercuri : Năsăud, Rodna, Bîrgău
şi Şieul Mare.
La 20 octombrie 1 860 apare diploma împărătească şi mai tîrziu pa
tenta care ordonă resta,urarea autonomiilor comunale, judeţene şi provin
ciale.
Această diplomă era primită cu scepticism de românii din Transilva
nia. " Maghiarii ştiau ce voiesc : întoarcerea la, legile revoluţionare din
1 848 ; saşii la vechea lor constituţie cu ca.p naţional, cu corporaţiune ju
decătorească şi totodată legislativă strict naţională cu limba germană
pentru poporul săsesc. Românii însă cer restaurare puteau ei să dorească
din trecutul cel prea dureros pentru naţiunea lor"52• "Mai încolo ce român
44-45.

51

I. s . Puşcariu, Dizertaţiune despre împărţirea politică a Ardealului, Sibiu,

1864,

p . 42.

52 George Bariţ. Părţi alese din Istoria Transilvaniei pe două sute de ani in urmă,
III . Sibiu, 1891, p. 55-- 56.
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cu simţ de via,ţă se va putea afla care să nu dezaprobe cu toată simţirea
cugetului ruginita stare a Transilvaniei din evul mediu, în care ne aflam
repuşi în secolul al 1 9 ! ?"53
Nici în ţinutul Năsăudului nu se putea pune problema restaurării unei
forme de administraţie mai vechi. Regimentul al II-lea de graniţă nu se
putea, reînfiinţa şi nici n-ar fi dorit locuitorii ţinutului să-1 reînfiinţeze ;
la vreun comitat vecin populaţia acestui ţinut n-ar fi vrut să fie anexată,
aşa că pe baza unor interese economice şi politice (averile grănicereşti şi
fa.ptul că acest tinut era locuit de români) ei cer înfiinţarea unui d is
trict românesc cu j urisdicţie proprie în care limba de administratie să fie
cea românească.
In sconul unei mai bune şi mai uşoare administrări a regimentului
de graniţă, din anumite venituri provenite din administrarea averilor ţi
nutului sau din muncile prestate de populaţie s-au înfiinţat fonduri bă
neşti din ca.re s-au întreţinut apoi anumite instituţii de pe teritoriul regi
mentului de graniţă.
Imediat după înfiinţarea regimentului de graniţă a luat fiinţă , , fondul
de provenţe" .
Banii din acest fond, în conformitate cu paragraful 7 4 al patentei din
1 2 noiembrie 1 766, se vor întrebuinţa, pentru administratia, internă a dis
trictului năsăudean. Ei au fost utilizaţi pentru clădirea locuinţelor şi can
celariilor pentru ofiţerii din statul major şi de la companii, construcţii
de poduri mai mari, şcoli şi achitarea salariilor personalului silvic.
Fondul de provente era administrat de o comisie economică militară
prezidată de comandantul regimentului şi formată de obicei din o fiţeri
români şi delegaţii comunelor.
In anul 1 830 s-a înfiinţat "fondul de mondire" cu menirea ca, din su
m ele adunate în fondul respectiv să se cumpere uniforme militare bune.��
Comunele regimentului stăpîneau din cele mai vechi timpuri munţii
bogaţi în păşuni şi lemn. Aceste proprietăţi ale comunelor regimentului
de graniţă s-au mărit după ce litigiul de hotar dintre imperiul austriac ::;i
�mperiul turcesc s-a limpezit. Teritoriul revenit c u ocazia. aceasta l a im
;:>eriul austriac s-a numit teren revendicat iar munţii s-au numit munţi.
:·evendicati.
Toti muntii revendicaţi mărginaşi cu districtul militar al Rodnei s-au
: mpărţit în 1 760, între comunele militarizate din acest district.55
In urma. desfiinţării regimentului de graniţă li s-au recunoscut foşti
: . • r militari drepturile de proprietate asupra fondurilor create în timpul
:-::.ilitarizării. Reprezentanţii celor 44 de comune hotărăsc în cadrul unei
::. � u !1ări generale ţinute la Năsăud, la 1 3 martie 1 85 1 ca toate fondurile
.53 Ceva despre reorganizarea Transilvaniei, in
;>. 1 05 . (a rticol nesemnat).
·�
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create în perioada regimentului de gra.niţă să fie utilizate în comun p en
_
tru susţinerea şcolilor şi a elevilor în diferite instituţii de învăţămînt."0
La integrarea ţinutului în administraţia civilă, la 1 aprilie 1 851, era
rul pretinde ca averile grănicereşti să-i fie trecute în proprietate. Ală
turi de erar se ridică cu pretenţii şi oraşul Bistriţa şi grofii care avuse
ră posesiuni răscumpărate la înfiinţarea graniţei.
Incepe o perioadă de lupte grele împotriva acestor pretenţii nedrep
te, luptă ce interesa pe toţi foştii grăniceri.
De cîştigul cauzei depindea întreţinerea şcolilor, achitarea salariilor
pentru cadrele didactice şi a burselor pentru ucenici, elevi şi studenţi.
Lupta pentru interesele economice s-a conjugat cu lupta pentru înfiin
ţarea unui district românesc. Timp de un deceniu reprezentanţii intere
selor politice şi economice a ţinutului în frunte cu învăţătorul Vasile
Naşcu au luptat cu oficialitatea habsburgică pentru drepturile şi intere
sele juste ale populaţiei din ţinut, ( 1 851-1 861).
Cînd o delegaţie în frunte cu Vasile Naşcu pleacă la Viena în anul
1 860 să stăruiască pentru rezolvarea problemelor fondurilor grănicereşti ,
înaintează curţii vieneze şi cererea pentru înfiinţarea districtului autonom
românesc.
Tactica adiminstraţiei feudale austriece în problemele privind aspi
raţiile naţionale ale popoarelor asuprite şi năzuinţele sociale ale claselor
exploatate era duplicitatea şi nesfîrşitele amînări. E bine să nu se uite
nici o clipă că împotriva revendicărilor ţinutului erau forţele retrogrăde
feudale : puterea centrală, oraşul Bistriţa şi grofii interesaţi în acaparareFl.
de noi pămînturi şi venituri.
Vasile Naşcu rămîne la Viena timp de un an în care roagă, insistă şi
am eninţă prin diferite cabin�te pînă cînd lucrurile se vor rezolva.
Procesul în legătură cu problemele năsăudene şi în special cu pose
siunile averilor grănicereşti era în proporţii reduse un proces istoric al
însuşi drepturilor poporului român din Transilvania. Avocaţii puterii feu
dale argumentau cu teoriile reacţionare şi şovine ale lui Schnell, Eder
susţinînd că după "Aprobate şi Compilate" românii n-au avut nici un
drept de proprietate.57
Impotriva tuturor a.cestora, ajutat de juristul Ioachim Mureşan şi de
un bun cunoscător al trecutului năsăudean, fost ofiţer jurist în regimen
tul de graniţă, Schotl Vasile Naşcu dovedeşte printr-o puternică argumen
tare dreptatea cauzei ţăranilor năsăudeni.
După un an de insistenţe şi ameninţări la organele politice imperiale,
inclusiv la primul ministru Reiner şi la. împărat, Vasile Naşcu, anunţă
că a cîştigat ca.uza La 3 aprilie 1 86 1 printr-o circulară adresată tutu
ror comunelor se comumca aprobarea înfiinţării districtului a:1 ·
tonom al Năsăudului, iar la 27 august al aceluiaşi an li se recunos:-!
foştilor grăniceri fondurile grănicereşti ca proprietate de drept şi de fapt.
Bucuria a fost mare în ţinut la sosirea acestei ştiri iar lui Vasile N aşcu
56
57

Dr. Nestor Simion,
Ibidem, p. 152.

Vasile Naşcu - Viaţa şi faptele lui - Năsăud 1911, p. 60 şi urm.
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i-au fost recunoscute în mod unanim meritele deosebite în recîştigarea
fondurilor şi în înfiinţarea districtului românesc.
Preşedintele de atunci al "Fondurilor" , Grigore Moisil îi trimite lui
Vasile Naşcu în numele comunităţii următoarea scrisoare de mulţumire :
., In semn de recunoştinţă pentru fatigiile, prudenţa, perseverenţa şi zelul
depus întru cîştigarea averii proprietăţii fondurilor şi drepturilor noas tre,
care au fost de alţii pe nedrept uzurpate, îţi aduce populaţiunea văii
Rodnei, prin comitetul ales, adîncă mulţumită, urîndu-ţi din adîncul ini
mii viaţă îndelungată şi fericită, ca să vezi ostenelile cele multe, ca un
bun patriot puse, încoronate de cele mai frumoase rezultate, ca şi D-ta
să te poţi bucura - zicînd : acestea eu le-am cîştigat ! şi posteritatea, să
te feliciteze ca pe un făcător de bine, cu ale cărei ostenele au venit la
bine . . . Năsăud 1 7 noiembrie, 1 86 1 ."58
Districtul cu j urisdicţie proprie urma să-şi organizeze administraţia
, ,în ori şi ce privinţă asemenea celui ain Făgăra.ş."59 Aprobarea înfiinţării
districtului a fost primită cu multă însufleţire de masele populare în
sp)eranţa că funcţionarii aleşi de ei vor fi mai apropiaţi de interesele lor.
La solemnitatea instalării noului căpitan suprem în persoa.na lui Ale
xandru Bohăţel, sînt invitaţi să participe toţi funcţionarii născuţi pe te
ritoriul regimentului de graniţă aflaţi fie în Transilvania, fie peste Car
paţi, în vedere8, eventualei lor încadrări în funcţiuni administrative în
districtul nou format.
Cu prilejul instalării căptanului suprem a fost constituit şi comitetul
provizoriu al "municipiului" compus din 242 membri în care au intrat
delegaţi ai tuturor comunelor după numărul locuitorilor, reprezentanţi
prin care avea să se exercite autonomia municipală.
După constituirea congregaţiei municipale s-a trecut la organizarea
districtului şi la alegerea tuturor funcţionarilor, atît municipali cît şi co
munali.
Emblema districtului concepută de pedagogul Vasile Petri înfăţişa o
s tîncă, în vîrf cu un vultur care avea în gură o cruce. După stîncă apare
soarele, iar la poalele stîncii era un izvor care semnifica apele minerale
din district, la izvor se afla Marte, zeul războiului. Pe scutul lui Marte
sînt scrise V.R.R.. adică "Virtutea romană reînviată". Intr-o peşteră a
stîncii se vede o lupoaică cu doi copii, unul doarme şi altul suge. De j ur
împrejurul sigilului era scris : Sigilul districtulu'i român năsăudean. 1 86 1 .m
Dăm maj j os un conspect din care rezultă forma de organizare a dis
trictului şi numele funcţionarilor din anul 1 868.
"Conspect despre oficianţii constituţionali din nobilul District al Nă
săudului, carele constă din 46 comunităţi, între care 4 opide şi are una
suprafaţă de 455/1 O miluri pătrate şi 46.500 suflete. Locul pretoriale .
Năsăt�d. Căp1tanui suprem : Alexandru Bohăţel din Glod.
j8 Ibidem, p. 427.
59 Ibidem. p. 306.
GO Ibidem. p. 385.
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Oficianţii politici : Vicecăpitanul prima.r : Florian Porcius ; vicecă
pitanul onorar : Leontin Luchi ; protonotar : Nicolae Beşan ; protonotari
onorari : Avacom Bob Hangea, Basiliu Petri, Szeles Farkaş ; vicenotar :
Nicolae Ma,tei ; arhivariu : Ilie Burduhos ; protocolist : Alesa Bobu ; phi
sicu : Dr. Ştefan Pop ; chirurgi : Nicolae Tinereanu cu locuinţa în Năsăud,
Ioan Manschutz cu locuinţa, în Borgo-Prund ; inginer : Iuliu Cloceanu
·de Veneţia de jos ; inspector silivanal : Grigoriu Pop ; magistru silivanal
comunal : Iacob Ilieşiu ; perceptori ca,ncelişti, controlori municipali : Nes
tor Ganea, Teodor Ionaşcu ; cancelişti : Ioan Vasilichi, Petru Năşcuţ, Şte
fan Ventul ; moaşă : Ana Michinger ; janitoriu : Ioan Pălăgeşiu ; cursori :
Grigore Vasilichi, Pavel Echim ; servitori : Ioan Istra,te, George Cosmi.
Oficianţi j udiciari : Preşedintele sedrei : vicecăpitanul Ioachim Mure
.şanu : asesori : Maximilian Lica, Vasile Buzdug, Anton Mărcuşiu (toto
dată şi j ude singular în Năsăud), Ioan Mărginea,nu, Dănilă Lică, (totodată
şi j ude singular în Borgo-Prund), Georgiu Csatt (totodată şi j ude singurariu
·în Monor) ; asesor ordinar comercial : Friederich Goldschmidt ; asesor
ordinar comercial supleant : Iosefu Mihăilaşi u ; proto-fiscal : Ioa,n Florian ;
vicefiscal : Florian Mikes ; vicenotar : Gabriel Vîrtic (totodată şi asesor
onorariu) ; vicenotari orfanali : Doroteu Cimbulea, Ia.cob Prodan ; proto
·colist : Ştefan Neamţu ; arhivar : Iacob Pavelea. Cancelişti judiciari ; Ioan
Pavel, (totodată şi vicenotar onorar), Ioan Anuţiu, Ilie Cincea (totodată şi
asesor onorariu). Maca,rie Pop, Demetrie Pop, Gregoriu Verzariu, Nicolau
Tamasiu. Cancelişti onorari : Nicolau Pop, Tăna,se Uşieru, Gabriel Anca,
Ioan Mihăilaş, Vasile Raglanu ; servitori : Nicolae Pop, Moise Zsurka :
·carceriu : Anton Vasilichi ; vigili de carceră : Tănase Bumbu. Simion
Krzwenko, Petre Gavriluţiu, Tănase Tudoran, Petru Granciu. Simion
Scridon"fil (fig. 1 ).
Districtul era format din · 44 de comune împărţite în şase cercuri ad
m i n istrative : Năsăud, Zagra, Singeorz, Rodna,, Prundul Bîrgăului şi Monor.
Cercul Năsăudului avea în administrare comunele : Năsăud, Salva,
Ho·rdou, Bichigiu, Romuli, Rebrişoara, Rebra, Telciu, Parva.
Cercul Zagra cu sediul în Mocod avea în administrare comunele :
Mocod, Mititei, Zagra, Runc, Suplai, Poieni, Găureni.
Cercul Sîngeorz avea în adm inistrare comunele : Feldru. Nepos, Sîn
georz, Poiana, Leşu, Ilva Mică. Cercul Rodna avea în administrare comu
nelP : Rodna Veche, Rodna Nouă (Sanţ), Ilva Mare, Maieru, Măgura, Coş
na. Cîrlibaba,. Cercul Prundul Bîrgăului avea în administrare comunele :
Prundul Bîrgăului, Susenii Bîrgăului, Josenii Bîrgăului, Tiha Bîrgăului,
Mijlocenii Bîrgăului, Bistriţa Birgăului, Mureşenii Bîrgăului, Tihuţa.
·Cercul Monorului avea în administrare comunele : Monor, Gledin, B u
-d.acul Românesc, Ragla, Şieuţ, Sîntioana, Nuşfalău, Ruşii Munţi, Morăreni.
Instanţa, de judecată cea mai înaltă în ţinut era Sedria generală (Tri
-bunal). Nu toate comunele districtului cădeau sub competenta Sedrei ge61 Arhivele

Statului Năsăud,

Colecţia

Ioachim

Mureşan, II,
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fig. l .

Personalul administrativ al Districtului Năsăud în anul 1 876: 1. Nestor Ganea;
Boia; 5. Ion Isip; 6. To
ma Hontilă; 7- Toma Lazar; 8. Inocen�iu Cl . Porcius; 9. Pălăgeş ; 10 . Ştefănuţ;
1 1 . Ilie Burduhos; 12. Florian Marian; 13. Atanase Uşeriu; 1 4. Iullan; 15. Ni
colae Bejan; 1 6. Simion Stoica; 17. Ion Mureşian; 1 8. Neagoş; 19. George Vin
tilă; 20. Teodor Ionaşcu ; 21. Grigore Pop ; 22. Olariu; 23· Nicolae Rusu; 24.
Ilie Cincea; 25. Liviu Mureşian; 26. Circu (1) (Arh. SI. Năsăud, Colecţia de
fotografii, XVI/576) ·
2. Ioachim Mureşian ; 3. Florian Porcius; 4. N. Pop

--

-

:-<t:rale din Năsăud, prcbabil din cauza depărtării lor de centrul distric
' t: : u i .

Comunele Sîntioana ş i Nuşfalău erau sub competenta j udecătorească
Tribunalu l ui d.in Bistrita, iar comunele Ruşii Munţi şi Morăreni sub a
�·t' l u i a. din Tîrgu Mureş.
Jn di�-trict erau două j udecătorii cercuale, în Năsăud şi Judecătoria
� <>dna cu sediul în Prundul Bîrgăului.
J udecătoria cercuală Năsăud avea j urisdicţie asupra cercurilor Năsăud,
L:agra şi asupra comunelor Feldru şi Nepos din cercul Sîngeorzului.
Judecătoria cercu2.lă Rodna cu sediul în Prundul Bîrgăului avea j u
:·: �dictie asupra cercurilor Rodna, Sîngeorz, Prundul Bîrgăului şi Monor.
Erau următoarele excepţii : comunele S întioana şi Nuşfalău din cer
n:l lVIonor aparţineau de j udecători a cercuală B istriţa iar comunele Ruşi�
\1unţi şi Morăreni din cercul Monorului aparţinea,u de Judecătoria cer
c u z, ] �: Reghin.
In anul 1 863 (1 ianuarie) a. luat fiinţă în Năs[w:l şi Jud cc3.to:" t'1 sin
S'J 1c;ră.62
c1

62

Ibidem.
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Problema organizării districtului n-a fost uşoară. Poporul român ex
clus atîtea veacuri din viaţă publică n-avea funcţionari pregătiţi pentr�l
treburile publice şi n-avea mai ales oameni cu pregătire juridică atît de
necesari unei administraţii moderne. La început districtul este organizat
de Alexandru Bohăţel şi de Ioan Floria.n numit notar districtual, singurii
oameni din acel moment cu studii juridice universitare. Mai tîrziu, în mai
1 862, la chemările insistente ale conducerii districtului vine funcţionar in
district şi Ioachim Mureşan care pînă atunci funcţionase în redacţia ga
zetei "Concordia", la Pesta.
Activitatea desfăşurată în districtul Năsăudului de-a lungul unui de
ceniu şi jumătate, cît a existat această unitate administrativă a fost deo
sebit de fructuoasă. Din punct de vedere gospodăresc, administraţia dis
trictuală a. reparat drumurile, a construit poduri, s-a ingrijit de buna func
ţionare a şcolilor. A format cadre administrative româneşti creindu-se
totodată condiţii bune pentru educaţia politică a ţărănimii prin exerci
tarea de aceasta a drepturilor politice acorda.te în cadrul administraţiei
districtuale, limitate de sigur la concepţia vremii (fig. 2>.

Fig.

2.

-

Plorian Pordus, membru a l Academiei Române, botanist, vlcecăpitan

trictnlui Năsăud. (Arh. St. Năsăud, Colecţia de fotografii, V/19'1).
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In urma unor dispoziţii date de comitetul districtual nu puteau fi a
leşi notari "numai a,ceia care au absolvit cu succes bun şcoalele normale
şi care vor fi stat în practică la un jude de cerc cel puţin două luni şi vo;.·
fi oameni treji, nepătaţi şi prevăzuţi cu atestate de la judele cercual, dacă
se vor fi supus examenului notarial înaintea unei comisiuni districtuale
din toate obiectele din care sînt de examinat, după prescriptele în valoa
re, aspiranţii la oficiile politice peste tot."63
Averile grănicereşti, despre care s-a amintit, administra,te în comun
de instituţii înfiinţate anume şi de care ne vom ocupa în altă parte dat
fiind caracterul lor economic, au contribuit la dezvoltarea ţinutului.
După un deceniu de străduinţe, două esenţiale condiţii pentru ridica
rea culturală la un nivel mai ridicat erau realizate : relativa independenţă
administrativă şi economică a ţinutului.
In această situa,ţie masele de ţărani, dornici de lumina ştiinţei şi cul
turii, sub îndrumarea unor intelectuali apropiaţi de popor, hotărăsc înfiin
ţarea unui liceu la Năsăud.
Deschiderea festivă a liceului s-a făcut în ziua de 4 octombrie 1 863.
cu participarea tuturor delegaţilor celor 44 de comune şi a. unui mare nu
măr de ţărani din satele foste grănicere, într-o atmosferă de autentică săr
bătoare de masă, în bubuitul treascurilor şi-n emoţionante cîntece popu
lare.
Înfiinţarea celui mai important centru
şcolar românesc din nordul
Transilvaniei într-o epocă cînd clasele exploatatoare făceau eforturi spo
rite pentru menţinerea poporului în întuneric, dovedeşte încă o dată forţa
de nebiruit a celor mulţi şi lipsiţi în lupta continuă pe care au dus-o de-a
lungul veacurilor pentru dreptate socială şi naţională.
De-a lungul existenţei sale liceul din Năsăud a dat multe elemente
care a.u contribuit la evoluţia culturii democratice şi a ştiinţei progresiste
din ţara noastră. Aceşti intelectuali legaţi de interesele poporului, îm
preună cu ţărănimea districtului, se gîndeau la vremea fericită cînd vor
dispare pietrele de hotar dintre Transilvania şi România. Acest lucru este
dovedit de participarea populaţiei de aici la evenimentele politice din Ro
mânia şi de încadrarea ei în atmosfera culturală de peste munţi.
In anul 1 878 apare , ,Rezbelul orientale ilustrat" la Graz, scris de Ma
xim Pop şi A. P. Alexi, amîndoi profesori. Cartea este cu greu admisă de
cenzura oficială şi editorul pedepsit. Cîteva fascicole sînt confiscate de
?Oliţia din Graz, care le găsi vinovate de "obiectivitatea crimei de con
turbare a liniştei publice după paragraful 65, llt. a,. cod. pen. şi a delictu

:ui contra liniştei şi ordinei publice prin aţîţarea de inimiciţii contra na
�onalităţilor după paragraful c.p. " 64 (fig. 3).
63 Protocolul comitetului dlstrtctual compus pe temeiul fnstrucţfunll despre regularea pro
·.-:zorie a constituţiei municipale din comltate, dlstrtctul
Făgăraşului şf al Năsăudulul şi a
; oaunelor secuieştl in marele prtnclpat Ardealu, despre şedinţele ţinute in NAsAud din 25-2t
•.e;:>t..

1862.

Arhivele Statului Năsăud, Colecţia Ioachim Mureşan,
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Fig. 3.

-

Dr. A.P. Al!•ssi. profesor Ia liceul grăniceresc din Năsăud. (Arh. St. Năsăud,
Colectia de fotografii, 11/5 1 .

In timpul războiului de independenţă, poeziile lui Vasile Alecsandr�
era,u aici pe toate buzele şi-n semn de amintire pentru vitejiile armatei
române, năsăudenii au denumit cele două hoteluri existente în oraş "Gri
viţa." şi "Rahova" . La "Rahova", de pildă, îşi avea sediul "Reuniunea de
lectură a românilor năsăudeni" .65
I n anul 1 867 se încheie dualismul austro-ungar, şi Tra.nsilvania lŞl
pierde caracterul de autonomie. Districtul Năsăudului este totuşi men ţi
nut pînă în anul 1 8 76, cînd este desfiinţat, iar teritoriul lui înglobat î n
comitatul denumit acum Bistriţa-Năsăud.
Evoluţia, ulterioară a ţinutului năsăudean şi a instituţiilor sale admi
nistrative şi j udecătoreşti nu mai prezintă nici o deosebire de restul Tran
silvaniei de aceea nu mai face obiectul prezentei relatări.
Prin forţa economică, tradiţia şi experienţa politică, şi mai ales, prin
instituţiile de cultură, ţinutul Năsăudului va mai j uca, un rol de seamă în
viaţa Transilvaniei pînă la unirea acesteia cu România.
64 Maxim Pop şi A. P. Alexl, Rezbelul orientale ilustrat, Graz,

65

p.

Sandu Manoliu, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară românesc, Năsâud. 1930. p. :lG-37.
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IL

QUELQUES DATES

CONCERNANT

L' ANCIENNE ORGANIZATION

ADMINISTRATIVE ET JUDICIAB.E DE QUELQUES TERRITOIRES DU
DEPARTEMENT DE BISTRIŢA-NASAUD
RESUME
L'auteur presente l'evolution de l'organisation administrative et ju
diciaire d'une partie de l'a,ctuel terd toire du departement de Bistriţa-Nă

!'ăud,

On insiste surtout sur le pays de Rodna, en consignant les premiers
�emoignages documen taires de celui-ci et l'existence sur ce territoire des
institutions administratives et judiciaires roumaines des temps les plus
a nciens.
On signale le fait. que les anciennes institutions roumaines se main
: iennent, meme apres l'annexion de "Valea Rodnei" a la ville de Bistriţa
_::.·ar la charte du roi Matei Corvin, en 1 4 75.

Simultanemen t a la creation du "ll-ieme Regiment roumain de fron
· iere no 1 7" en 1 762, une bonne partie du territoire actuel du departe
ornent a ete organise conformement aux interets militaires, les ancienne.�
:nstitutions administratives et judiciaires etant supprimees.
Apres la revolution de 1 848, en 1 85 1 , le regiment de frontiere etant
. upprime, apres que le territoire de celui-ci fut integre successivement
·::! U X divers districts, a la suite des insistentes demarches de l'ancienne CO
mmunaute de frontiere et de l'apparition de la charte imperiale du 20
·:K'tobre 1 860, on cree sur l'ancien territoire du "Deuxieme regiment de
_;rontiere, no 1 7", en 1 86 1 , le "District autonome roumain de Năsăud" ou
langue de l'administration etait le roumain.
r.es

Maintenant, le cadre est plus propice pour la creation et l'entretien
ecoles roum.aines, des fonds restes a la suite de la suppression du re-

www.cimec.ro

148

giment de frontiere et qui, grâce a la lutte menee par la communaute de
frontiere lui ont ete difficilement retrocedes par la Cour de Vienne.
Apres l'achevement du dualisme autriche-hongrois, en 1 876 le
trict autonome roumain de Năsăud", est supprime.

"Dh

Par sa force economique, sa tradition, son experience politique et
surtout, par ses institutions de culture, le pays de Năsăud jouera un râle
essentiel dans l'histoire de la Transylvanie, jusqu'a l'union de celle-ci m • ec
la Roumanie.

L E G E N D E
Fig. 1.

--

Fig. 2.

-

Fig. 3.

-

D E S

F I G U R E S

Le personnel administratii du District d e Năsăud en 1876 .
(Les archives d'E tat Năsăud, La collection des photographies, XVI/576) .
Florian Porcius, membre de !'Academie Roumaine, botaniste, vice-capitaine
du District de Năsăud. (Les archives d'Etat Năsăud. La collection des pho
tographies, V /197).
Dr. A.P. Alessi, professeur au Iyoe e de garde-frontiere de Năsăud. (Les
archives d'E tat Năsăud, La collection des. pholographics, ll/5-1):.
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ASPECTE ALE BEJENIEI IN VEACUL AL XVIII-LEA
DIN JUDEŢUL BIS TRIŢA-NĂSĂUD
IOAN BUREACA
Bejenia în veacul al XVIII-lea se încadrează în şirul marilor fră
mîntări social-politice ce s-au desfăşurat în Transilvania. Ea nu este un fe
nomen nou, început în acest veac, ci-şi are începuturile în cele anterioare,
dar acum, datorită, în special. instaurării dominaţiei habsburgice capăta.
� amploare deosebită. In districtele amintite, nemulţumirile maselor ţă
răneşti s-au manifestat şi prin intermediul bejeniei, adică emigrarea peste
Carpaţi, în primul rînd spre Moldova şi Bucovina. Această formă de ma
nifestare a nemulţumirilor maselor s-a desfăşurat cu intensitate diferită
:n tot cursul veacului al XVIII-lea, mai puternic, însă, pînă la 1 777, cind şi
Bucovina a fost ocupată de habsburgi.
Cauzele bejeniei ţăranilor români, a celor din rîndurile naţionali tă
ţilor conlocuitoare şi a altor categorii sociale, din văile Rodnei, Bistriţei şi
Sieului pot fi definite, în general prin : lupta necontenită împotriva încer
c ării oficialităţii săseşti a oraşului Bistriţa, înainte de înfiinţarea regimen
telor năsăudene. de a reduce pe ţărani la starea de dependenţă, lipsa pă ·
mintului roditor şi ca urmare lipsa de cereale, teama de regimul sever al
milităriei ş.a. Pe de altă parte obligaţiile mult mai mici ale ţăran ilor dir.
:vlold ova faţă de boieri, adică de 24 zile pe an, în comparaţie cu cele ale
iobagului , de 208 zile şi ale jelerului, de 1 56 zile în Transilvania - consti·
tuie un motiv princip al , ce nu poate fi neglijat, al bejeniei pe versantul
estic al muntilor.
·
Pentru a înlesni î nţelegerea fenomenului bejeniei de pe cup rinsut
actualului j udeţ Bistriţa-Năsăud in veacul al XVIII-lea s-ar putea distinge
lrei p erioad e :
Prima p erioadă, de la începutul veacului al XVIII-lea . pînă la 1 763,
cind are loc revolta antihabsburgică de la Salva, condusă de centuagenarul
Tănase Todoran ;
A doua perioadă, de la 1 763 pînă la 1 777, ocuparea Bucovinei de
absburgi, cînd trecerea peste Carpaţi din fostele districte ale actualului
ucleţ Bistriţa-Năsăud era mai lesnicioasă ;
A treia perioadă, de la 1 777 pînă la sfîrşitul veacului al XVIII-lea,

www.cimec.ro

150

cînd bejenia e tot mai sporadică şi trecerea mult ma·i îngreunată de în
tărirea pazei hotarului.
Fiecare perioadă va avea cauze şi aspecte deosebite ale bejeniei. Pe
temeiul materialului documentar din arhivele Bistriţei, care cuprinde ştiri
cu privire la această temă vom încerca s-o prezentăm în cele ce urmează :
Inceputul bejeniei în veacul al XVIII-lea din districtul românesc şi
cel săsesc se situează în timpul războiului antihabsburgic de sub conduce
rea lui Francisc Rakoczi II ( 1 703-1 7 1 1 ) cînd are loc o trecere permanentă
a populaţiei transilvănene peste Carpaţi, Această trecere este cauzată de
faptul că după instaurarea definitivă a regimului habsburgic în Transil
vania, magistratul săsesc al Bistriţei - apărător fidel al intereselor patri
ciatului urban, profitînd de noile condiţii, considerîndu-se stăpîn al " Pă
mîntului crăisesc" 1, a deposedat de drepturi şi libertăţi şi a impus la o
bligaţii iobăgeşti pe locuitorii români şi de alte naţionalităţi de pe văile
Rodnei, Sieului şi Bîrgăului. Au fost introduse diferite dări, taxe, dijme
din cereale şi alte produse şi pJ"estaţii asemănătoare robotei, cu toate că.
decretul de incorporare a Văii Rodnei la Bistriţa în timpul regelui Matei
Corvin (1 4751 şi confirmat prin altele ( 1 48 1 , 1492, 1 498, 1 520), prevedea de
plina egalitate a românilor cu germanii. Mai mult. invocînd motivul că,
"românii. . . se înmulţesc printre saşi"�, săvîrşesc furturi şi-şi ridică case
frumoase, magistratul Bistriţei, pe baza legiuirilor feudale Approbatae Con
stitutiones, a hotărît, la 1 5 mai şi 4 octombrie 1 7 1 3, măsura abuzivă de
izgonire a românilor din oraş şi din satele cu populaţie germană ale dis
trictului. In hotărîrea din 1 5 mai, semnată de întregul magistrat şi d<::
Consiliul centumvirilor, prevăzută cu sigilii. fixa drept termen d e plecar-:c
sfîrşitul lunii mai 1 7 1 3, după care "dacă la 1 Iunie se vor mai afla case pe
loc, acelea vor fi arse şi prefăcute în cenuşă conform vechiului obicei
practicat pe vremuri"3. Ca urmare, multe familii din localităţile Dumitriţa,
Jelna, Orhei, Petriş, Tonciu, Albeştii Bistriţei, Dipşa, Sigmir. Beşineu (Vi
işoara), Lechinţa, Vermeş, Sîngeorzul Nou şi cartierele Bi stritei emigrează
în Moldova. Numai din oraşul Bistriţa au fost siliţi să ia calea pribegiei
peste 50 de familii, fie pe Valea Someşului şi în comitatele învecinate, fie
în Bucovina şi Moldova în cea mai mare parte.
In 1 7 1 7 au năvălit tătarii în vremea strîngerii recoltei, distrugînd
bunurile locuitorilor din 23 de sate împreună cu oraşul Bistrita şi impre
jurimile sale, fapt ce a dus în anii următori la scumpete şi foamete. Drept
urmare mulţi oameni sărăciţi şi disperaţi, au emigrat în Moldova sau în
alte părţi. In acelaşi an, fenomenul bej eniei este semnalat de către căpi
tanul Dumitru "comăndaş" , adică comandat de Rodna, care scrie bistriţe
nilor că, "oamenii fug în Moldova ; şi astă noapte a fugit unul şi încă da·
tor cu mult . , . " 4 Din a,celeaşi motive, în 1 725, reprezentanţii Bistritei in
1
2

3
4

Istoria Rom4ntet voi. m, ed. Acad. Buc.
Istortcu! Dtstrtctu!ut Ndscludean - după

1964, p. 355.
manuscrisul lui

Florian

hiva Someşană" nr. 9, 1929, p. 15.
I d e m.
Hurm uzaki, Iorga, Documente, XV, 2, p. 1561 nr. MMDCCCCXLV (2945)
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dieta de la Sibiu cer să se ia în considerare, la aşezarea contribuţiilor, sta
rea mizeră a oraşului, invocînd faptul că, "Valahii din care mai cu seama
constă acest vidic5, s-au împrăştiat foarte mult, aşa că sate întregi au ră
mas goale. Chiar şi cei ce au mai rămas pe loc, la primăvară fără îndoialâ
vor pleca în altă parte şi astfel restul vidicanilor nu vor putea purta po
verile"6.
In anu 1 738-1 739 pleacă din districtul românesc 1 5 locuitori împre
ună cu familiile în Moldova şi în comitatele învecinate. iar alţi 1 5 româm,
foşti argaţi, pleacă în Maramureş. De asemenea, dintr-un raport întocmit
de magistratul Bistriţei aflăm că în anul 1 740 au plecat 1 84 de bejenar�
din 14 localităţi de pe Valea Someşului Mare : Rodna - 32, Maieru - 9,
Leşu - 14, Telciu - 1 8, Zagra - 1 6, Runc - 1 6, Mocod - 1 4 ş.a.m.d.
(Vezi harta nr. 1).
Amploarea fenomenului bejeniei din această parte a Transilvaniei
îngrijorează oficialităţile, deoarece în aceşti ani magistratul Bistriţei pri
meşte de la guberniul din Sibiu ordine şi instrucţiuni referitoare la ma
surile imediate de a împiedica emigrările în masă.
In anii 1 741-1 742, bistriţenii se adresează din nou guberniului de
la Sibiu arătînd că din cauza îngheţului şi ploilor se simte mare lipsă de
cereale şi că "districtualii sărmani pleacă în cete de cîte 1 0-20 în ţară
la lucru, ba se duc şi la Ungaria, cum de curînd au plecat deodată 35 din
:VIaieru"7. Tot în 1 742 magistratul Bistriţei scrie deputaţilor săi din Sibiu
că în timpul din urmă au fugit peste 400 de contribuabili în Moldova şi
in alte părţi.
Bejenia este justificată în multe cazuri de sporirea sarcinilor feudale,
robotelor şi birurilor apăsătoare. Această stare determină ţăranii de pc
pămîntul regesc să înainteze memorii - în 1 7 5 1 şi 1757 - curţii din Vi
ena. In memorii sînt descrise nedreptăţile şi abuzurile patriciatului săsesc
asupra locuitorilor de pe Valea Someşului Mare şi sînt incluse şi opre
siunile de ordin religios pe care trebuie să le suporte. Descriu şi îndăz
neala patriciatului săsesc de a-i alunga din districtul în care locuiesc, cu
:oate că ei sînt "cu mult mai vechi decît dînşii, ba districtul există cu 200
ie ani şi ceva mai bine înaintea oraşului Bistriţa"K. Arată apoi că în urma
recensămîntului au fost impuşi de către oraş la sarcini mai mari : dijmă
::in cereale, transportul lemnelor din pădure în oraş. Li s-a luat dreptul
de vînat şi pescuit în folosul lor, iar dacă nu pot ieşi la vînătoare în folosul
statului, judele îi pedepseşte. Sînt bătuţi, arşi cu fierul roşu, întemniţaţi
sau aşezaţi pe calul de tortură. Feudalii le pretind să lucreze zile de clacâ
:ntocmai ca iobagilor, deşi afirmă că ei s-au "născut liberi şi nicicînd nu
Vidic - de la subst. videk = ţinut, împrejurimea unui oraş ; aici are înţeles de dL�trict :
Vezi şi. Dicţionar maghiar-român de Ioan Gheţie, Budapesta. 1906. Vidicani - locuitori
ai districtului, din împrejurimea unui oraş ; Vezi şi Hunnuzaki, Iorga, Documente XV, 2,
in documentul MMCLXXXIX (2190) p. 1175, tennenu.l "hldec" , . î n hidecul cetăţii . ,Bestreţii " .
VIrgil Şotropa, Bejenit î n secolul XVIII, în "Arhiva Someşană" nr. 1 6 , 1932, p, 56.
Virgil Şotropa, Op. cit. p. 57
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au fost robi"!l, sau că, "Bistriţenii totdeauna au încercat să le atace con
diţiunea liberă" .10
Ţăranii bej enari din cele două districte, ca şi din comitatele înveci
nate (Solnoc-Dobîca) se adunau într-un loc anume de unde plecau : la Tăuri
(azi . Tăure, între comunele Şintereag şi Nimicea) în comitatul Solnocul
interior, la 9 iunie 1 746 ; pe hotarul Cepanului (azi, Capari) tot în Solnocul
interior, la 8 iunie 1 760, sau la Feldru în 22 iunie 1 76 1 , de unde apoi, îm
preună cu cai şi vite treceau pe drumuri şi plaiuri în Moldova. Erau or
ganizaţi şi înarmaţi cu puşti, suliţe, furci şi coase, iar în fruntea lor se gă
seau totdeauna conducători - căpitani, vătafi - ca : primarul George din
Tăuri, Ursul Roşchii din Rebrişoara, Ionaş al Corbului sau vestitul ha,iduc
:\'ica Păun.
Din mărturia locuitorului Maftei Ordace din Pa.rva, depusă în faţa
magistratului Bistritei, aflăm că la data de 14 iunie 1746, aproximativ 300
de bărbaţi şi femei, din care 1 02 înarmaţi cu puşti, au trecut Someşul in
dreptîndu-se pe Valea Rebrii, avînd în frunte pe primarul George din Tă
uri de unde au urcat muntii spre Maramureş şi Moldova.
Conducătorul
lor afrimă că "toţi vor să treacă în Moldova, căci nu mai pot suporta biru
rile şi robotele grele iobăgeşti. " 1 1
I n faţa proportiei d e masă a bej eniei, autorităţile sînt silite să ia mă
suri de întărire a pazei hotarelor spre a împiedica fuga ţăranilor. Guver
nul Transilvaniei ordona. la 1 9 iunie 1 760, să se raporteze din opt în opt
zile situatia celor plecaţi, Magistratul Bistriţei trimite comisari pen tru a
mobiliza sătenii din comunele de pe Valea Someşului Mare - Feldru,
Sîngeorz, Maieru, Leşu, Ilva Mare, Vărarea, Rebra Mare, Năsăud - să
1· ină in ajutor şi, împreună cu saşii din comunele : Dumitra, Aldorf, Iad,
Pi ntic, Tărpiu, Sigmir. Beşineu, Crainimăt, Dorolea, Ghinda, Budac, Mo
r.ari. Cepan şi cei trimişi din comitetele vecine să întîmpine pe bejenari
::: i s{t-i împiedice cu forţa de a pleca. O asemenea mobilizare confirmă am
ploarea acestei forme de nemulţumire a ţărănimii tot mai greu oprimate.
Există şi cazuri de împotrivire faţă de intenţiile autorităţilor feudak
in faţa fenomenului de masă al bejeniei_ Astfel, la Sîngeorz, săteanul Va
<:ile cel Mare îl întîmpină pe călăraşul orăşănesc cu cuvintele : "Odata
pentru totdeauna noi nu voim să dăm oamenii căci nu sîntem cătane. Dacă
boierii vor să-şi prindă iobagii să vie înşişi şi să li să opună bejenarilor.
Iar voi cei orînduiţi să ne răsculaţi (mobilizaţi) puteţi pleca de aci, căci
din satul nostru n-are să vă asculte nimeni " . 1 2
In rîndul celor plecaţi în Moldova se aflau protopopul Anton din Nă
săud. popa Constantin şi diacul Arsinte Cosoriţi din Rodna sau Ştefan
:\"imigeanul zis Cute din Feldru, conducătorul revoltei din 1 755-1 762.
Se întîmplă ş i ciocniri violente între bejenari şi forţele trimise de a
_; �nrităţi. Aşa este cea din 1 8 iunie 1 76 1 în apropiere de Dumitra, Tărpiu
V. Blchigean, Un capttol dtn lupta romdntlor someşent cu saştt dtn Bistriţa. !n "Arhiva
Someşană", nr. 6, 1926, p. 39.
Virgil Şotropa, Revolta dlstrtctulut n4sdudean 1755-1762, !n "Arhiva Someşană", nr. 23,
1938, p. 273,
Virgil Şotropa, Bejenii fn secolul XVIII, in " Arhiva Someşană", nr. 16, 1932, P- 58.
Virgil Şotropa, Op. ctt. p, '14.
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şi Cepari cînd au fost ucişi din rîndul bejenarilor doi vătafi şi luaţi trei
prizonieri, iar pentru cele 956 vite şi 37 de care cu alimente lăsate pradă
în mîinile soldaţilor şi date apoi în grija satelor săseşti din apropiere a
fost nevoie de repetate intervenţii ale comandanţilor garnizoanei militare
pentru ca bistriţenii să restituie cele luate de la bej enari.
De multe ori autorităţile oraşului Bistriţa cer sprijin de la oficiali
tatea comitatelor învecinate : Solnocul interior, Dobîca, Cluj, spre a se o
pune cu forte unite împotriva acţiunilor de deplasare în masă a ţăranilor
nemulţumiţi. Astfel, împotriva "vagabonzilor" care se adună în număr tot
mai mare în pădurile Cepanului, la 29 septembrie 1 760, primarul Bistriţei
apelează la ajutorul prefectului Mcra din Dej. a pretorului Mihai T�l::i t şi
a inspectorului plăieşilor din Dobîca. In acelaşi timp. locuitorilor din
Dumitra ş i Tăr::>iiu - localităţi apropiate de baza de plecare a bej enarilor
- li se interzice, sub ameninţare cu amendă, să vîndă fugarilor alimente,
arme sau cai.
Şi pe domeniul .,fişpanului" Paul Teleki din Posmuş, iobagii aces
tuia, 14 bărbaţi înarmaţi cu pu�ti si lănci şi două femei, nemuHumiţ!
de tratamentul inuman al administratorului, la 30 septembrie 1 760 trec
în Moldova peste muntele Prislopul Tihului. Intrebaţi de celelalte soţii şi co
piii lor, unul dintre fugari răspunde indignat că fispanul le-a închis
în temniţă, dar peste cîteva săptămîni se vor întoarce şi le vor elibera.
dind foc curţii nobililor. Un an mai t�rziu, ţăranii din cinci sate devas
tează castelele nemeşilor George Bethlen şi Cserenyi.
Documentele scot în evidenţă şi fenomenul invers, de reveniri diri
Moldova, dar numai cazuri izolate, sporadice, în număr neînsemnat.
A. r:est lucru determină, ca printr-un ordin al guberniului din 1 760. ir
localităţile : Leşu, Ilva Mare, Rodna, Telciu, apoi în Petriş şi Ui falc:L1
(Satu Nou) şi în Dumitriţa să se ridice aşa-zisele "table negre" cu in
scripţia în limbile germană, maghiară şi română, în care se arată că :
"cel ce trece în Ardeal din Moldova ori Muntenia pe di oprite va î.i
spinzurat1 3" . Faţă de acest ordin formal, peste un an, la 2 ianuarie 1 7 6 1 .
inspectorul "dependintei" valahe întreabă p e magistratul Bistriţei cum
să porcedeze cu fugarul care a fost prins şi arestat, deoarece după ridi
carea acelor table negre, potrivit ordinului" ar trebui să fie ştrangulat.
acolo Hngă table în munţi" . H Aceste cazuri putin însemnate numericeş
te nu îndreptăţesc afirmaţia cu privire la o imi�rare din Moldova în păr
ţile j udeţului nostru, sau in general în Transilvania cum gresit s i fără
nici un temei au afirmat unii istorici. Documentele şi datele statistice,
atît cele referitoare la localităţile j udeţului Bistriţa-Năsăud cît şi la Tran
silvania în general, pledează fără nici o tăgadă că bejenia peste Carpa ti.,
a constituit un fenomen de masă.
Pe temeiul acestor fapte privitoare la diferitele aspecte pe care le-a
îmbrăcat bejenia în prima perioadă (1700-1 763), se mai pot trage şi alt€
13

14

Virgil.

Şotropa,

Revolta districtuLui năsăudean 1755-1762 în

"Arhiva Someşană",

nr.

.
1938. p. 314.
Virgil Şotropa, Bejenff fn secolul XVIII, fn "Arhiva Someşană", nr. 16, 1932, p. 79.

www.cimec.ro

21

155

concluzii. Mai întîi este necesar să se scoată în relief cii, alături de cau
zele generale ale bejeniei, se poate adăuga şi un alt fapt care a uşurat
desfă�urarea ei şi anume : în veacul al XVIII-lea, pînă la revolta anti-·
habsburgică din 1 763 şi primii ani după înfiinţarea regimentelor de la
Năsăud, paza graniţei fiind încredinţată plăieşilor, în maj oritate româr.!
şi cordoanelor de grăniceri români nu constituia o stavilă de netrecu t
pentru cei care bejeneau spre Moldova. Mai trebuie adăugat c ă nici cei
încredinţaţi cu paza gra,niţelor nu dispuneau de arme şi forţe suficiente,.
mai ales, în faţa deplasărilor masive ale ţăranilor înarmaţi care au avm
loc în prima perioadă a veacului al XVIII-lea. Este destul de semnifica
tiv ceea ce raporta locotenentul plăieşilor, Moshard, superiorului său că
pitanul Luchsenstein, în aprilie 1 76 1 că nu posedă mijloacele necesare
pentru "a f:.e opune cu forţa bejenarilor, iar în cazul cînd se slăbeşte
un plai pentru a întări altul, atunci fugarii trec cu siguranţă peste cel
slăbit" . 15
Intre ani i 1 700- 1 763, bejenarii din cele două districte - românese
şi săsef.c - pleacă mai ales în Moldova şi Bucovina, dar şi în comitatele
învecinate sau chiar din părţile Bistriţei pe Valea Someşului Mare. Acest
aspect este atestat de prezenţa numelor de Salvan la Reteag, Mocod.ean
la Unguraş, Zăgrean pe Valea Ilişuei, Someşan în satele de pe cîmpie etc.
In a doua perioadă. de la 1 763 pînă la 1 777, (ocuparea Bucovinei
de habsburgi), bejenia din cele două districte a continuat. Acum, cele
două evenimente istorice de pe meleagurile noastre, care marchează noua
perioadă : înfiinţarea regimentelor de graniţă de la Năsăud şi revolta
grănicerilor, vor imprima noi trăsături şi vor constitui alte cauze ale f2nomenului bejeniei.
Infiintarea celor două regimente, de infanterie şi cavalerie, la înce
put, din 23 şi apoi din 44 de sate româneşti din fostul district al Rodnei,
de pe văile Şieului, şi Birgăului, are loc în condiţii grele cînd ro
mânii luptau din răsputeri împotriva municipalităţii săseşti din Bistri
ţa care voia să-i reducă la starea de iobăgie. Exploatînd această ".ituaţie
grea, habsburgii promit ţăranilor români scutirea de dări şi sarcini feu
dale în schi mcu1 mi l i : :1rizării ; astfel el c;înt sil i ti să accepte mili tariza
rea de teama presiunilor ameninţătoare de aservire din partea patricia
tul u i. bistriţean. Neîndeplinirea făgăduielilor, apoi obligaţiilor fată de n o b
stăp'ni, disciplina severă, prestaţiile, cărăuşiile pentru nevoile militare
etc.. determină izbucnirea revoltei antihabsburgice cu prilejul depunerii
jurămintului la Salva ( 1 0 mai 1 763), cînd bătrînul Tănase Todoran din
Bi chigiu proclamă cu curaj nedreptăţile. Reprimarea revoltei grănceri
lor a determi nat emigrarea în masă a sute de familii din cele 23 de sate,
in Moldova.
In a doua perioadă se p.ot adăuga la cauzele generale ale bejeniei.
pe lîngă teama de regimul sever al milităriei şi obligaţiile noi ale grin i 
cerilor şi catolicizarea forţată urmărită de habsburgi.
15
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Bejenia îmbracă şi acum caracter de masă. Participă şi ţărani io
bagi de pe domeniile feudalilor din comitatele învecinate. "Fibirăul" La
dislau Mora din Dej scrie magistratului Bistriţei, la 1 7 ianuarie 1 763,
despre nişte "tîlhari" adunaţi în pădurea Cepanului. La fel, printr-un or
din al guberniului de la Sibiu din vara aceluiaşi an se cere să se întoc
mească o situaţie nominală a bejenarilor care începînd cu 1 noiembrie
1 762 au fugit în Moldova, Muntenia şi Ungaria, precizîndu-se motivele
şi dacă şi-au achitat obligaţiile către stat.
In anul 1 764, comandantul garnizoanei din Bistriţa, locotenent-co
lonelul Urbani cere magistratului să ia măsuri ca plaiurile dinspre Moldo
va să fie întărite deoarece "numai de curînd au trecut iarăşi vreo suta
de bejenari" _ 16 De asemenea, din situaţia întocmită de o comisie de in
vestigaţie la cererea magistratului, rezultă că în acest timp plăieşii capo
ralului Samuil Samarai din Rodna, de pe plaiul din Poiana Acăstăului
n-au putut împiedica nici cu forţa fugarii români care au trecut în Mol
-dova. Fiind întrebaţi de ce pleacă, aceştia răspund că "ofiţerii îi chinu
iesc zi şi noapte cu lucru şi nu le dau nici o muşcătură de pîine, incit
sînt cu totul istoviţi".17 In situaţia amintită erau şi cinci dezertori gră
niceri : Zbehe Tofan din Maieru, Lupu Branişte, Lupul Boca, Cifor Stru
gar, Isip Strugar din Ilva Mare. Aceştia avertizează plăieşi "să nu le fac::i.
nici un rău, căci nu se ştie ora cînd va pleca întreg Maieru şi Sîn
georzul. . . " 18
Dintr-o altă situaţie întocmită în anul 1 766 aflăm că numărul de
zertorilor din satele militarizate ale regimentului II de graniţă năsău
dean era ridicat. Astfel, în 1 5 sate de pe Valea Someşului Mare şi din
Mărişel existau 32 de femei cu 46 de copii ai căror bărbaţi dezertaseră
trecînd în Moldova. 19
Impied icarea bejeniei, este încercată de a,utorităţi şi prin mijloace
mai blînde. Astfel, într-un ordin din 1 764 se arată că cei ce se vor în
toarce sau au intenţia să plece în trei - patru săptămîni nu vor fi pe
depsiti. Se mai semnalea.ză şi acum cazuri izolate de reveniri. Astfel, în
1 7 6 8 , Istrate Stupar din marginea oraşului Bistriţa s-a întors
cu soţia
şi patru copii după ce 8 ani a lucrat cu învoială pe moşia unui boier din
Horodniceni, ţinutul Suceava.
Cu toate măsurile mai blînde, bejenia continuă. Dovadă că în de
cembrie 1 7 7 1 magistratul Bistriţei este anunţat de locotenent-colonelul
Schlaun din Năsăud că bejenarii din mahalaua Bistriţei şi din Ghinda
au fost prinşi de rutenii din Bucovina şi predaţi ca;rantinei din Rodna.
In 1 7 76 se întocrru�şte de către magistrat un tablou cu toate ordi
nile primite de la autorităţile superioare în legătură cu bejenarii spre
a fi cunoscute şi aplicate de organele subordonate Acesta dovedeşte că, a16

1 'i

Virgil Şotropa,
V irl!il Sotroua.

Op. cit. p. 83.
Ou. c!t. n. 84.

18

I d e m

19

Virgil Şotropa. Infiintarea graniţei militare nc1s4udene
25, 1938-1939, p, 309-310.
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cum cînd se reînoiesc măsurile aspre, (era prevăzută chiar spînzurătoa
rea) nici măsurile blînde nu au efectul dorit.
Din cele arătate se desprinde concluzia că dacă trei sferturi de
veac bejenia, îmbrăcînd fie un caracter izolat, sporadic, fie caracter de
masă, se făcea fără prea multe oprelişti, paza fiind asigurată în special
de români ; după întărirea pazei de graniţă de către regimentul nou în
fiinţat şi apoi după ocuparea Bucovinei acest fenomen este împiedicat prin
trecătorile Rodnei şi Tihuţei spre versantul estic al Carpaţilor .
Din conscripţia nominală aflătoare în arhivele vieneze, întocmită
spre sfîrşitul anului 1 777 şi inceputul anului 1 778 şi publicată de Ion
Nistor în lucrarea "Bej enari ardeleni în Bucovia",20 rezultă numă
rul bejenarilor pe familii, grupaţi pe fostele sate grănicereşti, cele să-·
seşti şi alte localităţi din cuprinsul actualului judeţ pe un interval de
40 de ani.21 Se dis ting 6 perioade şi anume :
- 1 735-1 750, în care bejenia are loc datorită unor evenimen1� :
specifice celor două districte ;
- 1 75 1 - 1 7 6 1 , cînd au loc "tumultus pagorum" al populaţiei di 1
districtul Văii Rodnei, cu influenţe şi asupra românilor din satele să
seşti şi din localităţile învecinate ;
- 1 762-1 764, cînd s-au înfiinţat regimentele de graniţă de la Nă 
săuu şi a avut loc revolta antihabsburgică ;
- 1 765-1 770, cînd este emis statutul grăniceresc, se reorgani. 
zează formaţiunile militare, se atrag pe teritoriul grăniceresc familii din
comitatele învecinate pentru a. înlocui pe cele bejenite ;
- 1 77 1 - 1 775, perioadă in aparenţă mai liniştită fără ca emigr i 
rile s ă înceteze şi
- 1 776-1 777, .cînd Bucovina. a fost răpită din trupul Moldovei şi
bejenia continuă.
Tabelul respectiv cuprinde doar bej enarii din j udeţul Bistrija-Nă
săud stabiliţi în Bucovina al căror număr se ridică la 797 dar, cu toati<
certitudinea, se poate adăuga cel puţin tot acelaşi număr pentru ace
eaşi perioadă de 40 de ani dacă ne referim la bej en�rii care s-au aşezat
de-a dreptul în sa tele din Moldova, a căror conscriere nu s-a făcut c 1
toate insistenţele Vi enei. Aşa cum rezultă din studiile demografice, re
h·ritoare la această perioadă, un sat de mărime mijlocie era format din
70-80 de familii, astfel, luînd ca bază tabelul întocmit, se poate trage
concluzia că au emigrat de pe teritoriul judeţului o populaţie egală cu
1 0 sate, în realitate - dacă cuprindem şi Moldova - se poate consi
dera dublu numărul celor plecaţi. (Cifra în acest caz ar fi aproximativ
1 600).
In a treia perioadă ( 1 7 77-1 800) bejenia capătă un caracter limitat,
îmbrăcînd forme singulare ca : dezertări ale grănicerilor. furişări pe po
tecile şi plaiurile mai puţin accesibile ale Călimanilor. Aceasta se explică
20
21

Ion Nlstor, Bejenart
Vezi, Pompe! Boca,
(manuscris).

arde!ent fn Bucovina, in ,.Codrul Cosmlnului". an IV, 1926.
Tabe! privind bejenarii din judeţul Bistriţa Ndsdud dupd I.
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prin aceea că hotarul spre Moldova, accesibil în prima şi chiar în a doua
perioadă, acum este păzit şi întărit de cordoane grănicereşti.
In ultimul sfert al veacului al XVIII-lea, bejenarii trec, totuşi în
Moldova prin districtul săsesc, deoarece în octombrie 1 778
colonelul
Schlaun scrie magistr.<tului Bistriţei cerîndu-i informaţii despre locul un
· de se adună bejenarii şi plaiurile care trebuie păzite urgent. Din răspunsul
magistratului deducem că bejenarii trec peste munţi pe mai multe căi :
O cale era prin pădurile Ghinzii, apoi pădurile bîrgăuanilor, cuşme
nilor, uifălenilor şi petrişenilor, pe culmile dealurilor ; a doua cale, peste
hotarul Dumitriţei spre gura Budacului pînă la Brazda. A treia cale tot
peste hotarul Dumitriţei şi muntele Duca se aj ungea tot la Brazda. Toto
data magistratul ii face cunoscut colonelului că fugarii se adună la o dat::i.
fixată dinainte în păduri dese, ascunse, fiind "întîmplinaţi de un emisar pe
care Birgăuanii îl cunosc bine şi care îi trece peste plaiuri" ,22 (Vezi harta
nr. 2 ).
Ca urmare se iau măsuri de întărire a pazei de grăniceri pe muchia
dealului dintre Bîrgău, Cuşma, Uifalău şi Petriş, locul unde bejenarii pu
teau să fie controlaţi înainte de a pătrunde in păduri şi plaiuri de munte.
Bejenarii din districtele ce formează actualul judeţ, odată ajun�i
pe celălalt versant al Carpaţilor şi avînd ca ocupaţie, în majo
ritatea lor, agricultura o continuă. Ei sînt asimilaţi în categoria ţăranilor
aşezaţi cu invoiala, a lăturaşilor, pe pămîntul boierilor şi mînăstirilor. In
acest fel ei primesc pămînt de arătură şi fineţe în folosinţă individuală,
iar păşunile le folosesc în devălmăşie. In schimbul pămîntului primit fără
plată aceştia trebuiau să accepte condiţiile impuse de boieri. Obligaţiile
lor la începutul veacului al XVIII-lea sînt mai uşoare pentru ca apoi să
crească, dar comparativ cu ale ţăranilor dependenţi din Transilvania, acestea sînt mult mai reduse, ele · explicind de ce Moldova ca şi Ţara Româ
nească reprezentau adevărate puncte de gravitaţie pentru ţăranii r:Jmâni,
transilvăneni, care atunci cînd aflau de întemeierea unor sate de colonizare,
în condiţii de scutiri de obligaţii pe un anumit termen (slobozii), "erau bu
curoşi s-o pornească în tr-acolo" Jl
In Bucovina şi Moldova noii veniţi au întemeiat unele sate. numele
cărora sînt porecle date de vecini, de proprietari sau de locuitorii lor înşişi
Asemenea sate formate prin colonizare, ca şi prin roire. constituie feno 
mt)ne care au avut loc în toate cele trei ţări româneşti. Ele nu sînt propri1,
numai poporului nostru, ci "îl au toate popoarele într-un stadiu de creş
tere al populaţiei" . 2" In acest fel, potrivit conscripţiei nominale amintite,
rezultă că cea mai mare parte a bej enarilor erau originari din comitatele
Invecinate cu Moldova : Bistriţa, Năsăud, Mureş. Ciuc, Trei Scaune, Sol
noe, Dobîca, Maramureş, Cluj şi că aceştia s-au aşezat în 79 de sate din
Bucovina25 (vezi harta nr. 3).
22

23

"24

23

Virgil Şotropa, Bejenii în secolul XVIII, în . , Arhiva Someşană".
C. C . Giurescu,

Transilvania în istoria poporului român, Buc . .

nr.
1937.

16.

1 932

.

p . 87.

p . 54.

c . C. Giurescu. Principatele Române !a începutul seco!u]ui a! XIX-lea Buc. 19o7.
Ion Nistor, Emigrllri!e de peste munţi. în ,.An. Acad. Rom . , " 1 9 1 5 p. 38 şi urm.
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In judeţul Neamţ sînt sate întemeiate cu oameni veniţi din Transil
vania, arătîndu-se locul de unde au plecat. Aşa sînt Bîrgăuani cu 1 7 1 d
gospodării de pe Valea Bîrgăului, Broştenii Bîrgăieni cu 25 de gospodării
tot de pe Bîrgău, apoi Sărata Bistriţa, Ghindăuani de la Ghinda, locali
tate aparţinătoare oraşului Bistriţa. Unguraşi ş.a. La fel, în judeţul Sucea
va s-a întemeiat satul Botoşana cu 1 1 6 gospodării - aşa cum arată cerce
tii' torul Boca Pompei -- şi anume din : 63 de familii de bejenari din Il va Mare,
28 din Maieru, 6 din Rodna, 6 din Măgura, Ilvei, 4 din Bîrgău şi 9 din alte
localităţi ale districtelor Năsăud şi Bistriţa, apoi satele Bălăc:oana cu
84 de familii, Uideşti cu 76, Tereblecea cu 74 de familii de bejenari trecuţi
in masă în Bucovina şi Moldodva. Se mai pot aminti şi satele Iaslovăţ cu
5 2 de familii, Ilişcşti cu 46, Stupca (azi Ciprian Porumbc:;cu) cu 39, Ber
chişeşti cu 38, Brăieşti cu 34, Todireşti cu 33, Corlata cu 32 ş.a.m.d. care
şi-au sporit populaţia pe seama celor plecati din districtele Năsăud 5i Bis 
triţa.:!li Mai există sate noi întemeiate prin colonizare în Moldova, ca şi in
Ţara Romînească, din locuitori strînşi din alte părţi şi care poartă numele
de adunaţi, atîrnaţi, băjenari, pribegi, străini, etc. Numele de "bejenari · '
pentru unele sate moldovene se găsesc şi pe h_arta rusă din 1 835, cum a··
fi Bejenărîţi din Putna. lîngă Domneşti cu 58 de familii ş.a.
O altă dovadă a bejeniei este şi existenţa a numeroase sate de un
gureni, adică de români transilvăneni stabiliţi peste Carpati. Aşa sint a
,;ezările din fostul ţinut al Hîrlăului : Ungurenii cu 103 gospodării şi Un
!4Urenii lui Cuciureni cu 30 de gospodării, apoi, în Bacău satul Mocani.
i n t emeiat de ciobani ardeleni.
Este necesar să se arate că alături de bejenarii români au luat de
!1 1 ul le ori calea pribegiei şi ţărani săraci din rîndurile naţionalităţilor con 
:ocuitoare : germani, maghiari, e tc., deopotrivă asupriţi de clasa dominan
;a. Faptul că există aşezări care cuprind şi o p,opulaţie de origine săseasc:'i ,
: recută din părt.ile Rodnei şi Bistriţei ca şi din alte colţuri ale Transilva
:1 iPi. în timpuri mai vechi şi chiar în veacul al XVIII-lea ne-o dovedeşte
dPnumirile păstrate pînă astăzi : Sasca Mare, Sasca Mică, Neamţ ş.a.
Mărturii elocvente sînt şi numele unor bejenari care atestă locul de
, ·rigine. Aşa sînt : Someşan, Birgăuan, Borşan, Moroşan, Bretean. Gălă
· ea n . Fize5an, Nimiqean, Măierean.27
Aceste exemple lămuresc în general un aspect al fenomenului be
.· �_· niei din Transilvania şi în special din districtele învecinate cu Moldova.
Faţă de deosebita amploare a bejeniei în veacul al XVIII-lea, credem
c i este justificată, măcar în parte, afirmaţia unui cercetător care s-a ocupat
el' această problemă cînd afirmă : "N-ar fi . . . exclus ca năsăudenii să şi-l
: L Vendice pe cel mai mare prozator moldovean, deoarece însuşi Creangd
: ., . . Amintirile" sale arată că străbunicul lui cu copiii şi împreună cu alte
:«milii au fugit din Ardeal în Moldova din cauza papistăşiei" .28 Cele spuse
�

Ion Nistor. Bejenari arde!ent i n Bucovina, în "Codrul Cosminului".
1927.

c.

p. 453.

an II-III.

C. Giurescu, Transilvania in istoria poporului romcin, Buc . . 1967. o. 57.

1925-1926.

Ion Nistor. Emigrdrile de peste munţi, in , .An. Acad. Rom.". 1915. p . 38 - 41 ; Ion Cr�angă.
Opere. Buc . . 1970, p, 162.
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de marele povestitor îşi găsesc explicaţia şi corespund proselitismului ca··
talie al habsburgilor faţă de ţăranii români din ţinutul regimentului de
graniţă năsăudean, care preferă să treacă în Moldova decît să îmbrăţişez.:.
unirea cu Roma. Şi în conscripţia publicată de Ion Nistor sînt trecute
trei familii purtind numele de Creangă - Chirilă, Vasile şi Ştefan - care
in anul 1 762 au plecat din Ilva Mare şi s-au stabilit în satul Botoşana pe
domeniul mănăstirii Salca. Ori cum ar fi, chiar dacă străbunii humuleş
teanului îşi trag obîrşia din frumoasa ţară a lui Coşbuc, Rebreanu şi Mu
reşanu, totuşi, prin spiritualitatea creaţiei sale, el rămîne, în primul rind,
moldovean fără nici o tăgadă.
In legătură cu procesul bejeniei din ţinutul judeţului nostru, nu este
lipsit de interes faptul că în timpul războiului austro-turc ( 1 7 1 6-1 7 1 8),
din porunca Porţii otomane, domnul moldovean Mihai Racoviţă, alături de
tătari şi în înţelegere cu Francisc Râkoczi, organizează, în iulie 1 7 1 7 , �
expediţie militară împotriva austriecilor din Transilvania. Armatele trec
prin pasul Mestecăniş, ocupă Rodna şi se îndreaptă spre Bistriţa. Cu a
cest prilej, "domnul, aşa cum scrie Chiparissa, cronicarul său, a dat po
J ·uncă oştenilor să nu robească pe moldoveni - şi să-i ascundă de tălari ;
moldovenii de care vorbesc - explică el - nu sînt moldoveni din Moldova,
,.ci moldoveni născuţi şi crescuţi in Ungaria" .29 (subl. autorului) Se poate
spune fără a greşi că aceşti moldoveni, "născuţi şi crescuţi în Ungaria·•
sînt foşti bejenari, ungureni, români transilvăneni. In acelaşi timp , c�le
citate reprezintă o mărturie a solidarităţii dintre poprulaţia de pe cele dou1
versante ale Carpaţilor. Legăturile permanente ce au existat confirmă
prezenţa unei conştiinţe de neam în pragul formirii naţiunii. Aceste le-
gături, prin intermediul bejenarilor, cu Moldova au avut o deosebită în
semnătate economica-socială şi culturală. Alături de faptul că bejenia a
întărit colonizarea peste Carpaţi, ea a contribuit la menţinerea unităţii
limbii române, la răspîndirea datinilor şi obiceiurilor strămoşeşti pe to::
spaţiul geografic locuit de români.
Bejenia de pe Văile Som eşului Mare, Bîrgăului şi Bistriţei, în urmă
cu peste 200 de ani, şi întemeierea de numeroase aşezări dincolo de Car
paţi cu contribuţia elementelor plecate izolat sau în masă. de pe meleagu
rile năsăudene şi bistriţene, constituie un aspect de seamă a istoriei locale
şi chiar a istoriei poporului român în general.

29

. . . Istoria României voi. m.

ed. Acad.

Buc.,

1964, p_ 465
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EVOLUŢIA DENUMIRILOR LOCALITAŢILOR
IN VEACUL AL XVIII-lea DIN DISTRICTELE NASAUD ŞI BISTRIŢA
A. Districtul românesc al Năsăudului ("Districtus Valachorum Rod
nensis" , " Districtus Valahicus" ) format, la început, din 23 comune româ
neşti şi anume :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
1 0.
11.
1 2.

Bichigiu
Feldru
Găureni
Hordou (Coşbuc)
Ilva Mică
Leşu
Maieru
Mititei
Mocod
Năsăud
Nuşfalău (Mărişelu)
Poienile Zăgrii

1 3.
1 4.
1 5.
1 6.
1 7.
18.
1 9.
20.
21.
22.
23.

Rebra Mare
Rebrişoara
Rodna
Runc (Runcul Salvei)
Salva
Sîngeorz (Băi)
Sîntioana
Suplai
Telciu
Zagra
Vărarea (Nepos)

La 1 762 a început militarizarea comunelor de pe Valea Someşului
Mare, formîndu-se regimentul II românesc de graniţă cu centrul la Năsăud.
La 1 764 s-au adăugat ţinutului grăniceresc următoarele 7 comune de
pe văile Sieului şi Mureşului, anume :
_
24.
25.
26.
27.

Budacu-Românesc
Gledin
Monor
Morăreni

28. Ragla
29. Sieuţ
30. Ruşii - Munţi

La 1 784 a fost alăturată districtului militarizat şi Valea Bîrgăului,
prin răscumpărarea de la familia nobiliară Bethlen, alcătuindu-se 8 co
mune :
3 1 . Borgo-Rus (Rusu Bîrgăului)
32. Borgo-Joseni (Josenii Bîrgăului)
33. Borgo-Mijloceni (Mijlocenii Bîrgăului)
34. Borgo-Suseni (Susenii Bîrgăului)
35. Borgo-Prund (Prundu Bîrgăului)
36. Borgo-Bistriţa (Bistriţa-Bîrgăului)
37. Borgo-Tiha (Tiha-Bîrgăului)
38. Borgo-Mureşeni (Mureşenii Bîrgăului)
S-au mai organizat următoarele 6 comune noi :
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39.
40.
41.
42.
43.
44.

Ilva Mare
Măgura Ilvei
Parva (Lunea Vinului)
Rodna Nouă (Şanţ)
Romuli (Strîmba)
Sîniosif (Poiana Ilvei)

Numărul comunelor cu populatie românească ce alcătuiau districtul nă
săudean, militarizat, s-a ridicat la 44.
B. Districtul săsesc al Bistriţei ("districtus saxonicus" , "das Nosner
land") cuprindea localităţi cu foşti colonişti aduşi de regele Ungariei Geza
al II-lea pe la mijlocul veacului al XII-lea din Valea Rinului, a Mosellei şi
din Saxonia şi cărora li s-a dat dreptul de a folosi împreună cu băştinaşi<
români , .fundus regius" (proprietatea regelui). Odată cu împărţirea în co· ·
mitate, Bistrita şi localităţile săseşti ţineau de comitatul Dobîca, avînd în
să privilegii şi o conducere administrativă proprie.
In decursul veacului al XVIII-lea numărul localităţilor ce intră î n
componenta districtului suferă modificări. Astfel, între 1 7 60- 1 76 2 cuprin
dea 47 localităti, apoi 23, pentru ca între 1 784-1 790 să alcătuiască un co
mitat împrcuni't cu Turda "superioară" , Cluj şi Dobîca " inferioară" cu re
şedinţa la Reghin, iar după 6 ani să revină la vechea împărţire.
sale :

Iată localităţile care aparţineau districtului săsesc de la începuturile

1 . Bistriţa
Bistricia, Bistriz, Nosenstadt. Besztercze, centru de re şedinţă a districtului
2. Albeştii Bis lriţei = Alba Eclesia, Weisskirch, Ferihaz
3. Budacul de Jos = Deutsch-Budak
4. Dipşa = Arida Rippa, Di.irrbach
5. Dorolea = Arida Bistricia, Bistricia Minor, Klein-Bistritz
6. Dumitra
Mettersdorf
7 . Dumitriţa = Waltersdorf
8 . Ghinda = Vinda, Windau
9. Jeica = Schelk, Salk
1 0. Jelna = Solda, Senndorf
1 1 . Lechinţa = Lehnitz
1 2 . Livezile = Jaad, Iad
1 3. Mărişel = Grossendorf, Nuşfalău (pînă la 1 762)
1 4. Monariu = Minarken
1 5. Petriş = Villa Petri, Petersdorf
1 6 . Satu Nou = Nova Villa, Ober-Neudorf. Neudorf, Uifalău
1 7. Sîngeorzul Nou = Sankt-Georgen
1 8. Sîntioana = Johannesdorf
1 9. Sigmir = Zigmar, Schonbirk, Szepmir
20. Slătiniţa
Pintak, Pintic
=

=

=
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21.
22.
23.
24.
25.

Tărpiu = Treppen, Treppling
Tonciu
Tatsch
Unirea = Latina Superior, Wallendorf, Aldorf
Vermeş
W ermesch
Viişoara = Villa Paganica, Heidendorf, Beşineu
=

=

C. Localităţile de pe teritoriul comitatelor învecinate
Solnocul
Interior, Dobica şi Cluj - locuite de iobagi ai nobililor feudali şi care in
::rivinţa organizării ecleziastice şi a învăţămîntului aparţineau de distric
:"Jl Bistriţei :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

·s .

9.
10.
11.
1 2.
1 3.

Arcalia = Kallesdorf
Cepari = Tschippendorf, Cepan
Chiraleş = Kyrieleis, KerU�j
Corvineşti
Nieder-Neudorf, Uifalul de Jos
Crainimăt = Baiersdorf
Cuşma
Domneşti = Billak, Bileag
Herina = Mi:inchsdorf
Orheiul Bistriţei = Burghalle
Moruţ
Moritzdorf
Sîniacob = Jakobsdorf
Sieu = Gross-Schogen. Schay, Saji:i
Sieu-Măgheruş = Ungersdorf
=

=

--:-; ' J tă : In afară de localităţile cuprinse în anexa, m decursul veacului al
XVIII-lea,, au mai fost amintite în lucrare şi altele din comitatele
învecinate ca : Prislop (azi, L. Rebreanu), Luşca, Mintiu, Nimigea
de Jos şi de Sus: Tăure (Tăuri), Floreşti, Cociu ş.a., precum şi V.
Bîrgăului care aparţineau de comitatul Solnocul Interior ; La fel,
Buduş, Simioneşti, Bălăjeni (Braşfalău), Caila, Galaţii Bistriţei,
Ardan, Soimuş, Bungard, Sărata (Salk, So6falva, Somfalău, Reuss),
SărăţeL Bîrla ş.a .. care aparţineau de comitatul Dobîca, iar Teaca,
· : i l e Tecii, Posmuş, Monor, Gledin ş.a., care aparţineau de
comitatul
Cluj .
Pentru deliminarea administrativă a districtelor şi comitatelor,
vezi şi lucrările :
Friederics Teutsch. Geschichte der evangelischen Kirche in Si
ebenbiirgen = Istoria bisericii evanghelice din Ardeal .(l l 50-1 9 1 7)
vol. I, II, Sibiu, 1 92 1 ;
Emil Csallner, Denkwurdigkeiten aus dem Nosnergau
Fapte
importante din districtul Bistriţei, Bistriţa, 1 941 .
=
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Ion Nistor
Bejenari ardeleni în Bucovina
"Codrul Cosminului" - an IV

-

1926

A. FAMILII DIN FOSTE SATE GRANICEREŞTI
Total
1.

2.

Rodna

28

Ilva Mare

88

3.

Măgura Il vei

1735-50

1751 -61

4

1762-64

1 765-70
7

2

56

13

14

4

2

4.

Maieru

47

2

24

16

Sîngeorz Băi

86

10

45

22

6.

Ilva Mică

8.

9.

Leşu
Poiana Ilvei
Feldru

31

1

5

1

1
12

12

2

1

10.

Rebra

11.

Rebrişoara

12.

Năsăud

1 3.

Salv a

1

1 4.

Telciu

4

1 5.

Romuli

2

16.

Zagra

5

1

1 7.

Poieni

1

1

1 8.
19.
20.

Mărişelu
Sîntioana
Sieuţ

39

4

1

1

2

20

4

7

2

:3

36

2

2

2

3

1

2

1

1

2

1

1

1

1

1

14

3

Bîrgău

23.

Bîrgăul de Jos

9

8

24.

Rusu Birg.

4

4

440

2

2

Budacu d e Sus

Familii

L

1
1

22.

7

1

1

1

21.

37

2

1

1
7

1

9

3

5.

7.

1776-7i

5

6

5

1 771-75

1

6

4

16

4

18

2

'ţ

202

82

77

31

1 751-61

1762-64

1765-70

1771-75

1776-77

1

4

1

14

11

29

B. FAMILII DIN FOSTE SATE SASEŞTI
Total
40

1.

Bistriţa

2.

Aldorf

1

3.

Dorolea

1

4.

Ghinda

1735-50

5
1

1

1

3

www.cimec.ro

1

165

Total

5.

Jelna

..

Dumitriţa

Orheiul Bislriţei

:-).

Budacu de Jos

S.
, .

Monariu

Domneşti

11.

S i eu

, '

Cepari

L .j•

�făgheruş Sieu

- -·

Arcalia

3

4

2

1

1

11
3

3

2

1
6

Sî niacob

1
19

Gala ţii Btr.

1�.
. - ,,

Di pş a

Pin tic
Familii

C.

8

Blăjen i
Caila
Mintiu

--

Prislop

�

Luşca

,:
-

..
..,
u.

N i m igea
Cociu

Beclean

Borleasa

, .
- .l.

�.

'

"'

2

2

14

4

2

7

4

1

11

1
35

1

3

5

2

2

4

3
1

7

1

1

2
1

6

1

155

1776-77

18

2
1

4

1

1

4

14

9

43

36

1762-64

1765-70

1771-75

1 776-77

14

4
"
"'

FAMILII DIN ALTE SATE DIN JUDEŢ

1.

-

1771-75

1

Total

.

1765-70

2

3

9

B ungard

.; ,

1762-64

3

14

1 '·
-

1

16

Chiraleş

, �

1 751-61

4

� 5.

l ':i .

1735-50

.

..

Sita

7

6
1

22
1

s
5

3

2

Rusu

2

Vita

3

9

4

1

2

14

2

3

2

2

1

1

1

1

2

1

3

1
6

7

2

1

5
1

1
1

2

1

1
1

1

2

1

2

1

1

2
1

1
3

Bretea

4

1

Odorhei

4

2

� ritereag

2

1

Chintelnic

il4

1

1

5

Figa

Cristur Sieu

1751-61

1

17

38

Spermezău
V e rş ha za

1735-50

1

4

1

2
1

1
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Total
21.

Cuşma

2

22.

Măgurele

2

23.

Birla

5
17

24.

Buduş

25.

Soimuş

1

26.

F-r iş u

4

27.

Ardan

28.

Ruştior

29.

Posmuş

7
5

1735-50

1 751-61

30.

Enciu
Fîntînele

1

3

6

6

1

1
1

3
1
2

2

3
1

3
1

Budurleni

1

Iuda

3

34.

Archiud

2

35.

Ocniţa

1

36.

Budatelec

2

2

37.

Fiscut

1

1

38.

Tagu Mare

1

39.

Lumperd

2

40.

Urmeniş

3

Şopteriu

1
202

1776-77"

2

32.

Familii

1771-75

4

33.

41.

1765-70

1

1

31.

1 762-64

2

z

1

2
2
32

50

23

1

13

50

34

34

R E C A P I T U L A Ţ I E
Sate grănicereşti

440

16

29

202

82

77

Sate săseşti

155

35

18

14

9

43

Alte sate

202

32

50

23

13

50

3-t

797

83

97

239

104

170

104

Total

Familii

36

Intocmit : Boca Pompei-
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A.SPECTS DE LA MIGRATION AU COVRS DU XVIII-e SIECLE DANS
LE DEPARTEMENT BISTRITZA-NASAUD

Un phenomime qui merite tout l'interet de l'historien et qui a eu
lieu en Transylvanie au cours du XVIII-e siecle, est la migration des pay
sans Roumains asservis de cette region. On atteste ainsi les mouvements
sociaux de l'epoque.
Des paysans des districts Bistriţa et Năsăud ont traverse les Car
pates en masse ou par groupes et se sont etablis en Moldavie et en Bu
covine. C'e,st une forme de la lutte de classe dont les raisons sont mul ·
tiples : L'augmentation des obligations feodales imposees, la terre insu 
fisante, les recoltes de mauvaise qualite, les efforts de l'eglise catholique
d'imposer le catholicisme _aux Roumains orthodoxes, la terreur que les
jeunes paysans devaient supporter au cours du service militaire.
Les documents des archives de Bistritza prouvent que le nombre des
migrateurs etait considerable. Avant de quitter la terre natale ils s'or
ganisaient. Ils choisissaient un conducteur qui dirigeait leur exode (George
din Tăuri, Ursul al Roşchii din Rebrişoara, Ionaş al Corbului, Nica Păun).
Dans cette situation, les autorites ont pris des mesures severes pour
empecher ce mouvement. · On a renforce la surveillance de la frontie,.e et
ceux qui etaient surpris etaient severement punis. Il y avait des cas, mt
seulement l'intervention des armes pouvait les arreter.
Arrives en Moldavie, les paysans de Transylvanie travaillaient le.o;
terres des boyards et des monasteres. Ils ont fonde des villages dont les
noms sont le resultat des surnoms accordes par les nouveaux proprietaires,
ou par eux-memes.
Les archives de Vienne temoignent ces migrations. On y montre que
beaucoup d'habitants des regions : Bistritza, Năsăud, Mureş, Ciuc, Mara
mureş, Solnoc-Dobîca, Cluj, situees pres de la frontiere, se sont etablis en
';'9 villages de Bucovine.
Au nord de Moldavie et de Bucovine il y avait des villages, dont le
nombre de la population a augmente, par l'etablissement des familles
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arrivees de Transylvanie surtout de la vallee de Someş, Bîrgău et Bis
tritza. Les noms actuels de ces villages montrent l'origine des habitants :
Bîrgăuani, Broşteni - Bîrgaieni, Ghindăuani, Sărata Bistritza, Unguraşi,
dans le departement Neamţ ; Botoşana, Bălăceana, Uideşti, Tereblecea,
Jslovâţ, Ilişeşti, dans le departement Suceava. Meme les noms des certaines
familles rappellent les villages originaires de Transylvanie : Măierean,
Nimigean, Someşan, Bîrgăuan (de Maieru, Nimigea, Someş, Bîrgău). A
câte de ces villages il y en a d'autres fondes en exclussivite par ces migra ·
teurs, etablis sur le versant est des Carpates, dans la region Jassy (Ungu
reni, Ungurenii lui Cuciureni).
Le chroniqueur du prince Moldave Mihai Racovitza, a l'occasion
d'une expedition militaire dans les vallees de Rodna et de Bistritza, affir
me que dans ceLte region on a recontre beaucoup de Moldaves, qui n e
sont pas de Moldaves de i'vloldavie, mais des Moldaves " nes et eleves en
llongrie", dane des migrateurs.
Ces liaisons permanentes entre la Moldavie et la Transylvanie, ba
sees sur l'origine, la langue et les traditions communes confirment l'exis
tence d'une conscience nationale, a la veille de la formation de notr?
nation.

L E G E N D E

D E S

F I G U R E S

1 . Carte no. 1 - Districte roumain et saxon (allemand de Transylvaniel
sur le teiTitoire du departement de Bistriţa-Năsăud.
2. Carte no. 2 - Les routes qui reliaient la Vallee de Rodna et de Bis
tritza a la Moldavie.
3. Carte no. 3
Les localitees sures et probables d ans Bucovinie et
Moldavie renforcces par les emigrants (bejenari) des
districtes de Năsăud et de Bistriţa.
-
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ECOUL UNIRII PRINCIPA TELOR PE MELEAGURILE
NASAUDENE
ŞTEFAN LUPU
.

Se ştie că ţinutul Năsăudului a fost din timpurile cele mai vechi un
( l'ntru românesc, în care sentimentul naţional a pulsat cu multă tărie.
:\ I unţii care îi despart de Moldova, precum şi stăpînirea străină sub care
au fost veacuri de-a rîndul nu i-au putut împiedica pe românii de pe me
:eagurile năsăudene şi bistriţene să aibă legături economice şi religioase
cu locuitorii ţării Moldovei, pe care îi considerau fraţi, de înda.tă ce vor
�eau aceeaşi limbă, aveau aceeaşi ocupaţie, acelaşi port, aceeaşi credinţă
-i aceleaşi obiceiuri. Ajungerea a,c estui ţinut sub stăpînirea
voievozilor
moldoveni, Ştefan cel Mare şi Petru Rareş, care primiseră de la regii ma
Qhiari posesiuni în Ardeal, între care şi cetatea, Ciceului, cu şaizeci de sate,
:n jur, a făcut să se închege între popula,ţia
românească de aici şi cea a
�vToldovei legături şi din punct de vedere politic. !
Î ncetarea stăpîniri i moldovene asupra ţinutului bistriţean şi năsău
::ean sub urmaşii în domnie ai lui Petru Rareş n-a putut să taie legătu
rile dintre locuitorii acestor văi cu cei ai ţării Moldovei. 2
Aceste le,gături au continuat şi în veacurile următoare şi ele a,u dus la
cimentarea unităţii nationale dintre populaţia românească de aici şi cea a
:\Ioldovei .:J Faptul acesta a fost confirmat şi de baronul Francisc Kemeny,
preşedintele provizor al Cancelariei aulice transilvane pe lîngă Curtea îm
::>ărătească din Viena.
Consultat de împărat în problema reorganizării Transilvaniei, acesta
-21 p1·ezentat, la data de 10 ianuarie 1 86 1 , o propunere în care vorbea şi
:: e vi itoarea administrare a, teritoriului
ce a aparţinut regimentului al
ii-lea grăniceresc, al cărui sediu fusese la Năsăud.
El a căutat să argumenteze că ar fi în interesul împărăţiei austriece,
c a acest ţinut cm·at românesc şi aflător în imediata vecinăta,te cu Moldova,
::cei cu un stat tot românesc, să fie organizat ca o unitate administrativă
- � politică de sine stătătoare.
·

V. Motogna. Relatiile </intre Mo!<lova şi Ardea! în veacul a! XVI-lea, Dej, 1928.
V. Motogna. Cetatea Ciceu!ui sub stăpînirea Moldovei, Dej, 1927.
V. Seni, Contribuţiuni la istoria legăturilor Moldovei cu oraşul Bistriţa din Ardeal,
rev . . ,Transilvania" , anul XLV, nr. 10-12 , 1 dec. v. 1914 , p. 446-455.
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El considera, printre altele, că nu e bine "ca un popor constătător
numai din români" , înţelegînd evident populaţia, de pe meleagurile năs[t-·
udene şi bistriţene" - exercitati în arme, chiar la graniţele Moldovei, un
de comunicaţia cu principatele dunărene chiar astăzi e aşa de deasă, să o
cupe o poziţie independentă sub conducerea şi supravegherea diregătorilor
proprii na,tionali, căci dacă aceasta împrejurare în prezent nu apare să a
meninţe cu periclu, totuşi rămîne învăluit în întunecimea viitorului. C J
mai tîrziu s ă poată f i sau s ă poată deveni u n periclu, de aceea n u pot cu
teza a lua asupra-mi responsabilitatea împreunată cu o asemenea propu
nere:' (Dr. Nestor Şimon, Vasile Naşcu : Viata şi faptele lui, Năsăud. E
ditura librăriei M. Onişor 1 9 1 1 , p . 304).
Contrar propunerii baronului Francisc Kemeny ca fostul teritoriu ai
Năsăudului să rămînă anexat la districtul săsesc al Bistriţii, cel puţin pînii
la ţinerea adunării provinciale a Transilvaniei, singura în drept de a ho
tărî în problema reorganizării ţinuturilor transilvănene, împăra.tul a luat
in considerare cererea fruntaşilor graniţei năsăudene şi a aprobat trans
formarea, cu 1 5 aprilie 1 8 6 1 , a acestui ţinut în district cu ad.ministra\i':
proprie şi cu dregători români.
Legăturile popula,ţ iei de pe aceste meleaguri cu Moldova n-au su
ferit deci nici o stinjenire.
Pe de altă parte desele răscoale ale populaţiei româneşti de pe valea
Someşului, începînd cu secolul al XV-lea şi sfîrşind cu a doua jumătate a
secolului al XVIII-lea, pentru obţinerea dreptăţii sociale şi a libertăţii na
ţionale de sub dominaţia magistratului bistriţean, care a căutat să-şi im
pună sistemul de exploatare a locuitorilor acestor văi, cu forţa,, a întărit
şi mai mult convingerea în suţletul locuitorilor acestor meleaguri că scă
parea din această stare de robie nu şi-o pot găsi decît în Moldova.
Grupuri de români de pe cuprinsul ţinutului năsăudean şi bistriţean.
uneori în număr mai mic, alteori în număr mai mare, şi-au părăsit vetrele
şi au trecut în Moldova, unde au primit din partea domnilor moldoveni
înlesniri de trai şi de o viaţă mai liberă ca cea de aici.
Aceste treceri sau "bejanii" peste munţi s-au înmulţit cînd asupra
populaţiei acestor meleaguri, au inceput, cu anul 1 700, presiuni din partea
autorităţilor de sta,t, de a trece la unirea cu biserica Romei.''
Despre o asemenea emigrare a iobagilor români, în 1 763 din comi
tatele Cluj şi Dobica, in acesta din urmă cuprinzîndu-se şi satele rom�t
neşti, aflătoare azi in judeţul Bistriţa-Năsăud, aminteşte şi un scriitor m a 
ghiar, Halmagyi Iştvan/' în jurnalul său .,Naplo' (pag. 1 05). Chiar şi Ion
Creangă aminteşte în "Amintiri din copilărie" că străbunicul şi bunicul
său dinspre mamă, însoţiţi de mai multe familii înrudite, au trecut din
Ardeal, foarte probabil din a,ctualul j udeţ Bistriţa-Năsăud, în Moldova.
dina,intea persecuţiilor religioase, nevoind să treacă la catolici::m. li
4

5
6

V . Şotropa,
p. 5.';-88.

Bejenii

H. Iştvan, Naploi.
l. Creangă, Amintiri

în

secolul

al

XVIII-lea,

d i n copildrie,

Bucureşti,

ht

Arhiva Someşană nr.

1928, p, 80.
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Despre treceri ale românilor din ţinutul Năsăudului şi al Bistriţei în
\loldova, în vremurile vechi, au scris şi istorici localnici, ca Iuliu Marţian,
'\ l rgil Sotropa şi alţii.7
S-ar mai putea aminti că în secolele trecute au plecat din aceste ţi 
:-:uturi în Moldova şi oameni de carte şi tineri dornici de a se instrui, ca
�:asile Fabian Bob, Iacob Stama,te, Gavril Bănulescu Bodoni şi alţii care,
_,colo, au ajuns în posturi înalte, atît în învăţămînt, cît şi în ierarhia bi
:'ericească.R
Emigraţii din satele d.in actualul judeţ Bistriţa-Năsăud în Moldova
:-: -au dus cu ei numai graiul, portul, ocup�aţiile, obiceiurile, credinţa, ci �i
3.Spiraţiile celor rămaşi la vetrele lor, sub stăpînire străină, spre un tra i
:nai bun şi spre o viaţă liberă şi spre o dreotate socială."
Evenimentele politice şi sociale ce aveau loc în Moldova aveau ecouri
;mtemice şi în sufletul populaţiei române de pe teritoriul judeţului Bis
: riţa-Năsăud, d.e azi, stîrnindu-i cînd bu c urii, cînd amărăciuni , după cum
-o-rau şi aceste evenimente, bune sau rele. Evident că sfîrşitul nenorocos
:J mişcării revoluţionare din Moldova,, în 1 848, n-a putut decît să întris
:eze pe românii de pe plaiurile Transilvaniei. In schimb unirea celor doua
: ărişo2,re româneşti, Moldova şi Muntenia, prin alegerea lui Alexandru
Ioan Cuza ca domn al acestora, a, stîrnit fiori de bucurie şi de nădejdi în
: r-un viitor de libertate şi unitate naţională ne care-I aşteptau cu multă
:wrăbdare.
Gîndurile lor au început a nu şi le mai îndrepta spre împăra.tul de la
-,-iena, ci spre domnitorul Cuza, în care vedeau acum pe însuşi domnito
:·ul lor.
Cele cuprinse în memorandul pe care Alexandru Papiu Ilarian i 1-a
:nmînat, în 1 862, domnitorului Principatelor Române şi 2nume că : "Ro
�ânii din Transilvania, în împrejurările de faţă numai în Principate pri
·:esc, numai de aici aşteaptă semnul, numai aici îşi văd scăparea. Cînd s-a
.:iles Cuza, domn, entuziasmul la românii Transilvaniei era poate mai mare
iecît în Principate . . . Un lucru se pare a fi mai mult decît sigur : că ro 
:nânii de p�ste Carpaţi, bărbaţi şi femei, bătrîni şi tineri toţi ar fi gata
de a muri pentru Domnul Cuza . . . " ; oglindesc şi starea lor sufletească
:le pe urma acestui eveniment istoric. 1 0
O mărturie 2, sentimentelor şi nădejdilor de care era cuprinsă popu
: a ţia românească de pe cuprinsul judeţului Bistriţa Năsăud, de azi, ca ur-
:nare a unirii Principatelor Române din 1 8 59, o constituie şi notiţele fă
:ute de un locuitor din comuna Ilva Mică, pe nume Vasile Eremie, fost
. . Stab-Ftihrer" adică plutonier major în . , Regimentul Gross Herzog von
3aden, nr. 58" pe un calendar românesc, apărut cu titlul ,.Amicul popo
: ului'' , la Sibiu, pe anul 1 8 9 1 . Acest ţăran, întors din armată cu gradul de

: ·J

I. Mar>ian. Ţam Năsăudului înainte de instituirea regiment ului de grăniceri, Năsăud. 1933.
I. Moisil, Românii din Vechiul regat şi dragostea lor pentru ardeleni, in Arhiva Somc ·
şană, Năsăud, 1932, p. 89-99.
V. Moldovan, Mişcările ţărăneşti din Valea Rodnei de la mijlocul sec. al XVIII-lea. Ex
tras din revista .. Studii", nr 1. tomul 21, 1968, p. 53-62.
Ecoul, anuJ III, nr. 116-121, 1970. p. 1 1 .
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subofiţer, după un serviciu de peste zece ani, a devenit un înd rumător cul
tural al consătenilor săi şi un cronicar al evenimentelor nu numai din sa
tul său, ci şi din satele învecinate. El a. scris pe foile albe ale amintitului
calendar la data de 2 martie 1 892 următoarele cuvinte cu privire la ani
versarea a 33 de ani de la unirea din 1 8 59 a Moldovei cu Muntenia. : "In
24 Ianuarie 1 892, st. v. s-au împlinit 3 3 de ani, de cînd s-a săvîrşit marele
act al unirii Principatelor Române. Adunările elective au proclama.t de
Domn al Munteniei şi Moldovei pe principele Cuza, sub numele de Ale
xandru Ioan I " .
" Foile din România, mai ales "Românul" consacră pagina primă d
numărului său de la 24 Ianuarie st. v. amintirii acestui mare act istoric
în viaţa românilor. Vrînd a reîmprospăta în memoria generaţiilor tinere
ziua epocală de 24 Ianuarie 1 8 59, reproducem şi noi, în extras, actele mai
însemnate ale alegerii".
"După ce a,dunarea electivă a Moldovei a ales de domn pe Alexan
dru Ioan I, noul domn adresă poporului său o proclamatiune de următorul
cuprins :
Noi, Alexandru Ioan I,
cu mila lui Dumnezeu şi voinţa Naţională domn al Moldovei la toţi de
faţă şi viitori, sănătate. Voinţa naţiei, prin legiuitul ei organ, a.dunare e
lectivă, Ne-au ales domn al Moldovei. Suindu-ne pe tron, cu numele de
Alexandru Ioan I, cea dintîi datorie a noastră este de a ne adresa către
voi, de a vă dori pa.ce şi fericire şi de a vă spune care sînt cugetările mele
şi simţirile noastre.
Inainte de a mă sui pe tronul pe care ne-au chemat încrederea naţiei,
noi in faţa adunării am pus următorul jurămînt" :
"Jur în numele Prea Sfintei Treimi şi în faţa ţării mele, că voi păzi
·CU sfinţenie drepturile şi interesele patriei, că voi fi credincios constituţiei
în textul şi spiritul eL că în toată domnia. mea voi priveghia la respecta
rea legilor, pentru toţi şi toate, uitînd toată prigonirea şi toată ura, iubind
·deopotrivă pe cei ce m-au iubit şi pe cei ce m-au urît, neavînd înaintea
ochilor mei decît binele şi fericirea naţiei române. Aşa Dumnezeu şi corn
patrioţii mei să-mi fie în ajutor " .
"Acest jurămînt ara.tă linia de purtare c e avem a păzi în domnia
noastră".
Numai atîta a scris, după ziarele vremii, cărturarul Vasile Eremie des
pre alegerea lui Cuza ca domn al Moldovei în 5 Ianuarie 1 859. Ne-am fi
aşteptat să ne dea, fireşte, tot după ziarele din 1 8 92, o descriere a felulm
cum a decurs alegerea lui Cuza ca domn al Munteniei. Nu ne dă această
descriere, ci ne povesteşte despre plecarea delega,ţ iei de deputaţi munteni
la Iaşi pentru a prezenta domnitorului moldovean a,ctul alegerii sale, în
ziua de 24 Ianuarie 1 8 59, de către adunarea electivă a Munteniei şi ca
·domn al acestei ţări.
Reluîndu-şi firul povestirii, notiţele lui Vasile Eremie continuă :
"In adunarea. electivă a Munteniei, după ce în ziua de 24 Ianuarie
1 359, a ales domn pe Principele Moldovei ,Cuza, s-a numit o deputaţie,
·

www.cimec.ro

173

compusă din domnii : Scarlat Creţulescu, Nicolae Oprean, C.A. Rosetti,
Alexi Florescu, B. Slătineanu şi episcopul Argeşului, cu scopul să meargă
la Iaşi, ca să notifice noului domn alegerea sa.. Deputaţi.a a sosit la Iaşi în
:29 ianuarie şi la amiază s-a prezentat domnului, iar episcopul de Argeş
rosti următoarele :"
"Prea Inălţate Doamne,
Ţara, Românească, soră a Moldovei, şi-a atras binecuvîntarea Cerului,
insuflînd pe toţi fiii săi, ca să Vă aleagă domn.
Atotputernicul să Vă dea ani mulţi şi fericiţi pentru ca aceste ţări,
care, fiind despărţite, au suferit atîtea nevoi, atîtea nenorociri, să se bu
cure, fiind întrunite de o viaţă fericită sub oblăduirea Măriei Tale.
Adunarea. Generală a Ţării Româneşti ne-a însărcinat a depune în
mîinile Măriei Tale acest act prin care sînteţi alesul ei. Noi sîntem feri
citi a Vi-1 aduce, cu aclamările poporului român· şi binecuvîntarea Ceru
lui : Să trăieşti Măria Ta ! Dumnezeu să binecuvînteze Ţările creştine,
:Moldova şi Ţara Românească" . După cuvintele episcopului de Argeş, se
aminteşte de discursul deputatului muntean Costache A. Rosetti, ţinut în
fata lui Alexandru Ioan Cuza şi de răspunsul domnitorului . Dîndu-se
citire actului de alegere, C.A. Rosetti - se spune în continuarea relatării
lui Vasile Eremie - ţinu un discurs la care domnul, noul ales, răspunse
1
prin următoarea vorbire :
"In numele actului naţional şi măreţ, prin care adunarea electivă d in
Bucureşti a întrunit coroanele Ţării Româneşti şi a Moldovei, declar că,
pe cît sînt de mîndru. de a mă găsi înălţat pe tronul Moldovei, pe atîta
sînt, de asemenea, mîndru de a vedea numele meu înscris în rîndurile
domnitorilor Ţării Româneşti. In ochii mei actul ce l-aţi desăvîrşit, dom
nilor deputaţi de peste Milcov, este triumful unui principiu mîntuitor, ce
v:iază cu tărie în inimile românilor, principiul frăţiei româneşti. El ne-a
scăpat de pierderea în trecut, el ne va duce la bine şi la mărire în viitor.
Să trăiască dară frăţia românească, să trăiască Principatele Române" .
După răspunsul domnitorului Cuza la discursul lui C.A. Rosetti, con
ţinutul acestui discurs nefiind reprodus, urmează un comentariu despre
însemnătatea actului unirii din 1 859, comentariul fiind făcut, fireşte, du
pă comentariile ziarelor româneşti ale vremii, care au comemorat acest
eveniment.
"Ziua unirii Principatelor Române - începe comentariul amintit este una din cele mai memorabile zile în viaţa culturală şi naţională a
tuturor românilor. Cu ea deodată a răsărit soarele mîntuirii şi al eman
cipării naţionale, ea a deşteptat în piepturile româneşti dorul fierbinte
după o cultură na,ţională ; ea a rupt pe vecie raporturile de duşmănie şi
de veşnice neînţelegeri dintre moldoveni şi munteni ; ea a făcut ca Milco
vul să nu mai despartă pe fraţii de fraţi ; ci moldoveanul cu munteanul
să-şi dea mîna frăţească şi cum zice nemuritorul Alecsandri : Să întindem
hora mare Pe ale noastre vechi hotare.
Ziua. de 24 Ianuarie 1 859, ca totdeauna, rămîne pururea o zi de mare
sărbătoare naţională pentru toţi românii, căci mai presus de toate, ea a
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pus baza mîndrului regat român de azi (adică din 1 892 n.n.), respectat şi
preţuit după valoarea lui de toate statele europene. "
Ca,, încheiere a acestei relatări despre aniversarea a 33 d e ani, în 1 8 92,
de la unirea Principatelor Române, Vasile Eremie adaugă de la sine, aceste
cuvinte pline de iubire la adresa domnitorului Cuza şi de revoltă fată de
.duşmanii acestuia şi totodată ai ţărănimii săra,ce şi anume : "Alexandru
Ioan Cuza a desfiinţat iobăgia din Ţara Românească şi din Moldova. Pen
tru iobăgie s-au sculat boierii asupra lui şi a,u voit să-l omoare, dar el a
fugit în Franţa, in Paris, şi a abzis de domnie. În urma lui a fost ales ca
-domn Carol de Hohenzollern craiul care se află şi acuma." J L) Cu menţiunea
.aceasta se încheie şi expunerea lui Vasile Eremie din Ilva M ică, d espre
actul Unirii de la 1 859.
Ce altceva l-a, determinat pe acest ţăran cărturar, pe atunci în vîrstă
de 62 ani, fiind născut în 1 -1 aprilie 1 8 30 să transcrie pe un calendar ro
mânesc rîndurile pe care le citise el în gazetele româneşti la împlinirea
celor 33 de ani de la unirea Principatelor Române, da,că nu dragostea de
neam şi grija faţă de tineretul sătesc, în sufletul căruia voia să aprindă
focul sacru al acestei iubiri, după cum mărturiseşte, dealtfel, chiar el :
.. Vrînd a reîmprospăta în memoria genera,ţiilor tinere ziua epocală de 24
Ianuarie 1 859, reproducem şi noi în extras, actele cele mai însemnate ale
.alegerii."
Interesantă şi, totodată, frumoasă transformare s-a produs în sufletul
acestui ţăra,n, cai·e din subofi ţer în armata austriacă, a cărei misiune era
intărirea împărăţiei habsburgice şi în acelaşi timp, strivirea libertăţii po
poarelor subjugate de Curtea din Viena, în luptător pentru cauza naţiona
lă a poporului său.
De acest sentiment era stăpînită, pe acea vreme, întreaga populaţie,
românească din ţinutul Năsăudului şi al Bistriţei, aşa cum a dov2dit-o şi
procesul Memorandului, j udecat la Cluj , în primăvara anului 1 894 şi în
care, printre alţii, preotul Gherasim Domide, din tîrguşorul Rodna din
j udeţul Bis triţa,-Năsăud a fost condamnat la 2 ani şi j umătate temniţă,
pentru manifestările sale de apărare a drepturilor naţiunii române. 1 �)
Existenta acestui sentiment în inimile românilor de pe aceste melea
guri a, fost constatată, la cîteva luni numai după procesul Memorancl.ului,
de distinsul scriitor şi învăţatul profesor universitar de la Bucureşti, Ale
xandru. Odobescu.
Venit la Sîngeorz-Băi, pentru o lună de zile. în vara anului 1 894, 0dobescu îi trimite soţiei sale, Saşa, ce se afla în Piteşti, la fiica lor, Ioana,
măritată după subprefectul judeţului Argeş, un număr însemnat de scri
sori, în franiuzeşte, în care îi comunică impresiile plăcute ce i le insufla
această localitate, cu împrejurimi pitoreşti şi cu o populaţie curat româ
nească.
11
.12

Insemnăiile lui Vasile Eremie din comuna Ilva Mică, jud. Bistriţa-Năsăud. în 1892, pe
un calendar românesc "Amicul poporului", pe anul 1891, Sibiu, tipografia W. Krafft
(1891) . Exemplarul se află în proprietatea prof. Ştefan Lupu .
Şt. Lupu. Durerea Ardealului in poezia lui George Coşbuc, în rev. lic. Decebal din D�va,
"Ştiu", nr. 2-3, 1941, p. 12-32.
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Chia,r în prima sa scrisoare, adresată cu data de 1 1 /23 iulie 1 894, el îi
scrie printre altele : "In sfîrşit sînt mulţumit că respir un aer excelent
şi că trăiesc de cîtva timp printre oameni în mijlocul cărora încerci o a
devărată satisfacţie, să-ţi întăreşti sentimentele patriotice. Poate voi pă
!"ea şovinist, aşa de mult repet acelaşi refren patriotic, dar acesta este
sentimentul care-mi face mai multă plăcere morală, de cînd mă a,flu aici".
Intr-o altă scrisoare datată din 8/20 august 1 894, adică aproape de
sfîrşitul şederii sale la Sîngeorz-Băi, îi scrie soţiei că a dat o serbare pen
tru tineretul din acea,stă localitate şi că a rămas viu impresionat de dan
.:;urile acestuia, încheindu-şi e:xţl(unerea astfel :
, ,La înapoierea mea vă voi descrie aceste dansuri, precum şi felul a
cestui popor, in care se poate vedea de pe acum un măreţ viitor pentru
ţ.ara noa.stră, căci aici cu toţii şi bărbaţii şi femeile, sînt stăpîniţi de o do
rinţă puternică de a scutura jugul străin şi de a face o singură ţară cu
noi ceilalti. ,Amin ! Aş dori, să trăiesc atîta numai ca să văd împlinirea
acestei frumoase năzuinţe a tuturor, aspiraţie ca,re aici n-are de loc în
făţişarea vagă a unui simplu vis " .
Despărţindu-se c u mult regret d e Sîngeorz-Băi pentru a s e înapoia
in ţară, Al. Odobescu a venit la Bistriţa, pentru a vedea dansurile feciori
rilor şi fetelor de români, din acest ţinut, executate cu ocazia marelui tirg
anual al "Bulgiului" , ce avea să se ţină, chiar atunci în a,cest oraş. Spre
ad înca lui mîhnire, dar şi revoltă autorităţile oraşului, aflîndu-i intenţia,
au interzis această ma.nifestaţie românească tradiţională, aşa că n-a putut
vedea decît "o ·mică horă", "Someşană", care semăna leit cu cea de la
Sîngeorz" .
Plecînd cu o birjă la Vatra Domei, ca de acolo să treacă în România,
Alexandru Odobescu a, făcut un popas la Prundu-Bîrgăului, de a cumpă
rat o pereche de catrinţe bîrgoveneşti, pentru fica sa, Ioa,n.a, de ia o ţă
rancă, soră cu medicul Andrei Monda din Sîngeorz. Mare i-a fost surprin
derea, cînd pe pereţii odăii unde-I poftise ţăranca, dădu cu ochii de por
tretele suveranilor români," către care aspiră întregul pămînt de aici" . 1 �)
Aceeaşi trăsătură sufletească a populatiei române de pe meleagurile
năsăudene a constatat-o cu un deceniu mai tîrziu şi Nicolae Iorga. Intre
prinzînd, în 1 905, o călătorie prin Ardeal, el s-a oprit pentru cîteva zile
şi in oraşul Bistriţa. ln timpul popasului făcut la Bistriţa, Iorga a vizita,t,
însoţit de avocatul bistriţean Gavrilă Tripon, satul din apropiere, Ragla. A
fost impresionat, în mod foarte plăcut, de hărnicia locuitorilor de aici
ş! de vrednicia căpitanului pensionat Mărgineanu, care după ce a revenit
din armată la vatra părintească, s-a făcut educatorul populaţiei române
dimprejur în spirit românesc.14)
ln cartea sa "Neamul românesc în Ardeal şi Ţara ungurească", apă
rută la Bucureşti, în 2 voi. în 1 906 Nicole Iorga a scris, printre altele, des
pre căţ:litanul Mărgineanu din Ragla, următoarele :
13

14

C/11/ltoria lui Al. Odobescu fn Ardeal, fn 1894. ScriSorile sale adresate doamnei Saşa, in
, . Convorbiri literare", LXVII, nr. 7-9, iulie-septembrie, 1934, p. 714-725.
N. Iorga,Neamul romdnesc fn Ardeal şi Ţara Ungureasc/1, Bucureşti, 1906 (două volume).
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"Toată românimea din Ţinut încunjură de iubire pentru aceste fapte
de bunătate şi iubire de neam pe septuagenarul căpitan Mărgineanu" (vol.
II. pag. 525).
Notiţele despre actul Unirii din 1 859, făcute de ţăranul cărturar Va
sile Eremie din comuna Ilva Mică, de pe valea Someşului, a,cum 79 de ani,
pe un calendar românesc, constituie, fără îndoială, o modestă contribuţie
la cunoaşterea trecutului politic al populaţiei române de pe meleagurile
n ăsăudene. Ele completează informaţiile lui Alexandru Odobescu, Nicolae
Iorga şi ale altor vizitatori ai acestor meleaguri, din care se poate vedea
că populaţia românească de aici a fost stăpînită întotdeauna de dorinţa d e
a scutura jugul străin şi d e a s e uni c u Ţara mamă. 15)
Acest vis şi 1-a, văzut realizat prin proclamarea Unirii la Alba Iulia,
în 1 91 8, pentru a cărei înfăptuire, mulţi fii ai acestor meleaguri, înrolaţi
ca voluntari în armata română, în cursul primului război mondial, n-au
precupeţit nici o jertfă, oricît de grea a fost. 16

15
16

Şt. Lupu, Dragostea lui Alexandru Odobescu pentru Ardeal, in rev. "Ştiu", Deva, 1943,
nr. 1-3, p. 30-58.
S. Manoliu, Icoana unei şcoli dintr-un colţ de ţară romllnesc. Bistriţa, 1929, p. 17-351.
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['_V ECIIO DE L' UNJON DES PRJNCIPA UTES DANS LA REGION DJ<;
NASAUD
RESUME
Le district de Bistriţa-Năsăud e etc? considere depuis toujours comme
un territoire roumain. Du temps des princes moldaves Ştefan cel Mare
<'t PctruRareş, ce territoire appartenait a la Moldavie.
La perte des droits politiques sur cette region, par l es succeseurs de
Petru Rareş, en faveur de l' Austriche, n'interrompit point l'union entre
le peuple roumain de l'actuel district Bistriţa-Năsăud et la population
de la Moldavie. Le cessation des relations politiques n'a atteint en rien
la communion de langue, costumes, coutumes, religion meme.
Tous les evenements importanis de la Moldavie ont eu echo dan:;
l 'âme
des habitanis
du
territoire du
district Bistriţa-Năsăud
d'aujourd'hui.
A insi, l'union de la M oldavie ei de la Valachie realisee en 1 859 par
!'clection d'Alexandru 1. Cuza comme regnant des deux principautes fut
1me grande joie pour les habitants de ce district.
Un temoignage de ce sentiment nous est donne par les notes d'un
paysan d'Ilva Mică, - Vasile Eremie - en marge d'un calendrier rou
main de 1 892, a l'occasion du 33e anniversaire de l' Union des Princi
pau t es.
Ces noics iemoignent d'un profund sentiment national dans l'âme du
pe uple roumain du district de notre region. L'existence de ce sentiment
a ete constatee aussi par Alexandru Odobescu et Nicolae Iorga, qui ont
dsite, plus iard, queleques villages de ce district, le premier en 1 894 , l<z
,econd en 1 905.
Pousses par ce sentiment national beaucoup de Roumains de chez
no11s ont lutte dans l'armee roumaine pendant la Premiere Guerre Mon
d iale et ont contribue par leur heroisme et leur sacrifice a la grande U
'? ion de 1 9 1 8 de A l ba Iulia.
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JU DEŢUL BISTR ITA NĂS ĂUD :

INCADRARE ŞI ZONARE ETNOOR AFICĂ
NICOLAE DUNARE
Mişcarea pentru elaborarea de monografii etnografice comunale ori
-săteşti şi acţiunea pentru pregătirea monografiei etnografice complexe a
judeţului Bistriţa-Năsăud fac necesare o încadrare şi subzonare etno
grafică a judeţului, ca un instrument metodologie la îndemîna cercetă
torilor.
Problema delimitării teritoriale şi a caracterizării conţinutului spe
cific cultural-artistic popular al zonelor etnografice din cuprinsul Româ
niei a preocupat pe numeroşi cercetători în ultima jumătate de secol.
Unii din aceştia au realizat o delimitare şi caracterizare geografică a te
ritoriului respectiv, în raport cu zonele etnografice înconjurătoare.! Al
t ii, în stabilirea limitelor· respective au avut în vedere una din ocupaţiile
tradiţionale de masă,2 portul popular,:l arhitectura populară," diferitele
meşteşuguri ţărăneşti,:; folclorul!' etc.
O considerare mai cuprinzătoare şi mai definitoare a fost posibilă
104-147 ;

1 T. Morariu. .Valea Sălăuţa şi împrejurimea, "Ahrhiva Someşană", Năsăud. 1929, 11,
pp.
Gh. Vornicu. Maramureşul, Bucureşti, 1929, pp. 1-31 ; V. Mihăilescu. Ţara
Dornelor,
Bucureşti, 1944 ; Gr. Posea, Ţara Lăpuşului, Bucureşti, 1962 ; 1. Velcea, Ţara Oaşului, Bucureşti,

: 9ti ·L

2 E. Precup. Păstoritul în munţii Rodnei, Cluj. 1926
L Diaconu, Păstoritul in
Vrancea,
.. Grai şi suflet" " . Bucureşti. 1930. voL IV, fasc. 2, pp. 267-309
AL L Georgeoni, Contribuţiuni 1<!
păstoritul in Maramureş, Bucureşti, 1936
T. Morariu, Viaţa pasto1·ală in munţii Rodnei, Bucu
CN'<ti, 1937,
3 T. Bănăţean'.l. Po!'tul popular din Ţara Oaşului. Bucureşti. 1956 : N. Dunăre. Portul popu
.!ar <tin Bihor.• Bucureşti. 1957
F. B. Florescu, Portul popular din Ţara Vrancei, Bucureşti, 1959 :
c. !Mmie. Portul popular din Ţara Oltului, Bucureşti, 1956
N. Dunăre-C. Catrina. Portul popu
·ar românesc <te pe "Tirnave. Braşov, 1968
Viorica Pascu, Portul popular din zona Năsăudului,
. .·\nuarul Mu�eului etnografic al Transilvaniei pe anii 1965-1967", Cluj, PP. 195-225 ; R. Vuia,
.Portul popula1· al Pădurenilor. Bucuresti, 1958.
4 . P. H. Stahl-P. Petrescu. Construcţii ţărăneşti din Haţeg, "Anuarul Muzeului etnografic
::. l Transilvaniei pe anii 19662-1�04". Cluj, 1966, pp. 95-136.
5 T. Bănăţeanu, ·ceramica populară din Ţara Oaşului, B ucureşti, 19!i8
N . Dunăre, Sate
-<lin Zărand specializate in meşteşuguri, "Contribuţii la cunoaşterea regiunii Hunedoara" (SAR
GEŢIA, III) • . ·�"leva, 1956. pp. 117-1171,
6 L Muşlea. Cercetări folclorice din Ţara Oaşului, "Anuarul Arhivei de Folclor", Buc reşti,
1932, voL I, pp. 117-240.
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cînd zonarea etnografică a avut la bază o monografie zonală mai mu1 L
sau mai putin complexă.7
Recent s-a încercat o însumare a rezultatelor metodologice privinc1
problema zonării în etnografie, cu privire specială la Mărginenimea Si·
biuluiR, care confirmă faptul că cercetările monografice zonale oferă ca
lea cea mai sigură pentru definirea limitelor teritoriale şi a specificulu.
etnografic zonal. !J
Din toate acestea rezultă că de obicei, studiile şi cercetările etno
grafice au ca punct de plecare o anumită z o n ă sau s u b z o n ă, adicâ
o unitate sau o subunitate teritorială stabilită pe baza unui fond comun
specific, a persistentei unor fenomene sau fapte de cultură şi artă popu
lară, ca şi pe baza circulaţiei altora în cuprinsul sau în afara zonei sau
subzonei respective.
Raza teritorială a zonelor e tnografice tradiţionale s-a conturat î n
conditiile economiei şi relaţiilor sociale din epoca feudală. Economia ş ;
cultura modernă, iar î n mai mare măsură condiţiile din epoca conLem ·
porană au determinat necontenit schimbări, unificări culturale, materiale
şi spirituale pe o arie mai largă, reducerea notelor particulare zonale.
Nu arareori ceea ce a fost zonă, cu timpul a devenit subzonă.
O nouă perspectivă se întrevede ca urmare a ultimelor arondă1i ad
ministrative efectuate în ţara noastră în cursul anului 1 968.
Intr-adevăr, paralel cu dezvoltarea şi reorganizarea vieţii economi 
ce, cultuarle etc. din · ultimii 25 de ani, pentru realizarea noilor împărţir;
teritorial-administrative au fost consultaţi numeroşi specialişti din dome
niile economiei, geografiei, geolog iei, istoriei. etnograf iei, sociologiei ş '
lingvisticii. I n acest context s-a luat ca bază d e plecare constatarea inde
lung verificată pe întreg teritoriul României, după care forma de unitat(·
administrativă, cunoscută sub numele de "j u d e ţ "are în ţara noastră
tradiţii vechi de peste o j umătate de mileniu. Legate încă de primel2
formaţiuni statale româneşti, j udeţele au jucat un rol pozitiv de-a lungui
veacurilor în dezvoltarea economică şi apărarea teritoriului naţional
Aceste diviziuni teritoriale, ale căror funcţii au cunoscut o evoluţie con
tinuă, au fost consfinţite prin lege în secolul nostru ca unităţi adminis
trative ale statului român modern. 10
Este pe deplin evident că, printre considerentele care au s tat la
baza delimitărilor din anul 1 968 s-au aflat şi factorii de ordin istoric
etn0grafic. In locul regiunilor, acum le revine jud eţelor funcţia de unică
.

7 R. Vuia, Ţara Haţegului şi regiunea Padurenilor. Cluj, 1926 ; H.H. Stahl şi colabor .
Nl?TfJj - �ln Pi.tlag::! d � TII"! J'f n 'J Q t "ha i q U 2 , EliCt: r ·: •. ! i, J J:· ··I l . rr. 3::: - 130 ; N. Dună·. e , Specificul
etnografic al Clmp iet Ardealului, Sibiu, 1956 ; N. Dunăre şi eolabor., Arta populară din Valea
Jiului, Bucureşti, 1963, pp. 31-82.

8 c . Irimie, Aspecte ale zonărit în Atlasul etnografic al României,
şi folclor", Bucureşti, 1969, tom. 14, nr. 6, pp. 437-445.
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9 N. Dunăre. Zona etnografică Valea Jiului, , .Arta populară din Valea Jiul u i " . Bucureşti.
1963, pp. 31-64 ; N. Dunăre, Cercetdri etnografice complexe în Valea mijlocie a CernH-Hune
doara, .,Apulum", Bucureşti-Alba Iulia, 1965, V, pp. 511-529.
10 Judeţele Romdniei Socialiste, Bucureşti, 1969, p. 16.
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:l'rigi'. administrativ-teritorială între conducerea centrală de stat şi orga
:ele orăşeneşti şi comunale.
Noul judeţ Bistriţa-Năsăud însumează conservarea unor legături
eritorial-tradiţionale, beneficiază de un cadru natural variat, cu elemen
�e ce se asociază şi se completează, care, împreună cu elementele înscrise
:a peisaj de-a lungul secolelor şi îndeosebi în ultimii 25 de ani, dispune
:ie posibilităţi reale pentru o continuă dezvoltare economică şi social
•2:.Jlturală multilaterală. 1 1
In cazul j udeţ ului Bistriţa-Năsăud, ca şi în cazul tutun>r noilor j u 
�: e ! e ale României, i n urma ultimei arondări administrative s-au creat
-2ondiţiile politice, economice, demografice, cul turale etc. pentru con lu
:·area unor zone etnografice extinse pe arealul actualelor judeţe. Pornind
:ie la această împărţire admi nistrativă, dar cobDrînd-o totodată cu tra
:: iţiile istorica-etnografice locale, cercetarea monografică complexă, pe
� cmeiul căreia se va elabora monografia etnologică a judeţului Bistriţa
::\asăud, ia in considerare judeţul actual ca o zonă etnografică. In acest
caz. este necesar să cunoaştem. mai întîi zonele care înconjoară zona et
�ografică Bis triţa-Năsăud :
a) în partea de nord-vest ea se învecinează cu Ţara Lăpuşului şi
c u Maramureşul istoric ;
b) înspre răsărit, peste culmea Carpatilor Orientali, se află zona et .·
�ografică bucovineană a Dornelor, în continuare zona etnografică mol
dovenească Neamţ ;
c) la wd-est se mărgineşte cu porţiunea mureşeană a Cîmpiei Tran
-:ilvaniei ;
d) iar înspre sud-vest cu partea clujeană a aceleiaşi întinse Cîmpii .
P e d e altă parte, din punct d e vedere administrativ noul j udeţ Bis
· rita-Năsăud se învecinează spre nord cu j ude ţul Maramureş, la vest cu
Jdeţul Cluj, la sud-est cu judeţul Mureş, iar la est cu j udeţul Suceava.
Prin această incadrare, judeţul ca şi zona etnografică Bistri �a-Na
-aud se situează la răscrucea unor triple legături transilvănene, tram;
:arpatice, în ra.za Carpaţilor Orientali ai României. şi anume cu Mara
::mreşul istoric, cu Bucovina şi în continuare cu Moldova .
Fără îndoială, cercetările începute scot la iveală asemănări şi legă
: '.lri de ordin etnografic şi folcloric deosebit de semnificative şi cu zo
::.cle etnografice Ţara Lăpuşului şi Cîmpia Transilvaniei. O parte din ce3.
:: in urmă este cuprinsă chiar în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Pentru mai multă înlesnire în cursul cercetărilor din ultimul pră.trar
...:. e secol, zonarea etnografică s-a făcut pornind mai ales de la vechile
·::elimitări conturate în cuprinsul timpului, coroborate cu raza teritorială
•cupată de unele fenomene de artă plastică populară specifice fiecărei zo
:-:. e (port. arhitectură populară, ceramică etc.). Spre deosebire de uneltele�
� radiţionale, de industriile şi meşteşugurile ţărăneşti, care au o arie d�
_; niformitate mult mai întinsă, creaţiile de artă plastică populară, iar din11 Ibidem. pp. 17, 136-150.
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tre acestea mai cu seamă portul popular, s-au dovedit mai concludente
pen tt·u diferenţierea unei zone de alta şi chiar a subzonelor, văilor şi !o
calităţilor între ele. Intr-adevăr, de pe la sfîrşitul secolului al XVIII-lea
portul popular a oferit cele mai numeroase elemente de diferenţiere în
tre sate, văi, subzone, ţinuturi, provincii, precum şi de ordin inter-etnic.
Reliefarea diferenţierilor etnografice dintre anumite părţi ale j u
deţului Bistriţa-Năsăud, a dus la conturarea teritorială a unui număr d2
şapte subzone, cu specifice de ordin geografic, economic, al ocupaţiilor
tradiţionale principale, de ordin istorica-demografic, artistic-popular e Le.
Prin luarea în considerare a acestor criterii, ca şi a altora ce vor fi avuLe
în vedere pe parcursul cercetării, zonarea etnografică a judeţulu i BisLrl
ţa-Năsăud devine rezultatul unei operaţii ştiinţifice complexe. O carac
terizare pe deplin concludentă, ca şi o delimitare întrutotul corespun
zătoare din punct de vedere teritorial, a subzonelor etnografice care-1 al
cătuiesc, vor fi posibile fără îndoială numai la capătul cercetării şi stu
diilor în curs de pregătire pentru monografia etnologică judeţeană.
In stadiul actual al cercetărilor noastre cele şapte subzone e lno
grafice sînt următoarele : Ciceu-Beclean, Năsăud, Rodna, Bîrgău, Bistri
ţa, Şieu şi Cîmpie. Incepem cu prima subzonă.
Din punct de vedere al cadrului natural subzona Ciceu-Beclcan
cuprinde, pe lîngă o porţiune din lunea Someşului Mare, o întinsă supn.
faţă colinară şi montană sprijinită spre vest şi nord pe culmea Brezei şi
munţii '_fibleş, de la. intersecţia cu Ţara Lăpuşului. Subzona Ciceu-Bcc
lean este străbătută de două văi p['incipale - Valea Mare şi Valea Ilişua
-, cu numeroşi afluenţi, ambele văi fiind orientate dinspre nord că lre
sud. Pe lunea Someşului se află comunele : Petru Rareş, Braniştea, Uriu.
Chiuza şi oraşul Beclean ; pe Valea Mare comuna, Ciceu-Giurgeşti, iar
pe Valea Ilişua, comunele Căianu Mic, Spermezeu şi Tîrlişua. Unele din
satele componente ale acestor comune se extind pe văile secundare sau
pe coline.
Izvoarele istorice arată că, încă din a doua j umătate a secolului ai
XV-lea un număr de 1 5 localităţi dintr-un total de 60, făcea parle d i n
domeniul ce tăţii Ciceu, precum şi una (Braniştea) aparţinea de ce la tc<l
Unguraş, alături de alte 34, ambele cetăţi constituind multă vreme po·
sesiuni ale '_fării Moldovei. 12
Structura economică a acestei subzone, după datele din ultima :j u
mătate de secol, relevă o populaţie în mare majoritate românească. alci
turi de care conlocuiesc unguri, în următoarele localităţi : Cireşoaia, Ur i u
Coldău, Braniştea, Beclean, Baţa, Ciceu-Mihăieşti. Reteag, Cristeştii Cl
ceului, Ilişua.
Locuitorii acestei subzone au practicat agricultura în mai mare mă
sură pe şesuri, lunci şi colinele joase, iar în mai mică măsură pe coastele
dealurilor şi în părţile montane pîni,i la altitudini de peste 800 m. In afa
ră de creşterea vitelor în sat pentru nevoile agriculturii, locuitorii din50-53 ; J u deţele României

12

V.

Meruţiu. Judeţele d i n

Ardea! şi d i n Maramureş pînă
Socialiste, Bucureşti, 1969, pp, 113·114.
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spre munţii Ţibleş au acordat un interes mai pronunţat păstoritului pen
dulator.
De aproape patru decenii satele Cireşoaia şi Braniştea au trecut la
ramurile agriculturii specializate, îndeosebi cultura cireşelor, în cadrul
căreia culesul fructelor a ajuns să îmbrace forma unor importante festi
\'aluri folclorice locale.
Adăugăm unele specializări locale de natură meşteşugărească-co
mercială, ca voşb.năritul, pietrăritul etc.
Incadrată intre Ţara Năsăudului, Cîmpia Transilvaniei şi Ţara Lă
puşului, - subzona Ciceu-Beclean se diferenţiază prin conse1·varea
unui caracter tradiţional al culturii şi artei sale populare.
In ordinea amplasării subzonelor etnografice în mediul geograf1c,
continuăm cu subzona Năsăud. De la Someşul Mare pînă pe coama mun
ţ ilor Rodnei de că.tre Maramureş. subzona Năsăud cuprinde patru văi Zagra, Sălăuţa, Gersa, Rebra - care se varsă în Someşul Mare. Pe lun
ea Someşului se află comunele Nimigca, Salva. Rebrişoara, precum şi
nraşul Năsăud, înLregite cu altele aflate p_e văile laterale. Comuna Zagra
�e află pe valea cu acelaşi nume, Valea Sălăuţei adăposteşte comunele
Coşbuc, Telciu şi Romuli, iar valea Rebrei comunele Rebra şi Parva.
Exc2ptînd Nimigea de Jos. unde maghiarii deţin 2/3 din populaţie,
:;.i oraşul Năsăud, unde în cadrul diferitelor ocupaţii meşteşugăreşli şi
administrative, se aflau un număr de familii ungureşti, populaţia aces
tei subzone este românească.
Din trecutul istorica-social al subzonei Năsăud menţionăm cîteva
fapte mai caracteristice : tot timpul au fost oameni liberi făcînd parte
din districtul românesc al Rodnei. din regimentul grăniceresc şi distric
tul Năsăudului. l:l Aceste situaţii le-au înlesnit - nu fără lupte sociale
afirmarea pe plan cultural şi naţional, l'o
Alături de agricultura de luncă, deal şi munte, locuitorii acestei
;:: ubzone au practicat creşterea, vitelor, păstoritul pendulator cu văratul
la păşunile montane (pendulare simplă) şi adeseori cu iernatul în zona
finaţelor de pădure sau de sub pădure (pendulare dublă). In zonele mun
toase o pondere au deţinut şi pădurăritul, vînătoarea, pescuitul.
Prezentind anumite asemănări cu subzona etnografică Ciceu-Bec
lean, portul popular năsăudean a dezvoltat într-un mod mai pronunţa t
citeva piese specifice, ca : sumanul lung cu guler răsfrînt ; izmenele largi
la bărbaţi, cămaşa lungă frumos brodată la femei ca şi la bărbaţi ; păla
ria cu bor mare şi pană mare de păun.
Subzona Rodna cuprinde, de-a lungul Someşului Mare comuncL•
Feldru, Maieru, Rodna. Sant, alte cinci comune pe Valea Ilvei : Ilva Mi
că. Leşu, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunea Ilvei, precum şi oraşul Sîngeorz
Băi vestit prin apele sale minerale. După cum a rezultat din enumera-- ·

1 3 V. Meruţiu, op. cit., pp. 58-63 ;
H V. Meruţiu. o p . cit, p p . 65-70.
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rea de mai sus, localităţile acestei subzone, pătrund de-a lungul văilor
pina în inima munţilor Rodnei în nord şi ai Bîrgăului în sud-est.
Populapa acestei subzone este românească. La Rodna, încă de la
inceputurile orînduirii feudale, pentru nevoile exploatărilor miniere s-au
aşezat, succesiv, familii de mineri �rmani, slovaci şi unguri, alătun de
populaţia autohtonă. Odată cu construirea fabricilor de cherestea, la în
ceputul secolului nostru, ca şi mai tîrziu la Ilva Mică. Anieş, Valea Ma
re şi Lunea Ilvei, au fost atrase familii de lucători unguri. ruteni, tip
ţeri ş.a.
Pentru înţelegerea interferenţelor de ordin etnografic cu Moldova,
men'�ionăm că civitas Rodna. cel mai vechi oraş medieval din întreg j u
deţul, în mai multe perioade din secolele XV şi XVI a fost sub stăpîni
rea Moldovei, întotdeauna împreună cu localităţile subzonei Rodna, iar
uneori şi cu ale subzonei Năsăud . Sub denumirea de valis Rodnensis,
împreună cu subzona Năsăud a constituit un district românesc inde
pendent, apoi pendinte de magistratul bistriţean. iar ulterior a făcu t par
te din regimentul de graniţă şi districtul Năsăud.13
Această populaţie românească a practicat, pe lîngă mineritul rod
nenilor amintit mai sus, agricultura de munte în terase, de coastă şi de
deal, pînă la altitudini apropiate de 1 000 m, precum şi creşterea vitelor
şi păstoritul înlesnite de întinsele păşuni montane şi fînaţe. Indeosebi,
în condiţiile administraţiei militare grănicereşti s-au practicat pădurări
tul şi plutări t ul forestier pe Someşul Mare şi în continuare pe Tisa pina
la Solnoc.
Din notele par ticulare ale portului bărbătesc menţionăm cămaşa
mai scurtă, izmenele şi cioarecii mai strîmtL sumanul relativ scurt, croit
pe corp şi cu guler îngust, cu unele evidente asemănări cu portul trans
carpatic, bucovinean şi moldovenesc.
Subzona Birgău, cunoscută în literatura geografică şi etnografică şi
sub numele de Valea Bîrgăului, cuprinsă între munţii Bîrgăului la nord
şi munţii Călimani la sud-est. - este alcătuită din patru comune : Josenii
Bîrgăului, Prundul Birgăului, Tiha Bîrgăului şi Bistriţa Bîrgăului, toa te
aflate pe valea cu acelaşi nume.
Multă vreme acest teritoriu a constituit o posesiune feudală a fami
liei Bethlen, după care a intrat în componenta regimentului de graniţă d�
la Năsăud, apoi a districtului năsăudean, iar din anul 1 876 a făcut parte
din judetul Bi.striţa-Năsăud, împreună cu subzonele etnografice Năsăud
şi Rodna.1"
Pînă la începutul secolului nostru, populatia Văii Birgăului a fost
în întregime românească. Odată cu dezvoltarea industriei forestiere şi a
fabricei de hîrtie . alături de români în Prundul, Susenii şi B istriţa Birgă
ului s-au aşezat şi unele familii germane şi ungureşti.
15 I. Marţian. Contri b ut i i la istoricul Rodnei, . . Arhiva Someşană".
.Judeţele României Socialiste, pp. 113-114.
! li V. Meruţiu, op. c i t .
p, G l ; Judeţele Rom â nie i Socialiste, p. 1 14 .
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Populaţia din zona Bîrgăului a practicat agricultura pe toate for
:nele de relief, creşterea vitelor pentru nevoile gospodăreşti, păstoritul
;lentru nevoile de schimb, precum şi vînătoarea, pescuitul, etc. Din prac
!icarea pădurăritului s-a dezvoltat lemnăritul şi comerţul cu lemn cioplit
�i cherestea, transportate în satele de pe Cîmpia Transilvaniei, în schim
bul produselor agricole.
In economia acestei subzone, multă vreme un loc de seamă a reve
!1it olăritului de la Mijlocenii şi Susenii Bîrgăului, de asemenea, cu o ra
za mare de răspîndire. Din punctul de vedere al ultimelor două îndelet
:1iciri, bîrgăuanii pot fi comparaţi cu meşterii vărari din Rodna, care des
făceau var bulgăre pe Valea Someşului Mare, Valea Bîrgăului şi chiar
�n Cîmpia Transilvaniei.
Mai remarcăm portul tradiţional brăbătesc şi femeiesc de pe Valea
Birgăului, caracterizat printr-un croi ce continuă să rămînă tradiţional,
care-i împrumută o linie de o supleţe şi eleganţă deosebite, printr-o deco
raţie bogat� în motive realiste florale, realizate atît în stil geometric, cît
o;i în maniera desenului liber, negeometric, precum şi printr-o cromatică
specifică în nuanţe de roz-roşu şi roz-galben la pînzături şi printr-o poli
cromie fermecătoare în decorul broderiilor de pe cămăşi ca şi de pe pin
zături.

Subzona Bistriţa prezintă unele aspecte de cultură materială şi spi
.:-ituală mai complexe, explicabile pe de o parte prin prezenţa mai pronun
ţată a naţionalităţjlor conlocuitoare, iar pe de altă parte prin existenţa
vechiului oraş Bis triţa, reşedinţa judeţului. Ea alcătuieşte o subzonă cen
trală, înconjurată numai de subzone ale judeţului Bistriţa-Năsăud. Aceas
ta se compune din două comune aflate pe Valea Budacului - Cetate şi
Budacul de Jos, apoi comuna Livezile şi oraşul Bistriţa pe valea cu ace
:aşi nume, precum şi comuna Dumitra situată peste Dealul Tîrgului.
Cercetările istorice pun în lumină următoarele faze de populare :
colonizarea saşilor in secolul al XII-lea, mai tîrziu adăugîndu-se în ora
• ul Bistriţa populaţie ungurească. Populaţia românească a fost mereu pre
Zl·ntă atît în mediul rural, cit şi în oraşul Bistriţa. Cu excepţia satelor
Ragla şi Budacul de Sus, care au făcut parte din graniţa năsăudeană, ce
:elalte localităţi au aparţinut districtului săsesc Bistriţa. Satul Sărata a
:ost cuprins un timp în domeniul cetăţii Unguraş de sub suzeranitatea
�Ioldovei. J 7

In mediul rural s-au practicat p e lîngă ocupaţiile principale ş i se
cundare tradiţionale, formele de agricultură specializată, ca : viticultura
:n Viişoara, Dumitra şi Livezile, precum şi pomăritul aproape în toate
:ocalităţile. In Bistriţa au funcţio11at în tot evul mediu bresle meşteşu··
�areşti, formate aproape în exclusivitate din meşteri saşi, care au pro-

cus obiecte de uz gospodăresc, de port şi de podoabă pentrU toată popu
:atia din împrejurimi, pătrunzînd pînă în Moldova şi Bucovina.
17 v.
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desfiinţarea breslelor, meşteşugurile au putut fi îmbrăţişate în măsu r{l
mai mare de români şi unguri, pieţele de desfacere rămînînd aceleaşi.
Subzona Şieu cuprinde localităţile situate de-a lungul văii cu ace
laşi nume din comunele : Şieu-Odorhei, Şintereag. Şieu-Măgheruş,
Mărişelu, Şieu şi Şieuţ. precum şi Monorul, a�oi comunele Lechinţa şi
Galaţii Bistriţei de pe Valea Dipşei, afluent al Şieului. Relieful acestei
subzone cuprinde lunea şi terasele rîului, luncile văilor laterale, precum
şi colinele învecinate.
Naţionalităţile conlccuitoare din subzona Şieu au cunoscut aceleaş�
faze de populare ca şi în subzona Bistriţa. Pe măsura scăderii populaţiei
săseşti, stăpînirea feudală a întregit localităţile respective cu populaţia
ungurească. In prezent, din cele 50 de sate din subzonă se diferenţiazâ
unele sate cu o populatie ungurească mai numeroasă : Jeica, Ţigău. Ton
ciu, Fîntînele, Sărata, Şieu, Şieu-Sfîntu ş.a. Fără îndoială că în aceste
localităţi şi în împrejurimi s-au dezvoltat interesante raporturi de ordin
etnografic între populatia autohtonă şi cea săsească şi ungurească, ref
lectate în pi.ese meşteşugăreşti, îmbrăcăminte, construc ţii gospodăreşti. o 
·
cupaţii tradiţionale etc.
Pe lîngă ocupaţiile tradiţionale comune cu ale naţionalităţilor con
locuitoare. românii din localităţile Monor, Gledin, Şieuţ, Ardan, Sebiş.
Mărişelu, Sintioane, s-au specializat într-un păstorit mai intensiv pentru
piaţă (produse lactate, lînă, miei,) în care scop au închiriat păşuni apar
ţinătoare satelor săşeşti, în perioada de primăvară şi tomnat. Acest lucru
îi interesa şi pe gospodarii saşi pentru îngrăşarea naturală a propriilor
terenuri de cultură. Păşunile pentru vărat ale populaţiei săseşti şi ungu
reşti erau păstrate în continuare pentru turmele de vite ale acestora. Sint
pe deplin explicabile interferenţele etnice care s-au putut desfăşura în a
semenea conditii.
�·i în această subzonă s-au înregistrat diferite apartenenţe administra
tive : satele Siniacob, Sărăţel, Arcalia, Chintelnic şi Chiraleş au aparţmu L
un timp de domeniul cetăţii Unguraş, în timpul stăpînirii moldoveneşti,
apoi de judetul Dăbka, Solnoc-Dăbîca, Someş etc., iar Monor ş i Gledin lu
judeţ.ul Cluj . Localităţile Mărişelu, Sîntioana, Şieuţ. Monor şi Gledin la
timpul respectiv au făcut parte din regimentul românesc de graniţă de la
Năsăud 1R.
Referitor la notele mai caracteristice ale portului popular românesc
din acea,st.:l subzonă remarcăm, pînă în vremea din urmă prezenta unor
forme tradiţionale semnificative prin cara,cterul lor autentic : portul pă
rului lung la bărbaţi, îndeosebi în satele Ardan, Sebiş. G ledin, unde s .=
păstrează şi o strigătură care-I reflectă :
"Părul meu nu trebe tuns,
Numa retezat şi uns" .
Adăugăm cojoacele lungi , .bătrîneşti" purtate pe faţă sau pe dos.
după anotimp şi starea vremii. Bătrînii au mai purtat căciuli şi vara.
lB V.

Meruţiu.
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Cîmpia, preluată din întinsa zonă a Cîmpiei Transilvaniei, succesiv
cu ocazia diferitelor arondări administrative, pînă la aceea recentă, alcă
tuieşte cea de a şaptea subzonă etnografică.
Subzona cuprinde 1 1 comune. Două din acestea se află pe valea
Dipşei, (Sînmihaiul de Cîmpie şi Teaca,}, trei pe Valea Meleşului, (Nuşeni,
Chiochiş, Matei), precum şi alte şase : Budeşti, Miceştii de Cîmpie, Siliva
şul de Cîmpie, Urmeniş şi Milaş. Dintre cele de mai sus, Teaca a j ucat un
rol econ 'nrjc mai cie,1f:ebit er. tîrg medieval şi centru viticol săsesc, pînă
a cun, un f' l'f'rt de veac.
In această subzonă alături _de populaţia românească maj oritară, în Lr-o
.-erie de localităţi conlocuiesc unguri, (la Fîntîniţa, Comlod. Orosfaia. Teaca.
:VIatei, Viţa, Strugureni, Mălin, Chiochiş, Nuşeni, Bozieş, Urmeniş, Şop
teriu), precum şi un număr redus de familii săseşti
In numeroase localităţi din această subzonă, populatia românească <;; i
maghiară a cunoscut mai din plin decît în restul subzonelor condiţiile io 
băgiei.
Din satele de cîmpie, unele au aparţinut la domeniul cetăţii Unguraş,
pendinte de Moldova, ca : Rusu, Beudiu, Viţa, Bozieş, Gheţiu, Ţentea. Din
punct de vedere administrativ localităţile din subzonă au mai aparţinut
judeţelor Dăbîca, Cluj, Mureş. Cu toate acestea ele au păstrat de-a lungul
timpului o notă etnografică specifică �şezărilor agricole iobăgeşti de p e
Cimpia Transilvaniei, în ocupaţii, construcţii, port şi obiceiuri.
_
Locuitorii acestei subzone au practicat pe scară largă agricultura
cerealieră şi culturile agricole specializate : sfecla de zahăr, tutunul, pre
cum şi viticultura la Teaca.
Condiţiile istorice, geografice, economice, demografice etc. ale fiecă·
eia din subzonele etnografice enumerate au deţerminat cristalizarea unoL·
forme de viaţă colective care au devenit caraderizante pentru fiecare din
cele şapte subzone etnografice ale judeţului Bistriţa-Năsăud, alături de
alte aspecte copărtaşe la unitatea în varietate a culturii şi artei populare
j udeţene. Un rol de seamă în conturarea caracterelor specifice ale celo1·
şapte subzone (Ciceu-Beclean, Năsăud, Rodna, Bîrgău. Bistriţa, Şieu. Cim
pie). l-a jucat şi situarea diferenţiată la intersectia acestui j udeţ : unele
fiind orientate către Moldova şi Bucovina, altele către Maramureş şi Ţara
Lăpuşului, iar altele către întregul ţinut al Cîmpiei Transilvaniei.
Dacă în trecut teritoriul actualului judeţ se caracteriza printr-o eco-·
nomie agricolă-pastorală extensivă, cu o industrie slab dezvoltată, in ul
: imii 25 de ani s-a înregistrat o dezvoltare industrială remarcabilă, profi
lată în special pe exploatarea şi prelucrarea lemnului, precum şi pe indus
t ria alimentară, aceasta din urmă întemeindu-se pe amploarea luată de
pomicultură, legumicultură, zootehnie şi stupărit.
Ca urmare a ultimelor delimitări, judeţul Bistriţa-Năsăud cuprinde·
-:l oraşe (Bistriţa, Năsăud, Sîngiorz-Băi, Beclean) 1 4 localităţi componente
www.cimec.ro
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ale acestor oraşe, 53 de comune rurale şi 235 de sate, din care trei aparţin
oraşelor1!1.
Considerat ca totalitate etnografică, j udeţul Bistriţa-Năsăud se afir
mă printr-o poziţie proprie, rezultată din situarea geografică, istorică, po
litică, culturală, la intersecţia a patru ţinuturi româneşti de o parte şi de
alta a Carpaţilor Orientali : Transilvania, Maramureşul, Bucovina şi Mol
<Cl.ova.
In sfîrşi t, mai menţionăm că cercetările etnografice şi folclorice în
curs de efectuare în cuprinsul acestui j udeţ, au posibilitatea să urmăreasca
temeinic aspecte importante de etnologie comparată cum ar fi semnifica
ţia şi consecinţele convieţuirii interetnice a poporului român cu naţionali·
·
tăţiie conlocuitoare, imbogăţirea reciprocă continuă a patrimoniului tra
diţional cultural şi artistic popular.
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The

District Bistriţa-Năsăud :

EN VIRONMENT ANO E THNOGRAPHICAL O/ V/SION
SUMMA R Y
The District Bistriţa-Năsăud has a varied landscape. It is situated
Eastern Carpathian Mountains of Rumania. According to the latest
administrative Division this District has all conditions in order to become
an ethnographical zone.
The new territory border to North upon District Maramureş, to \Vest
upon District Cluj, to South-East upon District Mureş, and to East upon.
District Su ceava.
After, our researches were carried out for the ethnological mono
'9Taph of the District Bistriţa-Năsăud, seven ethnographic subzones may
be diff erentiated : Ciceu-Beclean, Năsăud, Rodna, Bîrgău, Bistriţa, Şie u
aml Cîmpia. Su bzone Bistriţa is situated in the centre of the DistricL.
During the history, a lot of localityes have often belonged to the neigh
bouring principality Moldavia. This situation explain, also, many influ1'ncl's of ethnographic order, transmited on the both slopes of Carpat hian
1Hm mtains.
Also, the Rumanian population's coinhabitance with Germans and
1 h mgarians had as a result a lot of ethnic influences, reciprocally, having
a spl'cial significance for history of culture and of the folk art.
Considered as a ethnographic whole, the District Bistriţa-Năsă.ud
has a proper position, resulting from the geographical, historical, political
ancl cultural situation, at the intersection of faur Rumanians District<> on
thl' both slopes of the Carpathian Mmmtains : Transilvania, Maramureş,
Bucovina and Moldavia.
near
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REALIZĂRI �/ PERSPECTI VE ÎN ECONOMIA JUDEŢULUI
TRMAN Gl.R�A ,
Situat în nordul Transilvaniei, pe cursul superior al Someşului Mare,
judeţul Bistriţa-Năsăud are o suprafaţă de 5.305 km2 şi o popula.ţie de 281
mii locuitori. Relieful este constituit din regiuni muntoase şi deluroase. la
nord aflîndu-se munţii Rodnei, în partea estică munţii Bîrgăului şi Căli
rr.ani, iar partea sudică face trecerea spre cîmpia Transilvaniei.
Structura. geologică a judeţului, cuprinde o mare varietate de substan
ţe minerale, dintre care unele au o importantă deosebită pentru economia
:1aţională. Astfel, în subsolul munţilor Rodnei există însemnate cantităţi
de minereuri polimetalice care conţin în principal plumb, zinc, cupru, sulf,
fier, germaniu, iar în bazinul Colibiţa din munţii Călimani este cunoscută
existenţa minereurilor auro-a,rgintifere.
In cuprinsul judeţului se găsesc de asemenea importante zăcăminte
::ie marmură şi argile de calitate superioară, roci caolinoase, gaz metan şi
ape minerale.
Judeţul Bistriţa-Năsăud dispune de o interesantă şi atra,ctivă zonă
�uristică şi de agrement, precum şi de condiţii foarte prielnice pentru prac
:icarea unor sporturi ca vînătoarea. schiul şi altele.
O mare bogăţie naturală a acestor meleaguri este patrimoniul fores
<ier ca,re cuprinde întinse suprafeţe de păduri cu o înaltă productivitate
ce asigură materia primă pentru dezvoltarea intensă a ramurii de indus
;,·iali zare a lemnului.
Anii care au trecut, ani de muncă neobosită a întregului nostru po
por, închinaţi propăşirii şi înfloririi patriei socialiste, au fost şi în judeţul
nostru anii unor însemna,te transformări. La progresul înregistrat în aces
te perioade a contribuit din plin activitatea eficientă desfăşurată de fie
care om la locul său de muncă. Muncitorii, tăranii, cadrele de specialitate
din toate domeniile, activiştii de partid şi de stat au demonstrat un pu
�ernic şi crescînd sentiment a,l datoriei, acţionînd pentru promovarea şi
dezvoltarea receptivităţii faţă de nou, de metodele şi procedeele de muncă
avansate.
Astfel, în cincinalul abia trecut, înfăptuind sarcinile subliniate de
Congresul al IX-lea al partidului, Conferinţa Naţională şi Congresul al
X-lea, - au fost obţinute rezultate importante în dezvoltarea forţelor de
producţie, perfecţionarea organizării şi conducerii vieţii economice şi so-
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ciale. în context, oamenii muncii de pe aceste meleaguri au realizat pro
grese însemnate în modernizarea producţiei, extinderea tehnologiilor a
vansate, diversificarea, înnoirea. şi ridicarea calităţii produselor, sporirea
productivităţii muncii, fapt ce oglindeşte orientarea cu precădere a preo
cupărilor spre accentuarea laturilor calitative ale muncii, spre ridicarea
întregii activităţi pe trepte de eficienţă tot mai înalte.
O trăsătură importantă a activităţii din ultimii ani este exprimată d2
canalizarea eforturilor pentru cunoaşterea şi punerea în valoare a boga
telor resurse ale j udeţului.
Toa.te acestea sînt sintetizate de creşterea .,uterii economice a jude
ţului,. a capacităţii acestuia de a participa a,ctiv la circuitul general de
valori materiale şi spirituale.
Investiţiile de peste 1 , 1 miliarde lei alocate j udeţului în perioada.
1 966-1 970 au constituit temeiul material al unui progres evident in toa
te domeniile de activitate, au oferit posibilitatea de afirmare a personali
tăţii creatoare a muncitorilor, inginerilor, tehnicienilor şi a celorlalte cadre
din economie.
Prin materializarea acestora harta judetului s-a îmbogăţit cu noi o
biective. Astfel, în Bistriţa s-au construit Fabrica de produse lactate,
(Fig. 1) Complexul de legume-fructe, Autobaza de transporturi, Sta,ţia de

I'ig. 1.

-

Bistrila-1'\:oua

fabrică de produse lactate.
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t ransformare de 1 1 0 kw. In industria locală au fost realizate turnătoria
de fontă şi Fabrica de perii din sîrmă, iar în cadrul cooperaţiei meşteşu
găreşti o nouă secţie de tîmplărie. De asemenea, s-au da.t în folosinţă cite
un uscător de legume-fructe în oraşele Năsăud şi Beclean, o nouă linie
pentru hîrtie la Fabrica
d in Prundu
Bîrgăului. cariera de pia
tră de la Măgura-Ilvei şi o uzină electrică de 2 1 00 kw la Rodna. Tot în
această perioadă în bazinul Munţilor Rodnei - zona Valea. Blaznei - au
fost puse în evidenţă însemnate şi bogate zăcăminte de minereud nefe
roase, pentru care sînt începute lucrările pregătitoare privind punerea in
exploatare.
Prin intrarea in funcţiune a obiectivelor industriale noi, precum şi a
dezvoltării celor existente, producţia. globală industrială a crescut in 1 970
faţă de 1 965, cu 25,9 o;0• Sporurile cele mai importante s-au înregistrat în
industria materialelor de construc ţii de peste 2 ori, industria alimentară
precum şi industria hîrtiei şi celulozei.
O parte însemnată din sporul producţiei industriale s-a înregistrat
pe seama creşterii productivităţii muncii a. cărei nivel în 1 970 a fost cu
20.5 0fo mai mare decit în anul 1 96 5.
Atenţia acordată dezvoltării sectoarelor de perspectivă ale economiei
_iudetului reiese şi din faptul că j umătate din cei 7.900 salariaţi nou an
gajaţi în cincinalul trecut, lucrea.ză în industrie, construcţii, transporturi.
�umărul acestora la 1 .000 locuitori a crescut de la 1 1 4 în 1 965 la 1 3 9 in
1 970. imbunătăţindu-se concomitent gradul de calificare şi utilizare a for
ţei de muncă în toate compartimentele.
Traducînd îri viaţă indicaţiile pa.rtidului, activitatea unităţilor agri
cole de stat şi cooperatiste a fost orientată spre concentrarea şi speciali
zarea producţiilor agricole, în cadrul unor profila corespunzătoare condi
ţiilor natural-economice celor mai favora.bile fiecărei cult1,1ri, ţinîndu-s�?
seama şi de cerinţele ecoiJ.omiei naţionale.
Atît în sectorul cultura plantelor de cîmp cît şi în pomi-viticultură
(Fig. 2>, şi legumicultură în anii cincinalului 1 965-1 970, ca urmare a uti·
lizării raţionale a bazei tehnico-ma.teriale, a aplicării agrotehnicii cerute
şi a unor eforturi susţinute din partea lucrătorilor ogoarelor, au fost rea
lizate, cu toate condiţiile climatice nefavorabile, producţii sporite, mediile
obţinute la principalele culturi, fiind superioare celor realiza.te în perioa
da anilor 1 96 1-1965.
Organizarea producţiei pe baza unor unităţi agricole de stat şi coo
peratiste a creat cadrul favorabil pentru moderniza.rea acestei ramuri e
conomice, mergîndu-se ferm pe calea dezvoltării intensive şi multilaterale.
La introducerea şi aplicarea pe scară larP"ă a metodelor ava.nsate de
muncă. a celor mai înaintate cuceriri ale ştiinţei şi practicii �gronomice,
o contribuţie au adus-o inginerii agronomi, zootehnişti, meca,nizatori, me
dicii veterinari care lucrează în unităţile de producţie.
Incă din primul an al cincinalului 1 966- 1 970 mecanizarea şi chimiza
rea şi-au făcut simţită prezenţa mult mai intens în toate sectoarele de a,c
tivitate ale agriculturii.
In anul 1 970, numărul tractoarelor a ajuns la 900, al combinelor de
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Culti\·area viţei de vie în terase.

recoltat cereale la 289, pe un tra.ctor revenind în medie 1 09 ha. suprafaţă
arabilă faţă de 197 cît erau în 1 965.
Paralel cu creşterea numerică a tractoarelor şi maşinilor agricole a
avut loc şi o însemnată diversificare a. tipurilor de utilaje, ceea ce a per
mis extinderea mecanizării lucrărilor agricole la un număr mare de cul
turi. Unele unităţi au primit în dotare tractoare pentru pomi, maşini pen
tru combaterea dăunătorilor, a pregătirii patului germinativ, pentru exe
cutareG\ lucrărilor de păşunat şi fîneţe.
O altă caracteristică a agriculturii contemporane, este întroducerea
pe scară largă a metodelor agrotehnice moderne - folosirea îngrăşămin
telor, a amendamentelor, extinderea irigaţiilor. Creşterea producţiei chi
mice a. permis ca, an de an. agricultura să primească cantităţi mereu spo-
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r:.:E de îngrăşăminte. In cincinalul trecut pe ogoarele judeţului nostru s-au
�istrat "65.545 tone de îngrăşăminte, iar în anul 1 970 cantitatea a fost
Clf 1 5 .465 tone, cu 6.553 tone mai mult decît în 1965.
Indeletnicire străveche pe meleagurile noastre, ramura creşterii ani
�elor, a cunoscut în a,ceşti ani o linie ascendentă reprezentînd sectorul
a; principala pondere în agricultura
judeţului. Numărul bovinelor în
C--\..P.-uri şi I.A.S-uri a swrit continuu, ajungînd la finele anului 1 970 la
J3AOO capete iar al ovinelor la 307.000 capete.
O dată cu sporirea numerică a efectivelor a,u crescut şi producţiile a
�.aliere. Comparativ cu 1 965, în 1970 s-au livrat la fondul centralizat
� statului canti tăţi sporite de carne, lapte, lînă, ouă_.
Fiecare din 'aceste realizări, sta,u împreună cu multe altele la temelia
�culturii noastre socialiste de astăzi. Dar din toţi anii cincinalului tre
c-.J:. anul 1 970 este anul care deţine primul loc prin numărul şi semnifi
caţia evenimentelor, prin aportul la evolutia vieţii ţărănimii. La cumpăna
�intre anii 1 969-1970, in conformita,te cu măsurile indicate de conduce
:-oea partidului, unităţile agricole au trecut la zonarea şi profilar:ea produc
:JE.i. 1a specializarea unităţilor socialiste. Au fost elaborate apoi măsurile
� înfăptuire a programelor judeţene privind gospodărirea apelor, îmbu
::.ătătirea fondului funciar, precum şi dezvoltarea zootehniei, în aceeaşi pe
ri<ladă trecîndu-se la definitivarea studiilor şi înfiinţarea primelor aso
c"..atii inter-cooperatiste.
Cincinalul 1 966-1 970 a adus fondului pomicol din judeţ adausuri de
:!'..are consistenţă ..-fh aceşti ani suprafeţele de pomi fructiferi au crescu t
-:-.1 ::!. 700 hectare consolidîndu-se astfel renumitele bazine cu centrele Bis
:rita. Josenii-Bîrgăului,
Dumitra, Şieu, Cetate, Branişte, Retea,g, Căia
::.:.:1-:\·'Iic şi altele.
In C.A. P.-uri pe lîngă plantaţiile clasice, după experienţa Staţiunii
� cercetări pomicole din judeţ, în anii cincinalului au apărut plantaţii
�erne de tip intensiv, pe o suprafaţă de 230 ha, cu extinderi aprecia
:i..1f: in C.A.P.-urile din Reteag, Branişte, Viişoara, Lechinţa, Uriu.
In dezvoltarea pomiculturii atît în cadrul judeţului nostru cît şi pe
pian naţional, o contribuţie însemnată a avut-o Staţiunea Experimentală
?r:.micolă Bistriţa (Fig. 3). La elaborarea planurilor de cercetare, cercetă..
':orii staţiunii s-au orientat spre acele teme ca.re să corespundă nevoilor
�ucţiei, axîndu-şi preocupările în direcţia dezvoltării şi modernizlril
producţiei pomicqle. Prin cele şapte laboratoare specializate, a fost rezol
..-ată o bună pa,rte din problemele ridicate de pomicultura din Transilva
L.a. Cercetările făcute în direcţia zonării producţiei pomicoie au permis
să se întocmească lucrarea de raionare a speciilor şi soiurilor de pomi in
::10rdul şi centrul Transilvaniei. Studiul sortimentelor de pomi a dus la
reasezarea soiurilor de fructe în funcţie de condiţiile de cultură. La soiu
.
!"'J e vechi li s-au adoptat altele noi, create !';i selecţionate în statiune, prfn
::-e care amintim cireşele negre şi uriaşe de Bistriţa.
Volumul mare de fructe obţinute în anii cincinalului 1966-1 970, re-:
p-ezintă nu numai produsul finit al celor peste 1 6.000 ha livezi la sfîrşi-
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:-..U anului 1 970, ci şi o dovadă de pasiune, strădanii şi eforturi depuse în

-::�p de către pomicultorii unităţilor noastre agricole.
Ţelul cel mai înalt al politicii partidului, a tot ceea ce se înfăptuieşte
;,., societatea noastră, este omul, înflorirea multilaterală a personalitătii
sale, bunăstarea materială şi spirituală a fiecărui cetăţean. In această vi
�une, pe teritoriul judeţului s-a,u construit din fondurile statului 1 .205 a
partamente, de peste 5 ori mai multe decît în cei 5 ani precedenţi. Au
:'JISt ridicate din fondurile proprii ale populaţiei peste 5. 100 locuinţe noi,
::in care cea.. 4.800 în mediul rural.
Dezvoltarea învăţămîntului - general, tehnic şi mediu - a,tit prin
continua amplificare, cît şi prin modificările calificative, a condus la sa
:isfacerea solicitărilor emanate de necesităţile economiei judeţului în plin
.a\int, cît şi în domeniul social-cultural, pentru care în anii cincinalului
s-au investit peste 1 00 milioane lei.
A crescut baza materială a învăţămîntului prin darea în folosinţă a
� scoli noi cu 57 săli de clasă în mediul urban, un număr mare de săli de
c!.asă în mediul rur:al şi un internat cu 300 de locuri.
Oraşul Bistriţa, s-a mai îmbogăţit şi cu un frumos palat politica-ad
ministrativ (Fig. 4), un palat al paştelor cu o centrală telefonică automat.\
avind o capacitate de 1.000 fire şi un han turistic cu o arhitectură impregnată de tradiţiile locale.
Imaginea preocupărilor social-culturale din anii cincinalului prece
dent, este întregită prin reflectarea eforturilor întreprinse în domeniul
ocrotirii sănătăţjj... S-au construit în această perioadă 2 noi policlinici în
oraşele Bistriţa şi Năsăud iar în oraşul Sîngeorz-Băi sînt în plină construc7!€ 2 complexe sanatoriale cu 1 .500 de locuri (Fig. 5).
Etalon incontestabil al gradului de civiliza,ţie, electrificarea a atins şi
ea un nivel vrednic de menţionat ; dacă în 1950 pe teritoriul judeţului e
rau electrificate numai 6 localităţi rurale, la sfîrşitului anului 1 970, 850fo
din satele bistriţene erau electrificate.
Ca urmare a, creşterii veniturilor populaţiei, a sporirii şi diversificării
producţiei bunurilor de consum, volumul desfacerilor de mărfuri cu amă
::untul prin comerţul cooperatist şi de stat a crescut în anul 1 970 compa
:-ativ cu anul 1 965 - cu 450/o, revenind pe un locuitor cu 871 lei mai mult.
Au fost puse la dispoziţia populaţiei cantităţi sporite de bunuri ali
:r:entare şi nealimenta,re, într-un sortiment mai bogat şi de calitate ridi
cată. Reţeaua de desfacere a comerţului socialist a crescut odată cu înfiin
�area a 1 36 unităţi comerciale noi şi de deservire a populaţiei.
Urmărind în permanenţă transpunerea, în viaţă a politicii economice
a partidului privitor la dezvoltarea armonioasă a forţelor de producţie pe
:eritoriul ţării, a atragerii de noi resurse în circuitul economiei naţionale,
-.-a.!orificarea ma;ximă a potenţialului material şi uman, prin prevederile
actualului cincinal, j udeţului Bistriţa,-Năsăud i-au fost alocate fonduri
ce investiţii ce însumează aproape 3 miliarde lei, adic.i de 3 ori mai mult
=ecit in cincinalul trecut.
Aceasta, exprimă dinamismul puternic al economiei noastre socialiste,
uriaşele sale resurse, asigură accelerarea procesului de ridicare la un ni·

www.cimec.ro

www.cimec.ro

199

Fig. 5.

-

Complexul. balnear de 900 locuri Singeorz Băi.

Yel superior a economiei judeţului, înscriindu�se în exigenţele impuse de
revoluţia tehnica-ştiinţifică contemporană. Actualul cincinal orientează
economia spre o creştere mai rapidă a. eficienţei în vederea realizării unui
spor mai mare de venit naţional ceea ce se va reflecta pozitiv în ridicarea
nivelului de trai al populaţiei, prevederi în deplină concordanţă cu obiec
: i\·eJe stabilite de Congresul al X-lea, al partidului.
Se mai poate sublinia şi faptul că înfăptuirea acestui ampilu program
�e investiţii, va duce nu numai la dezvoltarea cantitativă a industriei, ei
·:a pune un deosebit accent pe laturile calitative ale procesului de indus
trializare, pe modernizarea structurii producţiei, pe realizarea de produse
cu inalt grad de tehnicitate, care să înglobeze munca de complexitate su
perioară. Edificator în această direcţie este construirea Uzinei de utilaje
;>entru materiale de construcţii şi refractare ale cărei produse, rodul mun
c:i intelectuale a peste 300 specialişti de înaltă calificare pe lîngă cei a
:>roape 3.000 de muncitori, vor fi destina,te în mare parte pentru livrări
catre beneficiarii externi. Situaţii asemănătoare se prezintă şi la Comple
X"J! pentru industrializarea lemnului şi Fabrica de textile neţesute.
Ramurile industriale care întîlnesc reale condiţii în judeţ şi care vor
:. moaşte o dezvoltare pronunţa,tă sînt cele ale : industriei lemnului, in
ustri_gi uşoare, industriei alimentare, mineritului, industriei materialelor
e construcţii şi a construcţiilor de maşini.
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Creşteri însemnate în acest cincţnal se vor înregistra în ramura in
dustriei uşoare a cărei producţie globală va. creşte de 45 ori, industria ma
terialelor de construcţii de peste 15 ori, industria lemnului şi industna
alimentară de aproape 2 ori faţă de nivelul înregistrat la finele anului
1 970.
De asemenea, pe harta şi în economia. j udeţului va apare o ramuri
nouă, aceea, a construcţiilor de maşini cu o producţie în anul 1 975, de 450
milioane lei.
Finalizarea amplului program de investiţii va duce la o creştere sub
stanţia.lă a valorii producţiei globale care în anul 1 975 va ajunge la peste
1 , 8 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creştere de 2540/o faţă de anul 1 970,
sintetizînd astfel o ridicare rapidă a potenţialului industrial al j udeţului.
Volumul producţiei globale pe locuitor va ajunge - urmare intrării
în funcţiune a noilor obiective industriale - la. 6 . 0 1 8 lei în anul 1 975 faţă
de 2 . 500 lei în 1 970.
Se vor realiza în acest cincinal 13 importante obiective industriale
care vor crea o reală posibilitate pentru valorificarea intensă şi superioa
ră a bogăţiilor na.turale locale.
Avînd în vedere că patrimoniul forestier constituie o importantă bo
găţie a j udeţului, industria lemnului va cunoaşte o dezvoltare accentuată
şi complexă, care se va concretiza prin înfiinţarea în Bistriţa, a unui mo
dern Combina.t ce va produce anual 70.000 tone plăci aglomerate din lemn
şi 1 0.000 garnituri mobilă. Dacă în prezent economia forestieră se bazea
ză c,u precădere pe activitatea de exploatare, prin intrarea în funcţiune
a noului combinat se va ridica substanţial gradul de industrializare a ma
sei lemnoase asigurîndu-se astfel o valorificare mai deplină şi superioară
a acestei materii prime.
Structura geologică a judeţului - aşa după cum s-a arătat - cu
prinde o mare varietate de substanţe minerale, în cantităţi însemnate.
Mineritul, de altfel, constituie, mai ales în bazinul munţilor Rodnei, o
străveche ocupaţie a locuitorilor cunoscută încă de pe vremea romanilor.
Pe ba.za acestor importante resurse ale subsolului se va dezvolta in
dustria minieră prin deschiderea pînă în anul 1 972 a unei noi mine la Va
lea Blaznei cu o capacitate de peste 60.000 tone/an cu posibilităţi de creş
tere, construindu-se în acelaşi timp o flotaţie la Rodna pentru prelucra.
rea minereurilor extrase. Concomitent se va lărgi aria investigatiilor,
prospecţiunilor şi explorărilor miniere în munţii Rodnei şi Călimani.
Insemnate rezerve de argilă superioară calitativ - ca.re se află pe
tot cuprinsul judeţului - constituie baza de materii prime pentru dez
voltarea industriei materialelor de construcţii. Această ramură îşi va
găsi corespondent prin construirea unei fabrici de produse cera,mice care
va furniza anual economiei naţionale 30 mii. buc. cărămizi echivalente şi
4 mil. buc. cahle de teracotă. Tot în cadrul acestei ramuri se va realiza o
intreprindere de prefabricate cu o capacitate de peste 70.000 m.c. şi 2 1 .500
m.c. elemente pentru planşee şi pereţi din corpuri ceramice.
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In acest fel, pe lîngă faptul că se va asigura o mai intensă punere în
·;aloare a resurselor de materie primă, prin intrarea în funcţiune a uni
tăţilor din ramura ma.terialelor de construcţii se vor acoperi pe plan local
nevoile crescînde de materii prime şi semifabricate, determinate de per
spectivele dezvoltării rapide a economiei j udeţului.
In oraşul Bistriţa sînt în executie încă din acest an 3 dintre cele mai
importante obiective industriale
Combinatul de prelucrare a. lemnului,
Uzina de utilaje pentru materiale de construcţii şi refractare şi Fabrica
de textile neţesute. Prin realizarea acestora se pun ba.zele unei platforme
:nclu striale în partea, vestică a oraşului, creind în acelaşi timp condiţii
ca acest aşezămint să se ridice la nivelul funcţiilor politica-administrative
ce-i revin.
Celelalte aşezări urbane din cadrul judeţului, vor cunoaşte în această
perioadă o dezvoltare în raport cu posibilităţile reale de care dispun.
Dezvoltarea industriei judeţului va atrage după sine şi sporirea. nu
mărului de salariaţi în acest sector de la 1 0.900 în 1 970, la peste 16.000
in 1 975.
Industria locală prin specificul ei, este chemată să descopere şi să
Yalorifice într-o măsură cît mai mare resursele din judeţ. Eforturile in
a.ceastă ramură sînt îndreptate spre diversificarea şi lărgirea capacităţi
lor actuale de producţie, a sortimentelor, în funcţie de cerinţele economiei
!'laţionale şi nevoile populaţiei. Parte din rezervele de marmură
de
bună calitate, vor fi valorificate prin deschiderea în apropiere de Sîn
gi orz-Băi a u.nei cariere cu o capa,citate de 50.000 tone anual şi o unitate
de prelucrare a acesteia, modern utilată.
De asemnea, se vor lărgi capacităţile pentru produsele de carieră
prin extinderea staţiei de criblură de la Măgura-Ilvei cu încă o linie teh
nologică, capacitatea finală aj ungînd la 290 tone/an.
Pentru construirea de noi obiective si dezvoltarea capacităţilor de
productie existente, industriei locale i s-au alocat peste 78 milioane lei,
producţia globală urmînd a ajunge la 240 milioane lei în anul 1 975 fa.ţă
el e 1 3 0 milioane lei în 1 970.
In cincinalul actual se va moderniza si dezvolta, de asemenea, între
?rinclerea j udeţeană de constructii-montaj ale cărei sarcini in această peri
nadă vor fi mult sporite faţă de realizările obţinute la nivelul anului 1 970.
Se vn construi în cadrul acestei unităţi o bază de producţie pentru pano
,_: r i mari prefabricate din beton armat, spaţii de ca,zare pentru muncitori,
�e vor achiziţiona noi utilaje şi mijloace de transport.
Directivele Congresului al X-lea al partidului prevăd măsuri de o
c!eosebită însemnătate pentru dezvoltarea in continuare a agriculturii.
\1 ecanizarea, chimizarea. irigaţiile se vor bucura. mai departe şi in măsură
c;·escîndă de atenţia conducerii de partid şi de stat. Faţă de anul 1 970 în
i 9 1 5 . cantitatea de
îngrăşăminte chimice va fi mult sporită, numai în
C . A . P . pe hectar arabil revenind 233 kg s u b s tanţă a,ctivă.
Paralel cu administrarea unor cantităţi sporite de îngrăşăminte
ch imice va creşte şi dotarea tehnica-materială. Pe ogoarele judeţului, in
1 975 se prevede să lucreze aproape 1 .400 tractoare, 338 combine de cere-
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ale, 580 semănători şi multe alte utilaje. Va creşte îndeosebi numărul
tractoarelor şi utilajelor pentru executarea lucrărilor în terenurile situa
te în pantă, mai ales în pomicultură şi viticultură.
Concomitent cu extinderea irigaţiilor, care în 1 975 vo r ajunge la 1 . 500
ha. se vor executa şi lucrări de desecări şi îndiguiri pe 6.000 ha, iar pe
30. 000 ha, se vor face amenajări antierozionale.
Ca urmare a îmbunătăţirii bazei tehnico-materiale şi a aplicări i lu
crărilor de îmbunătăţiri funciare în perioada actualului cincinal, prod uc
ţiile medii la principalele culturi vor fi mult sporite.
De bună seamă că la sporirea producţiilor în cooperativele agricole
o fa,vorabilă influenţă o vor exercita recentele măsuri aplicate de conju
cerea partidului privind îmbunătăţirea organizării, planificării şi condu
cerii agriculturii şi în deosebi stimularea şi cointeresarea cooper a t or i l o r
prin aplicarea retribuirii muncii pe baza acordului global.
Creşterea producţiilor medii la. hectar în anii 1 97 1-1975 va asigura
totodată livrarea unor cantităţi sporite de produse la fondul central al
statului.
Ţinînd seama că p,omicultura rămîne în continuare o preocupare de
seamă a lucrătorilor din agricultura judeţului nostru şi că reprezintă un
sector de bază în obţinerea, veniturilor băneşti pentru multe cooperative
agricole, se prevede ca producţia de fructe livrate în perioada cincinalu
lui să fie de cea. 48 mii tone, din care 1 1 m i i tone va lua drumul expor
tului. Totodată, vor fi extinse livezile cu încă 1 . 500 ha., plantatiile de pomi
ajungînd astfel în 1 975 la 1 7. 500 ha..
Se cunoaşte faptul că într-o agricultură avansată. creşterea anima
lelor trebuie să ocupe un loc de primă importanţă. De aceea Congresul al
X-lea al partidului a. trasat sarcina ca lucrătorii din agricultură să-şi o
rienteze eforturile spre dezvoltarea în continuare a zootehniei.
Pe această linie se înscrie şi vastul program judeţean privind dezvol
tarea zootehniei şi creşterea producţiilor animaliere. La elaborarea aces
tuia s-a pornit de la premiza că pe aceste meleaguri există condiţii natu
rale şi social-economice deosebit de favorabile, o tradiţie şi o experienţă
îndelunga,tă a crescătorilor de animale.
Conform proiectului, în anul 1 975 efectivele de animale vor spori la
1 26.660 cap. la bovine, iar numărul ovinelor va ajunge la, 355.500 capete.
Important este faptul că în a,ctualul proiect de dezvoltare a sectoru
lui zootehnic, aşezarea efectivelor de animale s-a făcut pe principiul con
centrării şi profilării producţiei diferenţiat pe specii şi categorii de ani
male.
Paralel cu sporirea efectivelor de animale, prin asigurarea. unor can
tităţi de furaje mai bune şi mecanizarea proceselor tehnologice vor creş
te substanţial producţiile animaliere şi aportul judeţului la crearea fon
dului centralizat al statului.
Un alt element nou în perioada cincinalului actual îl constituie fap
tul că sporirea efectivelor de a.nimale cît şi a producţiilor acestora se vor
realiza cu precădere prin creşterea în complexe mari intercooperatiste.
Sarcinile prevăzute a se realiza în sectorul zootehnic impun schim-
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oă.ri importante şi in orientarea producţiilor şi folosirea. furajelor. Asigu

:-area nutreturilor necesare se va face mai ales pe seama sporirii produc
� iilor. schimbării structurii culturilor furajere. In actualul cincinal se vor
folosi cantităţi mai mare de fura.j e produse pe cale industrială în care
scop se va pune în funcţiune o staţie de deshidratare şi granulare cu o
capacitate de 6.000 tone anual.
Un rol important în realizarea obiectivelor propuse în domeniul a
griculturii îl vor j uca investiţiile care în perioada, anilor 1 971-1 975 se
prevăd să ajungă la 509 milioane lei ceea ce reprezintă mai mult dec'ît
dublul sumelor alocate în judeţ în perioada anilor 1 966-1 970.
In afară de sectoarele de bază - cultura plantelor şi creşterea ani
malelor - în cadrul judeţului nostru pe baza unor tradiţii existente în
multe unităţi care beneficiază de forţe de muncă şi materie primă se vor
dezvolta sectii anexe axate pe producerea unor materiale de constructii,
împletituri din nuiele şi papură, articole de uz gospodăresc. obiecte de
artizanat şi altele care vor contribui la creşterea veniturilor în coopera
tivele agricole de productie.
In perioada prezentului cincinal vor creşte considerabil cheltuielii�
Pentru actiunile social-culturale, fondurile destinate în acest scop vor fi
in anul 1 975 de aproape 2 ori mai mari decît în 1 970. Sume importante
se vor acorda de la buget pentru învătămînt, ocrotirea sănătăţii, dezvol
tarea activităţii balneo-climaterice. cultură si artă, e:ospodărie comunală,
turism. In această perioadă se vor da în folosinţă 4.000 apartamente cons
truite din fondurile centra.lizate. şi din credite acordate populaţiei, adică
de peste 3,3 .ori mai mare decît în cincinalul anterior (Fig. 6).
Concomitent cu dezvoltarea economică a judetului va creşte şi vo
lumul transporturilor feroviare şi rutiere. Realizarea investitiilor de a
proape 240 mii. lei vor rezolva principalele probleme de trafic în continuă
creştere în condiţiile unei depline siguranţe a circulaţiei. Printre princi
palele lucrări ce se vor executa în acest sector sînt : dublarea liniei C.F.R.
Dej-Beclean, lucrări de centralizare electrodinamică pe linia. ferată Be
clean-Ilva Mică, procurări de mijloace de transport suplimentare, ter
minarea modernizării drumului naţional 1 7 Bistriţa - Va.tra Dornei şi a
drumului naţional 1 7 2 Bistriţa - Moisei.
Volumul desfacerii de mărfuri prin comerţul de stat va creşte cu
400 10• Pentru desfacerea în condiţii optime a acestuia, se vor construi in
oraşul Bistrita 2 complexe comerciale (în cartierele Viişoara şi Decebal)
şi un maga.zin pentru d epozitarea şi desfacerea mobilei.
In viitorii 5 ani desfacerea de mărfuri prin comerţul cooperatist va
�_reşte cu peste 300fo. Cele 20 mii. lei aloca,te în acest sector vor asigurct
atît desfacerea bunurilor de larg consum cît şi înfiinţarea în toate comu
nele a unor secţii de producţie în scopul diversificării serviciilor, în func
ţie de cerinţele populaţiei.
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Pentru ridicarea nivelului de deservire al populaţiei, a folosirii re
surselor de materii prime locale, - completîndu-se în acest fel fondul
de ma.rfă destinat consumatorilor - s-au prevăzut dezvoltări de secţii
noi în cadrul cooperaţiei meşteşugăreşti în valoare de 30 mil. lei faţă d�
5 mil. lei în cincinalul 1 966-1 970.
Dezvoltarea industriei, agrjculturii, sporirea numărului de salariaţi,
a veniturilor populaţiei şi a volumului desfacerilor de mărfuri, creşterea
cheltuielilor social-culturale, vor crea condiţii superioare de viaţă, de ci
vilizaţie, vor asigura un trai mai bun, îmbelşugat pentru toţi oamenii
muncii din judeţul nostru, în largul context al dezvoltării tot mai dina
mice a întregii ţări.
Judeţul Bistriţa-Năsăud, va fi de fapt în perioada actualului cincinal
un vast şantier de construcţii. Muncitorii, inginerii, tehnicienii, toţi oa
menii muncii din judeţul nostru sînt hotărîţi să depună toată capacitatea
şi priceperea lor în înfăptuirea acestui amplu program de dezvoltare, să
se integreze cît mai deplin în efortul general al ţării pentru progres şi
prosperitate.
..._
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Realisation et p ersp ectives dans /'economie du departement
RESUME
Le departement Bistriţa-Năsăud siiue au nord de Transilvanie ayant
une superficie de 5.305 km2 et une population de 281 mille habitants
dispuse d'importanies ressources materielles et humaines.
Dans les annees du quinquennal 1 966-1 970, d la suite des investi 
tions accordees par l'etat aux efforts continus des travailleurs, an a en
registre d' importants progres dans tous les domaines d'activite.
Resultat des realisations de la politique du parti, concernant le de
veloppcment des forces de production, le perfectionnement ascendant d�
l'organization et de la direction de la vie economique et sociale, la pro
duction industrielle et agricole a augmente et s'est modernisee, le niveau
materiei et inidlectuel de vie des gens est devenu plus eleve.
L'attention accord�e par notre parti et notre etat d l'edification d'unl.!
economie moderne, variee, d la repartition harmonieuse de sa force sur
la territoire du pays,trouve son expresion aussi dans le volume accru
des investitions - pres de 3 milliards lei - accorde au departemenf
Bistriţa-Năsăud dans les cinq anees suivantes afin de developper l'indus
trie e t l'agriculture et de rehausser la vie sociale et culturelle.
Par l'accomplissetnent du programme de l'investition de l'actuel quin
qHennal, on reali.s era 1 3 nouvelles l'ntreprises, la production dans l'indus
trie touchera 2540/o par rapport d l'annee 1 970, an elargira la base tech
niq1 l c et maierielle de l'agriculture accentuant en meme temps les parties
calitatives de l'ensemble economiqu e, on construim d'importants obje c 
iifs culturels-sociaux.
Le departement Bistriţa-Năsăud se trouvera enrâle toujours plus
activement dans le circuit general des valeurs matericlll?s l?t intcllectuel
'les.
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DIN ISTORICUL ÎN VĂŢĂMÎNTULUI ÎN JUDEŢUL
BISTRIŢA NĂSĂUD
SEPT I M I U POP

Deschizind în istoria ţării o epocă de transformări revoluţionare care
aveau să ducă la, victoria orîndurii socialiste, actul de la 2 3 August 1 944
a marcat şi începutul unor mari prefaceri în domeniul culturii şi învăţă
mîntului.
In anii care au trecut de la Eliberare, o contribuţie hotărîtoare la
creşterea gradului de cultură a populaţiei, la, dezvoltarea ştiinţei şi tehni
cii şi implicit la realizarea măreţelor obiective puse în faţa poporului de
:!ătre partid a a�t-o învăţămîntul. Pe bună dreptate sublinia secretarul
general al pa,rtidului, tovarăşul Nicolae Ceauşescu, că " . . . factorul prin
cipal de educaţie a cetăţenilor, a întregii societăţi în epoca noastră este
şcoala - principal canal de difuzare a ştiinţei şi culturii, de îmbogăţire
a minţii, de modelare a ca,racterelor şi formare cetăţenească a tinerelor
generaţii. "1
Şcoala de astăzi, cu multiplele ei realizări, are rădăcini adînci în tre
cutul istoric al învăţămîntului din patria noastră, reprezentînd o continu
are şi o realizare pe o treaptă nou, superioară, a tradiţiilor înaintate ale
acesteia.
Inceputul învăţămîntului românesc în cuprinsul judeţului Bistriţa-Nă
săud,2 sub forma unor şcoli obşteşti, este mai vechi decît acela din şcolile
infiinţate pe temeiul legiferărilor atestate documentar. Locuitorii multor
sate, în condiţiile unor grele asupriri şi cu mari jertfe ma.teriale întreţi
neau în comun învăţători sau dascăli permanenţi pentru învăţătura de
carte a fiilor lor. Aceleaşi rosturi îndeplineau în bezna întunericului me
dieval acei călugări şi preoţi, dascăli sau dieci, cunoscuţi sau a,nonimi, din
casele şi schiturile din Feldru, Rebrişoara, Zagra, Monor etc., care iniţiind
pe copii în tainele scrisului şi cititului au păstrat şi dezvoltat frumoasa
limbă românească.
L N. Ceauşescu, Raport la cel de-al X-lea Congres al Partidului Comunist Romtl.n, Editura
politică, Bucureşti, 1969, pag, 94
această denumire cuprtndem teritoriul actual
al j udeţului Bistl'iţa-Năsăud şi nu fostul
·
judeţ Năsăud.
, - ' -'
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Printre primele şcoli din ţa.ră este menţionată cea de la Bistriţa, in
limba germană, încă pe la mijlocul secolului al XIV-lea. In j urul anului
1 500 învăţau la această şcoală şi elevi din Sighişoara şi Cluj3. Cu un se
col mai tîrziu, în j urul anului 1 622, sînt amintite şcolile confesionale e
vanghelice de la. Braniştea, Uriu şi Ciceu Cristeşti. In lucrarea sa, Mono
grafia şcolilor din j udeţul Solnoc Dobîca, Iosif Kadar aminteşte că în a
ceea vreme edificiul şcolar din Uriu era o casă din bîrne acoperită cu
paie, situată în partea de j os a sa.tului, lîngă pîrîul "Ştiubei" . Mobilierul
şcolar era compus dintr-o masă lungă, făcută din două scînduri, fixată
pe patru ţăruşi bătuţi în pămînt şi cîteva laiţe pe care şedeau copiii.�
Infiintarea Regimentu1ui II grăniceresc în anul 1 762 la Năsăud5 şi
promovarea de către curtea de la Viena a despotismului luminat, în ge
neral, şi varianta sa izofinistă, în special, au avut urmări favorabile pen
tru români,6 aducînd după sine deschiderea primelor şcoli triviale7 în ţi
nutul Năsăudului şi constituind un important factor de afirmare a româ
nilor din a.ceste părţi. Anul 1 770 consemnează documentar actul de în
fiinţare a trivialelor din Năsăud, Maieru şi Monor.8 La scurt timp după
militarizarea văii Bîrgăului, în anul 1 7 86, se deschid încă două şcoli tri
viale la Zagra şi Prundu Bîrgăului, toate cu limba de predare română şi
susţinute din fondul de provente al regimentului.9 Ma� tîrziu, din mo ti
ve sociale şi militare, în anul 1 8 1 6 şcoala trivială din Maieru est� strămu
tat§ la Sîngeorz Băi, iar cînd " . . . Consiliul belic de Curte transferă in
1 8 3 7 fostele şcoli triviale române în şcoli triviale germane . . . tot cu a
ceastă oca,ziune şcoala trivială din Năsăud fu strămutată la Telciu. " IO

In contextul istoric din a doua j umătate a secolului al XVIII-lea, şco
lile triviale din ţinutul Năsăudului au contribuit la răspîndirea ştiinţei
de carte şi la dezvoltarea culturală a românilor într-o zonă ce cuprinde
valea Zăgrii, a Sălăuţei, a Someşului, a Bîrgăului şi a S ieului cu influenţe
şi în comitatele învecinate. "Iuţeala cu care s-au înmulţit şcoalele româ
neşti transilvănene in partea a doua a veacului a,l XVIII-lea - afirmă un
a.utor cunoscător îndeaproape a istoriei învăţămîntului din Transilvania
- se atribuie în mare parte înfiinţării şcoalelor grănicereşti de pe teri-

Judeţele României Socialiste, Editura politică, Bucureşti, 1969, pag. 120.
Arhiva Şcolii generale Uriu, Istoricul Şcolii generale din Uriu, material în manuscris, re
dactat de un colectiv de cadre didactice.
5. V . Şotropa, Infiintarea graniţei militare nâsăudene 1762 i n "Arhiva someşană" , nr. 2� (a
prilie-septembrie 1938), pag. 69-70 ; Istoria României, Edit. Academiei R.P.R., Bucureşti 19o-!,
pagina 516-517.
6 . 1 . Bozan şi P. Teodor. Invăţămîntul românesc din Transilvania in secolul al XVIT
ş i la
începutul secolului al XIX-lea, in lucrarea "Din istoria pedagogiei româneşti", voi. 2, Edi
tura didactică şi pedagogică, Bucureşti 1966, pag. 1.05. Pentru politica lui Iosif al II-IE'a în
problema învăţămîntului, D . Prodan, Suplex libellus Valachorum, Ed. Acad. R . S .R . , Bucu
reşti, 1967, pag. 240 şi următoarele.
7. Şcolile elementare purtau denumirea de şcoli "triviale" denumire împrumutată de la şco
lile din evul mediu, în care studiul gramaticii, dialecticii şi retoricii forma aşa numitul "tri
v i u m " . Prin analogie, şi aceste şcoli în care se învăţau trei
materii : citirea, scrierea ��
socotirea, aveau aceeaşi denumire.
8 . V. Şotropa, Contribuţii la istoria şcoalelor năsdudene, în " Arhiva Someşană" nr. 1 1 /1929, p.
3 : V. Şotropa şi N . Drăganu, in Istoria şcoa!elor năsăudene, Bistriţa 1913, p. 72-73. stabilesc
anul de înfiinţare imediat după 1766. T. Tanco, A. Fărcaş, Apariţia şcolilor t1'ivia!e româ
neşti din ţinutul Ndsdudului fn a doua jumdtate a secolului al XVIII-lea. "Revista de peclago
gie", anul XIX, nr. 8/1970, p . 94-98, stabilesc ca dată certă anul 1770.
9 . - V. Şotropa şi N. Drăganu, Istoria şcoalelor ndsdudene, Bistriţa, 1913, p. 72-73.
10. - V. Şotropa şi N . Drăganu, Op cit. p. 75.

3.
4.
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toriul celor două tregimente de margine : întîiul cu sediul la Orlat, al doi

lea, la Năsăud." 11

In secolul al XJ:X-lea, şi mai ales în primele trei decenii ale lui, da
torită unor factori interni a,i vieţii economice, sociale şi militare, se în
fiinţează şcoli comu.nale, inclusiv în localităţile în care fiinţau cele trivi
ale. In această ,perioadă iau fiinţă, prin contribuţia populaţiei, şcoli în lo
calităţile : Leşu în 1 8 1 0, Măgura Ilvei şi Arşiţa în 1 825, Sanţ şi Telciu in
1 827, Feldru in 1 828, P.oia.na Ilvei, Floreşti, Nimigea, Nuşeni în 1 830, iar
apoi cele din Zagra, Salva, Mocod, Rebrişoara, Rebra, Nepos, Rodna, Ilva
Mare, Sieu, Gledin, Ar.dan, Monor şi Ruşii Munţi, Morăreni, Săcel din
\·alea Mureşului (care era să fie militariza.tă). Aceste şcoli, în anii imedial
după înfiinţare, se ·consolidează din punct de vedere didactic şi econo
mic.12 De asemenea, populaţia românească de pe teritoriul oraşului Bis
triţa, înfruntînd condiţiile vitrege în care era nevoită să-şi ducă existen1a ca urmare a expleată.rii sociale şi naţionale exercitată de către patriei
atu} bistriţan, reuşeşte să înfiinţeze, alături de şcolile săseşti existente,
două şcoli româneşti : în suburbia oraşului numită "Hrube" (în jurul a
nului 1 766), iar· mai tîrZiu, la mijlocul secolului al XIX-lea în suburbia
.)'este podul Budaclll.l ui," ambele cu cîte patru cla,se.
Ca urmare, la mijlocul secolului al XIX-lea fiinţau un număr de 50
şcoli poporale naţionale (Naţional Germa.inde Schulen) în toate comunele
grănicereşti la care se a,daugă peste 70 de şcoli existente în localităţile
nemilitarizate, deci în total în judeţ funcţionau peste 1 20 de şcoli.
Invăţătorii..pentru aceste şcoli se recrutau la început dintre elevii şi
absolvenţii şcOlilor din Blaj , sau de la şcolile germane din Transilvania,
dar după 1 784 dintre cei .ma,i buni elevi absolvenţi ai şcolii normale şi ai
institutului militar din Năsăud. 13 Situaţia aceasta a dăinuit pînă în anul
1 837, cînd, la 1 noiembrie, energicul învăţător Ioan Marian, cu aprobarea
autorităţilor superioare, a. deschis primul curs preparandial de 6 luni, pe
lingă şcoala ."normală" (primară superioară) din Năsăud, pentru viitorii
candidaţi la profesiunea de dascăl. Pregătirea viitorilor dascăli a fost ri
cicată pe o treaptă superioară oda,tă cu înfiinţarea institutului preparan
dial, la 2 ianuarie 1 859,..." al cărui suflet a fost timp de un deceniu Vasile
P€ tri, eminent absolvent al Pedagogiumului din Praga, scriitor, ziarist şi
excelent pedagog, .,iniţiatorul unei frumoase mişcări pedagogice-literare." 15
1 ! . - N. Albu, Ifltorta fnv4ţ4mlntulut romdnesc din Transilvania pin4 la 1800, Blaj , 1944, p, 217.
:.1. - T. Tanco şi A. Farcaş, Apariţia şcoUlor triviale romdneşti din ţinutul Năsăudului in a
doua jumătate a secolului al XVIII-lea, ,.Revista de pedagogie", anul XIX, nr. 8/1970, p. 98.
Il. - V. Şotropa şi N. Drăganu, !Op. cit. p. 104. Alături de şcoala trivială din Năsăud, s-a in

:,mţat şi o şcoală 'iatino-gel'IIl ană, sub numirea de şcoala normală, iar in 1748 un institut
militar din care să iasă tineri pregătiţi pentru "statul militar şi eventual pentre alte cari
e�c" (V. Şotropa şi . Drăganu, Op. cit. p. 13).
H. - V. Şotropa şi N. Drăganu, 'Op. cit. p, 119 ; Manoliu, Icoana unei şcoli dint1'-un colţ de
.
tcrd romdnesc, Năsăud, 1929, p, 93-94.
:� - G. Sima (Onisifor Ghibu.) , Şcoala romdnească din Transilvania şi Ungaria, in Revista ge
nerală a invăţămintulul. Anul nr 8-9, martie-aprilie 1915, p. 119.
A fost reinflinţată In septembrie 1963 ca secţie pe lîngă Liceul nr. 2 din Năsăud. ca
'::. � u
de specialitate !n 1966, "i11r ·ca unitate independentă in septembrie · 1968 in baza Ordinului
lll...I . nr. 321/1968 publicat In Buletinul Ministerului Invăţăm!ntului, anul XII, nr. 2, seria I!,
=.g-<.tst 1968. Etapele parcurse de ·această şcoală : 1837-1S.j6 - cursurile pedagogice preparan
.
�e tmute
de Ioan Marian şi Moise Panga : 1859-1869 - institutul preparandial, iar după 1869
=:: ::ta• la Gherla. In anul 1923 - şcoala ·normală este reinflinţată din iniţiativa lui Solomon Haliţa
'!:: •. a fiinţa pină in 1938. cind este deSfiinţată. In 1945 este reinfi;nţată şi va funcţiona pinii in
:� cind :din nou se <desflinte&d.
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Şcoala normală din Năsăud, înfiinţată în anul 1 8 37, care-şi con ti nuă
activitatea astăzi sub numele de liceul pedagogic, 11i s-a bucurat de--a lu ngul
celor peste o sută de ani de existenţă de un mare prestigiu. Un corespon
dent din Beclean al Gazetei Transilvane menţionează următoarele în 1 85 3 :
, .Mulţumită cerului că, cu toată pauperitatea, totuşi aici se pune culturii
naţionale o bază bunicică, că nu este comunitate în acest protopopiat, ca
re s[\ nu aibă şcoală proprie, învăţător propriu, ba încă mai toţi din des
fiinta,tul al II-lea regiment de graniţă al Năsăudului. De exemplu Sita, o
comunitate de 1 5 case, încă are şcoala sa oroprie, învăţător propriu din
numitul regiment. " 17 In acelaşi ziar, cu două numere mai tîrziu, vorbin
du-se despre şcolile din ţinutul Mureşului se arată : " . . . Şcolile sunt in
parte mare provizionate cu dascăli destoinici, aduşi ma.i toţi din regimen
tul Năsăudului." 1 s
Nici educaţia fetelor nu a fost neglijată. In anul 1 8 26 se înfiin ţeaz.:i
în Năsăud o şcoală de fete la început cu o singură clasă, dar după 1 870
cu 3 clase, şi ajungînd în 1 8 90 să c\i bă 6 clase, corspunzînd cerinţelor legii
privitoare la instrucţiunea şi ct·eşterea fetelor. 19
Infi intarea la 4 octombrie 1 8 63 a gimnaziului din Năsăud,20 al patru
lea de acest fel după cele de la Blaj ( 1 754), Beiuş ( 1 828> şi Bra.şov ( 1 8 50),
care va purta numele marelui nostru poet George Coşbuc - începînd cu
anul 1 92 1 , � 1 constituie un eveniment deosebit în istoria învăţămîntului in
Transilvania.
Acest liceu nu s-a înfiinţat din "bunăvoinţa" stăpînilor vremii, ci a
trebuit să fie smul_să o aprobare pri.n lupte de peste un deceniu
( 1 85 1-1 863). Ţărătiimea năsăudeană, în frunte cu dascălul Vasile Naş
cu, Grigore Moisil, Ioachim Mureşan, Florian Porcius şi alţi bărbaţi de
seamă, a dus o luptă dîrză împotriva tendinţelor de acaparare a fostelor
"averigrănicereşti" de către erariul imperia.l şi aristocraţii hrăpăreţi. Prin
această luptă s-a obţinut recunoaşterea autonomiei districtului românesc
al Năsăudului cu administraţie proprie ( 1 861), constituirea de fonduri cultu
rale centrale necesare susţinerii şcolilor şi acordarea de burse pentru ti
nerii care studiau l2. şcoli mai înalte.
Aşadar, liceul d in Năsăud se înfiinţează pe baza hotărîrilor adunări
lor a cetăţenilor din . .44 de comunităţi" şi cu contribuţia populaţiei aces
tor comune, avînd la bază un act de , .Invoire" a acestora. şi nu un ordin
sau o donaţie bisericească, şi drept scop crearea unui aşezămînt de cul
tură la care "să poată alerga şi fiul celui mai săra,c ţăran; . . . ori şi cine
fără distingerr· de naţionalitate şi religiune " 22 .
Pentru asigurarea bazei materiale a acestei şcoli s-a da.t în folosinţă.
în anul 1 888, actualul local, clădire impunătoare ridicată prin contribuţia
Anul XVI, nr. 57 (d i n 18 iulie 1853), p. 219.
- Gazeta Transilvaniei. Anul XVI, nr. 59 (din 25 iulie 1853) p, 227.
- V. Şotropa şi N. Drăganu, Op. cit. p. 109-110.
- V. Şotropa şi N . Drăganu, Op. cit. p. 152-156.
- Anuarul Liceului grdnlceresc ,.George Coşbuc" din Ndsdud, anul şcolar 1922/1923, Bislriţa.
1923, p. 1 1 . Pentru desfăşurarea serbărilor de dezvelire a bustulul poetului George Coşbuc.
care au avut loc la 20 iunie 1926, a se vedea Anuarul liceului. . • anul şcolar 1925/1926, Bis
triţa 1929. p. 1-23.
22. - V. Şotropa şi N. Drăganu, Op. cit. , p. 149. Actul de învoire .

17. - Gazeta Transilvaniei,

18.
19.
20.
21.
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bt:-nevolă a celor 44 de comune foste grănicereşti, dotată cu mobilierul ne
avînd săli (laboratoare> pentru fizică şi chimie, naturale. desen şi
muzi că. Cu aproape şapte decenii în urmă călătorind prin Transilvania şi
·;izitind liceul năsăudean istoricul N icolae Iorga a rema,rcat : "Ac::::s ta este
�· l r.1 a i frumos din cîte le au Românii de peste munţi. " 32 (Fig. nr. 1 şi 2).

cesa.r.

.

Fig. 1.

-

Localul vechi al Liceului din Năsăud.

I n cei peste o sută de ani de existenţă liceul din Năsăud s-a dezvoltat
:-:econtenit cu toate vitregiile vremii. De pe băncile lui şi a celorlalte şcoli
5-au format oameni luminaţi care şi-au a,dus o contribuţie de seamă la
C.ezvoltarea culturii noastre şi s-au jertfit pentru a întreţine vie flacăra
invăţămîntului românesc, aici, în părţile Năsăudului şi în toată Transil
Yania pînă la. Unire.
După încheierea pactului dualist din 1 867 şi inaugurarea unei noi
pol i t i c i economice de către monarhie s-au produs şi unele schimbări in
:rganizarea învăţămîntului.
Crescînd numărul locuitorilor maghiari în oraşul Bistriţa, guvernul
:naghiar reprezentînd interesele burgheziei, înfiinţează în anul 1 883 o
'Coală civilă de stat pentru băieţi, şi in 1 897 una pentru fete. Aceste şcoli
âu fost urmate şi de români, în vederea ocupării unor funcţii în adminis
·rai i a maghiară sau pentru a urma studii superioare.
Şcoala civilă maghiară transformată în şcoală elementară după 1 9 1 9,
a funcţionat ca liceu cu 8 clase. purtînd
numele de "Huniadi Ianoş" în
peri oada anilor 1 940-1944, avînd şi o secţie română.
:::.! .

-

N.

Iorga, .Neamul '1"01nânesc din Ardeal şi Ţara Ung ureascd,
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Fig. 2 .

-

Clădirea actuală a Liceului "George Coşbuc" din Năsăud.

Paralel cu înfiinţarea şcolilor primare se înfiinţează în oraşul Bis
triţa şi şcol i profesionale. Astfel, din iniţiativa populaţiei săseşti şi pentru
ea, se înfiinţează în anul 1 8 7 1 o şcoală de agricultură cu două secţii : una
pentru absolvenţii şcolilor prima.re cu durată de patru ani, iar alta pentru
absolvenţii gimnaziului cu 2 ani. De-a lungul anilor această şcoală a su
ferit o serie de schimbări - şcoală medie horticolă, şcoală profesională
pomicolă şi din anul 1 966 liceu agricol.
A mai funcţionat şi o şcoală profesiona.lă cu limba de predare ma
ghiară, începînd rlm 1 898, iar după 1 9 1 8 s-a transformat în şcoală de u
cenici. Această şcoală va lua o mare dezvoltare după 1 929, cînd se înfiin
ţează ateliere, se amenajează săli de mese şi dormitoare.
Incepînd dm 1 8 7 J tendinţele de maghiarizare a învăţămîntului ro
mânesc din Transilvania devin o politică de stat exprimată făţiş prin di
ferite legi . Drepturile, şi aşa puţine, acordate pînă acum populaţiei r o 
mâneşti pentru instruire sînt restrînse tot maJ mult. Se introduce obliga
tivitatea predării limbii maghiare în şcolile elementare, iar învăţătorii
nevoiţi să înveţe limba. maghiară în timp de patru ani. Şi mai drastice sîri.t
dispoziţiile legii lui Apponyi din 1 907 care prevăd mărirea numărului de
ore în limba maghiară şi chia.r introducerea limbii maghiare în şcoli ca
limba obligatorie de predare, acolo unde şcolile nemaghiare erau frecven
tate de copii maghiari. 2r, Ca urmare, numărul şcolilor româneşti d in ju
deţ şi ştiinţa de carte sînt în continuă scădere. Situaţia se agravează şi mai
mul t după izbucnirea războiului din 1 9 14, cînd învăţătorii sînt concentraţi,
24.
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şi şcoala românească trece printr-o grea perioadă
In condiţiile regimului dualist austro-ungar de intensificare a îngră
dirii libertăţilor popoarelor supuse şi de deznaţionalizare forţată şi siste
matică, românii şi-au concentrat în bună măsură energia de luptă pe te
renul vieţii cultural-naţionale.
Din deceniul al Şajlelea al secolului al XIX-lea centrele ma1 Impor
tante din Transilvania se împînzesc de societăţi - reuniuni - literare
organizate de profesori, elevi, învăţători, meşteşugari, avînd scopul de a
conserva tradiţiile şi limba română, pentru a putea rezista tendinţelor de
deznaţionalizare. 26
În partea de nord a Transilvaniei, "în Ţara Năsăudului, avintul cul
tural a reînviat mai ales în centrul de tradiţie din oraşul Năsăud" .27 In
urma unor dezbateri la.rgi, pornite încă din 1863 cu ocazia Conferinţei pe
dagogice din districtul Năsăudului ţinută sub conducerea cărturarului Gri
gore Moisil, în decembrie 1872 s-au pus bazele Reuniunii învăţătoreşti
greco-catolice "Mariana" ,'lB după numele lui Ion Marian, unul dintre cei
mai de seamă slujitori ai şcolii din ţinutul Năsăudului. Prin crearea a. pa
tru "despărţăminte, la Năsăud, Sîngeorz-Băi, Bistriţa şi Monor. reuniunea
"Mariana" strînge "într-o acţiune organizată întreaga învăţătorime
din
tinutul Năsăudg_lui, devenind cel mai apropia,t sprijinitor al , .Astrei" pe
teren şcolar"�-

�

0 contribuţie de seamă în viaţa culturală a Năsăudului o aduce şi so
cietatea literară a junimii studioase de la Gimnaziul fundaţional din Nă
săud, cunoscută sub numele de "Virtus Roma,na Rediviva" .30 Intemeiat[ în
1 �70 în urma strădaniilor elevilor de a avea un mijloc prin care să-şi ma
nifeste în " "mun preocupările literare, societatea îşi începe activitatea sub
indrumarea direct o r·u.1ui dr. Ioan M. Lazăr şi a celor ma.i distinşi profesori,
printre care Grigore Pletosu, dr. Constantin Moisil, Gavrilă Scridon, Ion
Gheţie, Iacob Popu. Alexandru Haliţă, Ion Pecurariu, dr. Nicolae Drăganu.
Societatea contribuie la dezvoltarea. unei culturi superioare a elevilor din
tre care mulţi vor deveni personalităţi cunoscute în viaţa ştiinţifică şi cul
turală românească.
Reuniunea meseriaşilor români din Bistriţa, înfiinţată în 1 885 la ini
ţiativa tîmplarului Vasile Lungu, constituia un loc de întîlnire şi lectură
:.S.

C. Dalcovlciu ş:! M. Constantinescu, Destrdmarea monarhiei austro-ungare, Editura Aca
demiei R.P.R., 1964, p. 126.
V. Curticăpeanu, Mişcarea culturald romdneascd pentru unirea din 1918, Editura Ştiin
t1flcă, Bucureşti, 1968, p. 23 şi urm.
r.. - V. Curticăpeanu, Op. cit., p. 30.
:a. - Memorialul Uniunii fnv4ţdtoriceştt greco-cato!tce .,Mariana" din Ndsdud edat din inci
dentul serbdrtt jubt!eulut de .25 ani a acttvitdţtt sale. Perlodul 1, 1876-1901, Năsăud, 1901, p. 11.
:!9. - V. Curticăpeanu, Op. cit., p. 31.
:;o. - V. Şotropa şl N. Drăganu, Op. cit., p, 313-317. Din 1890 Societatea nu-şi mai poate men
ţine numele primit in 1870, din raţiuni poUtice, fiind silită să-şi continue activitatea sub
denumirea de Societate de lectură. Almanahul Societăţii, intitulat .,Muza someşană", păs
trează numeroase lucrări citite in şedinţele literare, printre care şi unele din primele scrieri
literare ale poetului George Coşbuc.
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pentru meseriaşi şi intelectuali, îndeplinind aceleaşi scopuri - ridicarea
culturală a, lucrătorilor români din oraş.31
Aceste reuniuni funcţionau în cea mai mare parte ilegal, deoarece a
probarea statutelor se făcea direct de Ministerul Instrucţiunii din Buda
pesta, cu avizarea organelor locale, de cele mai multe ori potrivnice înfl
inţării acestora,. Aşa se întîmplă în cazul reuniunii de citire din Prundu
Bîrgăului, înfiinţată în 1 8 85. Statutele acestei reuniuni nu au fost apro
bate deoarece cerîndu-se avizul baronului Banffy Dezso acesta propunea
ca , .nici această asociaţie, şi nici altele de acest fel din alte părţi să nu
fie aprobate, să fie împiedecate cu toate mijloacele imaginabile, sau cere
rile să fie lăsate fără răspuns, întrucît nu au alt scop decît întîlniri pen
tru făurirea planurilor a,ntipatriotice. "32
Prin bibliotecile înfiinţate, societăţile de lectură pun la îndemîna e
levilor şi publicului adult cărţi de citit, dezvoltă deprinderea pentru stu
diul limbii si literaturii române şi dau imboldul organizării vieţii cultu
rale a maselor prin cursuri de alfabetizare, coruri, reprezentaţii teatrale,
cooperative, bănci populare etc.
Paralel cu acţiunile organizate de societăţile literare, la Năsăud se
înjghebează şi o vie a,ctivitate editorială : "Mag<;tzinul pedagogic" ( 1 8671 869>, , , Şcoala română" ( 1 8 76-1 8 8 1 ) , "Şcoala practică" , care publicau stu
dii de pedagogie, psihologie, metodică, planuri de lecţii în ajutorul şcolilor
primare, producţii literare şi sfaturi practice, pe înţelesul unui larg pu
blic cititor.
După desăvîrşirea statului naţional român unitar la 1 decembrie
1 91 8 învăţămîntul de toate gradele s-a dezvoltat într-o importantă măsură,
fără însă a putea satisface în întregime cerinţele care se ridicau în faţa sa.
Şcoala şi slujitorii ei a,u îndeplinit un rol de frunte în realizarea unităţi:
naţionale depline a poporului român, ducînd mai departe tradiţiile şcolilor
năsăudene a căror continuitate exprimă însă şi continuitatea culturii na
ţionale.
S-au aprobat legi şi alte prevederi în scopul orga,nizării unitare a în
văţămîntulU i, prm desfinţarea deqsebirilor dintre şcolile urbane şi ru
rale şi prelungirea duratei învăţămîntului primar (elementar) obligatoriu.
Numărul şcolilor, al cadrelor didactice şi a,l elevilor a crescut simţitor, dar
analfabetismul nu a putut fi complet lichidat.
In anul :<colar 1 9 1 8 '1 9 1 9 funcţi�nan în judeţ circa 1 90 de şcoli pri
mare, cu 340 de i w ·, �ători şi peste 16.00033 de elevi înscrişi. Cu toa,te a
cestea însă peste 90003r. de elevi au rămas înafara şcolii, fără să o frec
venteze, din diferite motive şi, în primul rînd din cauza situaţiei matemişcările cult urale ale rom a n ilor a rde
p . 124.
j udeţul Bistriţa-Năsăud la f i nea a n u l u i .� ca 
I a r 1921- 1922. Expozeul revizorului şcolar făcut in conferinţa corpului didactic d i n 1 0 şi 1 1
septembrie 1922. Bistriţa. 1922, p . 23. Pentru stabilirea acestor cifre, s-a luat ca bază de
"alcul numărul unităţilor şcolare, a cadrelor didactice şi a elevilor cxistenţi în fostul judet
raportate la numărul localităţilor, iar media obţinută a fost înmulţită cu numărul locali
tăţilor din alte foste j udeţe ce i ntră în componenţa actualului j udeţ.
34. - Ibidem, p, 25.
31. - V. Curticăpeanu, Op. cit., p. 38.
32. - Apud ZPnobic Piclişanu. G uvernele
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33. - Ioan Pavel,
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riale precare a părinţilor acestora. Aceştj. elevi neşcolarizaţi vor îngroşa
numărul neştiutorilor de carte din judeţ.
Un eveniment important în istoria învăţămîntului din judeţ îl con
stituie înfiinţarea, în septembrie 1 923, a liceului din Bistriţa, care va pur
ta numele scriitorului Alexandru Odobescu. Dînd curs cererilor repeta,te
ale părinţilor care nu aveau posibilităţi să-şi susţină copiii la liceul ger
man, Ministerul Instrucţiunii aprobă transformarea şcolii civile de băieţi,
din Bistriţa, în liceu.35 Un rol hotărîtor în înfiinţarea acestui liceu 1-a a
vut Solomon Ha.liţă, colaborator apropiat al lui Spiru Haret.
Î n următorii ani numărul şcolilor şi a cadrelor didactice înregistrează
o creştere continuă. In anul 1 930 existau în judeţ 223 de şcoli primare
în care îşi desfăşurau activitatea 460 de învăţători şi peste 29.000 de elevi.
Numărul învăţătorilor era însă insuficient raportat la numărul de elevi, 
reveneau în medie 65 de şcola,ri la un cadru didactic - şi din această
cauză procesul de învăţămînt în multe unităţi se desfăşura anevoios. Bur
ghezia română şi statul burghez, din motive de ordin financiar, nu ur
mărea să înfiinţeze noi posturi de învăţători în localităţile cu o populaţie
şcolară mai mare.
O situaţie asemănătoare o întîlnim şi în învăţămîntul preşcolar. In
anul 1 930 existau în judeţ numai 33 de grădiniţe, 7 în mediul urban cu
numai 66 de educatoare şi peste 1 . 900 de preşcolari.
I nvăţămîntul secundar era format din 3 licee de băieţi (la Nă
săud şi Bistriţa), o şcoală normală în Năsăud, 3 gimnazii de fete (Nă
saud şi Bistriţa.), dol,lă gimnazii industriale de stat pentru băieţi, o şcoală de
agricultură Şl dru f"şcoli de ucenicPO
Invăţămîntul primar cu toată decretarea obligativităţii şi gratuităţii sa
le, în general era neglijat în cea mai mare măsură de clasele conducă
toare. Un foar t•' mare număr de copii, aşa după cum s-a arătat, nu frec
ventau şcoa1:1,. Din a,ceastă cauză procentul neştiutorilor de carte era mare.
Astfel, din shtis licile oficiale rezultă că în judeţ numărul neştiutorilor de
carte cuprindea 38,4 Ofo din populaţia de la 7 ani în sus.37
Cît priveşte spaţiul de şcolarizare, mobilierul şi materialul didactic,
acesta, era departe de a satisface cerinţele minime ale procesului de învă
ţămînt. I n această direcţie remarca făcută de revizorul şcolar Ioan Pavel
este edificatoare : " . . . Foarte multe clădiri şcolare trebuiesc fundamehtal
reparate, dacă vrem ca să nu se ruineze complet. E necesa,r apoi să se
construiască deocamdată clădiri noi şcolare pentru şcolile de stat din co
munele Lechinţa, Iad, Prislop, Bungard şi Nimigea de Sus. Localurile ac 
tuale, cu chirie, din aceste comune nu sînt corespunzătoare . . . Avem ne
voie la, mai multe şcoli de sporirea mobilierului şi de rePararea celui vechi.
Deşi am cerut sume în acest scop pînă în prezent nu am primit nimic . . . " 38
lS.

Anuarul 1 al

Liceului de stat ,.At. Odobescu" din Bistriţa, anul şcolar 1923-1924, publi
Domide, Bistriţa, 1924, p. 1 .
vol. II, Bucureşti, 1938, p . 302.
- Pentru calcularea
acestui procent cit şi a numărului de unităţi şcolare, elevi şi cadre
didactice existente in judeţ, s-au folosit datele cuprinse in Enclclopedta Romdniel, vol. n,
3ucureşti, 1938, p. 302 (pentru 111 localităţi din fostul j udeţ Năsăud) , p. 415 (pentru 50 lo
calităţi din fostul judeţ Sorneş), p. 287-288 (pentru 18 localităţi din fostul judeţ Mureş).
� - - Ioan Pavel, Op. cit., p. 1'5.
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Iar observaţia făcută d e u n învăţător referitor l a întreţinerea şcolilor poa
te fi generalizată, completînd tabloul de mai sus :" . . . Astfel şcoala şi in
văţămîntul românesc din comuna Domneşti, locuită de români şi saşi, ur
mează să se lupte şi sub regimul românesc (regimul burghez - n.n.) cu
n eai unsuri materiale."39
În perioada crizei economice din 1 929-1 923 şi <q ci în anii care au
urma.t pînă la Dictatul de la V iena, şi după el, 1nvâţam1ntul din j udeţ a
.wst cuprins de o profundă criză, care s-a manifestat prin : închiderea li
ceului din Bistriţa (1 938), a şcolii normale din Năsăud ( 1 9 38), reducerea
posturilor şi concedierea a numeroase cadre didactice, neplata salariilor
luni de-a, rîndul învăţătorilor, - achitarea ulterior în bonuri de tezaur,
şi creşterea şomajului în rindurile cadrelor didactice.
După Dictatul de la Viena (30 august 1 940>, mulţi învăţători legaţi de
vatra strămoşească, înfruntînd vexaţiunile guvernului hortist, au rămas de
veghe, aici, la da,torie. Mulţi însă, au fost trimişi să lupte departe de ţară,
pentru interese complet străine aspiraţiilor lor.Ca urmare, multe şcoli s-au
închis sau în cel mai fericit caz funcţionau cu 1 sau 2 învăţători Ia mai
multe clase.
Dezvăluind caracterul de cla,să, organizarea necorespunzătoare şi con·
ţinutul reacţionar al învăţămîntului, Partidul Comunist Român de la în
fiinţarea sa, şi în continuare, în existenţa sa semicentenară, a militat pen
tru democratizarea reală a învăţămîntului, eliberarea lui de chingile dog
matismului şi misticismului ,organizarea şi orientarea lui pe baze rea
list-ştiinţifice, pătrunderea principiilor pedagogiei marxist-leniniste în do
meniul învăţămîntului şi culturii. Partidul a. îndrumat cu grijă părinteas
că activitatea învăţătorimii pe singurul drum care putea duce la înflori
rea şcolii, drumul luptei revoluţionare pentru răsturnarea regimului bur
ghezo-moşieresc şi construirea societăţii noi, socialiste.
Victoria insurecţiei armate de la 23 august 1 944, organizată şi condusa
de Partidul Comunist Român, a deschis o nouă eră în istoria poporulm
român, marcînd noi trepte spre lumină şi civilizaţie a ţării.
Uria;;; e le transformări în viaţa economică şi nolitică a ţării, care au loc
în cursul revoluţiei populare şi a construcţiei desfăşurate a socialismulU1,
au atras după sine transformări radicale în ideologia şi cultura societăţii.
Revoluţia culturală ca parte integrantă a, revoluţiei socialiste înfăptuieşte
un salt imens, de la înapoierea culturală a majorităţii poporului, la atin
gerea unui nivel sp�ritual dezvoltat creind o numeroasă intelectualitate le
gată de popor. În cadrul acestei uriaşe opere de pătrundere a culturii în
mase, de forme a cunoştinţei noi, socialiste, şi de pregătire a cadrelor ne-
cesare construcţiei economice şi culturale, învăţămîntul de toate gradele
a. adus şi aduce o contribuţie de prim ordin. Ţinînd seama de importanta
functiei sale socialiste, ca verigă principală a revoluţiei culturale, parti
dul şi guvernul ţării noastre au acordat învăţămîntului o atenţie perma
nentă, creindu-i condiţii optime de dezvoltare şf perfecţionare continuă.
39. - Gavril Hordoan, Monografia şcoalet primare romdneştt din comuna Domneşti, în

V , nr. 6-12, 1939, p . 199,
40. L- Dr. Ştefan Pop, O pagină de istorie - viaţa judeţului Năsăud de la
Anul

13 martie

1954, Bistriţa, 1947,

p.

15.
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în octombrie 1 944, îndată după alungarea. trupelor hitleriste de cătn�
fortele patriotice constituite în detaşamente înarmate de ţăranftl cu partl
cip�rea unor unităţi ale armatei sovietice, a început în j udeţ ca şi peste
tot în întreaga ţară - sub conducerea Partidului Comunist Român
lupta deosebit de grea p�ntru instaurarea regimului democratic, în con 
diţiile participării poporului nostru la războiul împotriva Germaniei hi
tleriste şi la refacerea economiei ţării. Un aspect al luptei pentru demo
cratizarea ţării l-a constituit democratizarea învăţămîntului.
Perioada de timp care coincide cu anul şcolar 1 944- 1 945 s-a carac
terizat printr-o intensă bătălie politică împotriva burgheziei şi moşierimii ,
pentru instaurarea regimului democrat. D e aceea, î n domeniul învăţămîn
tului, par t.idul şi-a îndrepta,t atenţia spre clarificarea politică a cadrelor
didactice, scoaterea lor din pasivitatea şi izolarea de breaslă şi atragerea
la lupta dusă de întregul popor muncitor oentru democratizarea ţării. In
deplinirea a.cestei sarcini deosebit de complexe a început în luna noiembrie
1 94-4"2 prin gruparea învăţătorilor şi profesorilor în organizaţii sindicale.
La mijlocul lunii noiembrie 1 944 se constituie, la Liceul "Alexandru
Odobescu" , o secţie a sindicatului profesorilor din Bistriţa, iar la 22 de
cembrie, la propunerea profesorului Aurel Şorobetea, directorul Liceului
, .George Coşbuc" , ia, fiinţă sindicatul profesorilor şi învăţătorilor din Nă
săud."3 Numărul cadrelor didactice cuprinse în sindicat la început a fost
mai mic (25 la Bistriţa şi 1 8 la Năsăud), dar în anii următori, 1 946-1943,
numărul lor sporeşte, fiind cuprinşi marea majoritate a învăţătorilor şi
pro fesorilor aetivi şi chiar profesori pensionari.44 Constituirea sindicatului
corpului didactic asigura nu numai lărgirea frontului forţelor democrati
ce, ci şi crearea unor condiţii de bază pentru educare în spirit nou a ti
nerei generaţii. Educarea acesteia în spiritul democra,tic nu se putea rea
liza decît cu învăţători şi profesori care avea ei înşişi un rol activ în cre
area şi întărirea statului democrat.
In urma activităţii politice şi ideologice iniţiate de pa,rtid în rîndul
cadrelor didactice, învăţătorii şi profesorii, învingînd mari greutăţi ma
teriale, au îenceput să iasă din izolare şi să împletească lupta pentru s ati s
facerea revendicărilor profesionale, cu lupta. pentru democratizarea ţări i.
La apelurile şi ordonanţele conducerii democratice a prefecturii,45 popll
laţia judeţului, muncitori, ţărani, intelectuali, s-a "încadrat cu elan şi ab
nega,ţie în opera de reconstrucţie" şi prin intensificarea eforturilor crea
toare "au înregistrat progrese însemnate pentru vindecarea rănilor răz,

41.
42.

Col. C . Nic o l a e. Lt. col. A . Lăpuşteanu, V. Bîrza, Episoade eroice din timput des{ăsu
insurectiei armate şi a tuptei pentru etiberarea patriei, în : Analele Institutului · de·
Is torie al partidului. de pe lîngă C.C. al P.C.R., Anul VIII, nr. 4, 1962, p . 50-52.

-

rării
-

Dr.

ŞtJefan Pop, Op.

cit.,

p, 18.

43. - Conform procesului verbal din decembrie 1944. In arhiva personală a profesorului Oc
tavian Ruleanu, fost preşedinte al Sindicatului învăţămînt din Năsăud.
44. - La 1 mai 1948 cer să fie înscrişi în sindicat profesorul pensionar Vasile Suteu, eminent
om "l şco lii . director din 1 ianuarie 1910 şi pînă la penslonare al Liceului "Dimitrie Can
temir" din Bucureşti. iar apoi profesorii pensionari Virgil Şotropa, membru corespondent
al Academiei. Teodor Simion, Emil Mărcuşiu şi alţii. (Date culese din arhiva personală a·
prof. Octavian Ruleanu ) .
4 5 . - D r . Ştefan Pop, O p . c i t . , p . 17 ş i III la CXII (Ord. nr. 3, 2 8 , 29, 4 2 , 4 7 , 59).
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boiului. Intreg judeţul s-a transformat într-un vast şantier de activitate
febrilă. ""u Invăţătorii şi profesorii din judeţ, în marea lor majoritate a.u
acti onat şi militat de partea forţelor democratice.
Prin muncă perseverentă şi cu contribuţia materială a locuitorilor au
fost reparate toate localurile de şcoli, au fost construite altele noi, iar 12u
concursul cadrelor didactice şi a altor intelectuali s-a recondiţionat mate
rialul didactic existent şi s-a confecţionat altul nou. Aceste realizări ale
forţelor democratice 2,u constituit punctul de plecare pentru deschiderea
primului an şcolar de după Eliberare.
In decembrie 1 944 majoritatea şcolilor şi-au deschis porţile, iar cei a
proape 600 de educatoare şi învăţători împreună cu elevii a.u inaugurat
noul an şcolar, 1 944-1 945. In scurt timp cadrele didactice prin sîrguinţă
şi pri cepere au consolidat baza materială a învăţămîntului primar, au
contribuit la democratizarea procesului instructiv-educativ şi şi-au adus
un aport real la culturalizarea cetăţenilor.
Prin munca perseverentă depusă de profesorii Aurel Şorobetea h
Năsăud şi Man Ştefan la Bistriţa, cele două licee - Liceul , ,George Coş
buc" la Năsăud şi Liceul "Al. Odobescu" la Bistriţa - şi-au deschis din
nou porţile, iar cei 45 de profesori47 au reluat firul activităţii întrerupte
în ogorul educaţiei şi au desfăşurat o activitate pedagogică progresistă,
care a facilitat menţinerea prestigiului celor două licee, contribuind la dez
voltarea învăţămîntului din judeţ. Profesorul Vasile Scurtu, inspector
şcolar, "a condus cu destoinicie destinele învăţămîntului secundar din j u
deţ·', iar "la 27 februarie 1 945 a prezida,t şi p\rima sesiune de bacalaureat
la Năsăud."48
Pentru a satisface necesarul de cadre didactice în continuă creşte1·e
în judeţ, în anul şcolar 1 945-1 946 îşi deschide activitatea, cu toate cla
sele. Şcoala normală din Năsăud"9, care va da în acelaşi an şi primii ab
.solvenţi. In anii următori ,numărul absolventilor sporeşte continuu, iar
Şcoala normală din Năsăud asigură necesarul de învăţători şi pentru alte
judeţe .
Guvernul democrat condus de Dr. Petru Groza, instaurat la 6 martie
1 94 5 , a urmărit desăvîrşirea revoluţiei burgheza-democratice şi în dome
niul învăţămîntului. Călăuză în a,ceastă amplă şi complexă acţiune au
.stat indicaţiile C -. r.ferinţei Naţionale a P.C.R. din octombrie 1 945, care
preconizau lichidarea analfabetismului, reorganizarea întregului învăţă
mînt pe baze democratice, pregătirea şi democra,tizarea corpului didactic
în scopul educării ştiinţifice a tinerei generaţii şi a dezvoltării conştiinţei
politice a maselor. Pentru realizarea practică a acestor indicaţii un ele
ment esenţial l-a constituit crearea, în august 1 945, a gimna.ziului umc,
care favoriza un număr mai mare de copii, aparţinînd păturilor munci
toare, să poată frecventa şcoala secundară. Măsura acea.sta a impus creş46.
-!i.
40.
·49.

Idem, p. 17.
Idem, p. 71-72.
Idem, p, 22.
Director al Şcolii normale In anul şcolar 1945-1946, a fost profesorul Pop Filip. venit de
la Blaj, iar din anul 1946 harnicul şi destoinicul profesor Octavian Ruleanu.
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Liceul din P.r undu Bîrgăului.

terea numărului de absolvenţi a patru clase primare care intrau în şcoal<1
secunda,ră fără examen de admitere, favorizînd accesul la cultură a ele
mentelor capabile împiedecate să urmeze cursurile unei şcoli secundare
elin cauza războiului, a politicii şovine a guvernului hortist sau a sărăciei.
Ca urmare, cadrele didactice au desfăşurat o amplă propagandă de îndru
mare a absolventilor cursului primar la continuarea studiilor secundar<:!.
In toate şcolile primare s-a.u organizat cursuri speciale de pregătire a "=!
lementelor capabile pentru examenele de diferenţă. Numărul tinerilor ve
niţi pentru pregătirea examenelor de diferenţă din judeţ şi din judeţul
Maramureş şi Mureş au fost de 420.50
Examenele de diferenţă ţinute la liceele din BistriJ.a şi Năsăud la 2;3
febrarie şi 6 martie 1 945 au scos în evidenţă buna pregătire a. candida
ţilor şi au demonstrat "cu prisosinţă rezultatele rodnice ale măsurilor de
democratizare a învăţămîntului, care a scos din bezna anonimatului sate
lor şi a adus la, lumină energii tinere, sănătoase, înzestrate cu însuşiri de
osebite. "51
Un alt aspect al procesului de desăvîrşire a revcluţiei burgheza-de
mocratice în domeniul învăţămîntului 1-a constituit acţiunea de lichidare
a analfabetismului, începută încă în iarna anului 1 945 şi devenită pro50.

-
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-

Dr. Ştefan Pop. Op. cit., p. 26.
Idem. p. 26.
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blemă de stat din luna. noiembrie, acelaşi an. Deşi s-au luat încă în prima
etapă a revoluţiei populare unele măsuri de îngrădire şi lichidare a neşti
inţei de carte, recensămîntul populaţiei din anul 1 948 arată că în j udeţ
-existau aproape 55.000 analfabeţi. Pentru lichidarea. analfabetismului
s-au înfiinţat numeroase şcoli şi cercuri de alfabetizare în toate satele, în
oraşe şi în întreprinderi, unde oamenii de toate vîrstele venea,u să se îm
părtăşească din lumina ştiinţei de carte. O muncă deosebită au depus în
văţătorii şi profesorii din judeţ, alături de alţi oameni de cultură, dornici
să contribuie la risipirea cît mai repede a întunericului neştiinţei de carte
Concomitent cu învăţarea cititului şi scrisului, se urmărea şi lărgirea. o
rizon tului intelectual al cursanţilor, clarificarea lor în problemele sociale
şi politice ale acelei perioade. Din cei peste 1 4.000 de analfabeţi, cîţi ră
·măseseră în anul 1 953, cadrele didactice raportau că au mai rămas în jur
de 1 . 200 neştiutori de carte în anul şcolar 1 955-1 956, pentru ca în scurt
timp după această dată numărul neştiutorilor de carte să dispară complet
din judeţ. Condiţiile noi create şcolii, care urmăresc realizarea cuprinder:i
tuturor copiilor de vîrstă şcolară, au închis pentru totdea,una izvoarele
înseşi ale neştiinţei de carte.
Organizarea şi susţinerea de către sindicatul învăţătorilor şi profe 
.sorilor a unor programe artistice, conferinţe de popularizare şi răspîndire
a ştiinţei au contribuit, de asemenea, la ridicarea nivelului de cultură a
cetăţenilor. Astfel, în procesul verbal din 1 1 febraurie 1 945 se menţio
nează că , ,sindicatul profesorilor din Năsăud va orga,n iza odată pe lună,
-cîte o şezătoare cultural-q_rtistică,
pentru publicul din Năsăud. " Cu acest
.
prilej , profesorul Aurel Şorobetea referindu-se la scopul organizării ca
drelor didactice în sindicat, făcea următoarea remarcă deo sebit de actua.3lă că, "această grupare a profesorilor în sindicat nu este altceva decit
·continuarea Asociaţiei profesorilor din Năsăud pe un plan nou, superior,
în condiţii cu totul noi, avînd ca scop şi de acum înainte propagarea cul
turii în rîndul maselor. "52 Răspîndirea ştiinţei de carte şi a culturii în
rîndul cetăţenilor a, constituit un element puternic în ridicarea conştiin
ţei de clasă a tuturor categoriilor de oameni ai muncii, în antrenarea lor
la m uncă pentru refacerea economică a j udeţului şi întărirea regimului
dem ocratic.53
Trecerea la înfăptuirea construcţiei socialiste impune reorganizarea
întregului învăţămînt al ţării. Congresul al VI-lea al P.C.R. (februarie
1 948) a trasat, între alte sarcini însemnate, şi sarcina înfăptuirii reformei
învăţămîntului, menită să pună bazele şcolii noi în Republica. Socialistă
România. Reforma învăţămîntului din 1 948, cu toate greşelile cGmise. a
sch i mbat radical principiile de organizare ale şcolii, de orientare a conţinu 
tului învăţămîntului şi i-a asigurat o unitate d e structură, u n caracter de
mocratic, popular şi realist. Invăţămîntul a devenit o problemă de stat,
fiind gratuit şi larg deschis tuturor tinerilor, indiferent de sex, naţionali
tate, religie. Ţinînd sea.ma de necesităţile practice ale construcţiei socialis52.

-

-53.

-

PrOC'!!\> Ul verbal din 1 1 februarie 1945. în arhiva personală a profesorului Octavian Ruleanu.
Ion Gh. Stanciu, Conducerea de către P.C.R. a procesului de d<>mocratizarc a
învătă·
m intulut în anii 1944--1 947, în Revista de pedagogie, Anul XX, nr. J , 19<1. p , 44.
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mului, învăţămîntul a primit o orientare materialist-ştiinţifică, educînd
tineretul în spiritul idealurilor păcii, umanismului socialist şi al înţele
gerii între popoare.
Dată fi ind importanţa şcolii de cultură generală în ridicarea nivelu
lui cultural a.l poporului, această şcoală a cunoscut în anii puterii popu
lare transformări radicale. O realizare importantă pe linia ridicării nive
lului cultural al cetăţenilor a constituit-o înfiinţarea, în anul 1 948, a şcolii
generale şi obliga,torii de 7 ani. In funcţie de extinderea reţelei şcolare
şi asigurarea. bazei didactica-material e a învăţămîntului, şcoala de 7 ani
a cunoscut o dezvoltare continuă.
Chiar în primul an de la aplicarea reformei învăţămîntului (anul
şcolar 1 948-1 9·49> au funcţionat în j udeţ un număr de 220 de şcoli de 4
ani şi 30 de şcoli de 7 ani avînd un efectiv de 2.200 de elevi în clasele
V-VII şi peste 1 7 500 elevi în clasele 1-VII. !n anii următori, creş
terea numărului unităţilor şcolare şi a numărului elevilor a continua.t în
ritm ne0ntrerup t. Este edificatoare în acest sens următoarea situaţie : M
Anu l

şcolar

1955-1956
1958-1959
1959-1960

4 ani
207
208
176

Nr.

ş c o l i lor

Nr.

7 ani

I-IV

63

1 5.469
20.052

66
77

elevilor

20.704

din

clase

V--VII
4.664
5.503
6.762

Inchei erea procesului de generalizare a învăţămîntului de 7 ani s-a
realizat în anul şcola.r 1 96 1 - 1 962, etapă marcată în judeţ prin existenţa
a 1 8 7 şcoli cu clasele I-IV, 127 şcoli cu clasele I-VII, în care frecven
tau 34.798 de elevi, din care 1 0 . 803 în clasele V-VII.
In perspectiva tendinţei de continuă prefacere a învăţămîntului nos
tru socialist, în raport cu cerinţele vieţii sociale, şcoala de 7 ani a repre
zentat o etapă de trecere la un învăţămînt obligatoriu cu o durată mai
mare care să corespundă construcţiei socialismului. Congresul al VIII-lea
al P.C.R. a sta.bilit ca sarcină în următorii ani să se treacă, concomitent
cu generalizarea învăţămîntului de 7 ani, la şcoala obligatorie de 8 ani.
.-\stfel, începînd din anul şcolar 1 96 1 -1 962 s-au aplicat noile planuri şi
programe de învăţămînt, ia,r în anul şcolar 1 964-1 965 şcoala generală
de 8 ani a dat prima promoţie de absolvenţi. In anul şcolar 1 967-1 968
funcţionau în j udeţ 315 şcoli de cultură generală cu un efectiv de peste
48.000 de elevi, din care 1 66 şcoli generale de 4 ani şi 1 49 şcoli generale
de 8 ani.5"
Un aspect important al democra,tizării învăţămîntului îl constituiP.
dezvol tarea învăţămîntului în limba maternă pentru naţionalităţile con
l ocuitoare. In j udeţ mai funcţionează 5 şcoli şi 24 secţii în cadrul învă5l.
6.; .

-

Cf. Anuarul statistic a l regiunii Cluj - 1960, Bucureşti. 1966, p. 151-152.
Judeţele Rom âni ei socialiste, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 121.
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ţămîntului general cu limba de predare maghiară, 1 6 secţii în germană
şi două secţii în cadrul învăţămîntului liceal, una maghiară şi alta. gei·
mană.
Constituind o verigă importantă în cadrul sistemului nostru de învă
ţămînt, îndeplinind o funcţie socială prin spirijinul acordat părinţilor în
creşterea copiilor, realizînd totodată, pregătirea lor pentru şcoalâ, reteaua
instituţiilor preşcolare s-a dezvoltat an de an cuprinzînd un număr sporit
de copii. Tn acest sens, convingătoare sînt următoarele date statistice :
Anul

şcolar

1948-1949
1950-1951
1 9 55-1956
1 959-1960
1 968-1969
1969-1970
1 970-1971

Grădini te

Copii

înscrişi

Educatoare

38

1 .862

49

41
112

2 . 1 74

60
146

4.606
4.469
7.055
9.206
1 0 .720

113
187
205
226

157
251
308
312

Din numărul total de 226 unităţi, 1 3 sînt grădiniţe cu orar red u s in
mediu urban, 31 cu orar redus, la sate, 1 6 5 sezoniere, o casă de copi i pre
şcolari, 9 grădiniţe cu cămin a.le consiliilor populare şi 7 ale întreprinde
rilor industriale şi agricole.
Potrivit Directivelor C.C. al P.C.R. cu privire la stimularea şi creş
terea natalităţii, reţeaua şi capacitatea de cuprindere a instituţiilor prc
şcolare se va, dezvolta continuu, urmînd ca pînă în 1 972-1 973 procen tui
de cuprindere a copiilor să reprezinte 65 0 /0 din numărul de copii de vîrstă
preşcolară (între 3-6 ani) .
Pornind de la cerinţele obiective ale dezvoltării societăţii noastre
socialiste, precum şi ale revoluţiei tehnica-ştiinţifice contemporane. Di
rectivele Plenarei C.C. al P.C.R. din 22-25 aprilie 1 968, prevederile Legii
învăţămîntului şi ale Legii privind Statutul personalului didactic, au sta,
bilit prelungirea duratei învăţămîntului general obligatoriu de la 8 la 1 0
ani prin cuprinderea treptată în clasa I-a a copiilor de 6 a,n i. Trecerea
la şcoala generală obligatorie de 10 ani reprezintă o treaptă nouă, supe
rioară, în dezvoltarea învăţămîntului nostru.
Aşa cum sublinia, tov. Nicolae Ceauşescu în cuvîntarea rostită la Con-·
ferinţa naţională a Cadrelor didactice "Această măsură reprezintă un a
devărat salt în dezvoltarea instrucţiei şi educaţiei tineretului, avînd e
fecte deosebit de favorabile asupra, orizontului de cultură al intregului
popor, corespunzător exigenţelor actuale şi de viitor ale societăţii noas
tre. "56
Anul şcolar 1 968-1 969 marchează trecerea la generalizarea învăţă
mîntului de 10 ani prin cuprinderea în clasa. a I-a a copiilor de 6 ani.
In judeţ au fost înfiinţate un număr de 1 6 clase a I-a de 6 ani, în 1 5 u56. - Nicolae Ceauşescu, România pe
litică, Bucureşti, 1969, p. 882.

drumul
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nităţi şcolare, cu un efectiv de 421 elevi (Anexa nr. 1). In următorul an
şcolar cuprinderea este mai mare : 42 de clase, în 3 5 de unităţi, cu un e
fectiv de 1 052 de copii (Anexa nr. 2), pentru ca. în anul şcolar 1 970- 1 97 1
să fie cuprinşi 4.300 de copii, reprezentînd un procent de 95%, marcîn
du-se încheierea generalizării cuprinderii copiilor de 6 ani în şcoală.57
Rezultatele la învăţătură ale elevilor de 6 ani evidenţiază capacitatea
lor de a se a,dapta la cerinţele şcolii, posibilitatea de a asimila cunoştin
ţele prevăzute de programă fără a influenţa în mod negativ dezvoltarea
lor psiho-fizică.
Realizarea învăţămîntului obligatoriu de 10 ani a început în anul
şcolar 1 969- 1 970 prin înfiinţa,rea, în 30 de unităţi şcolare de 8 ani din
di ferite localităţi, a 33 clase a IX-a, în care au fost cuprinşi 925 de elevi,
absolvenţi ai claselor a VIII-a. ln anul şcolar următor 1 970-1971 reţeaua
şcolilor generale de 10 a,ni a fost extinsă în noi localităţi (Anexa nr. 3>
cuprinzînd 54 unităţi cu 59 de clase a IX-a şi 30 clase a X-a în care sînt
cuprinşi 2.094 de elevi, ceea ce reprezintă un procent de 58,5 °/0 din to
talul absolvenţilor claselor a VIII-a necuprinşi în şcoli postgenerale.
Prin scopul şi sarcinile sale, şcoala generală de 1 0 ani asigură pre
gă tirea fundamentală şi unitară a tinerilor, facilitează orientarea şcolară �i
profesională, şi în strînsă legătură cu aceasta, asigură însuşirea, abilităţi
lor necesare unor activităţi practice pregătindu-i pe elevi pentru însuşirea
unei profesiuni şi pentru integrarea în viaţa profesională.
Învăţămîntul liceal, menit să asigure tinerilor o cultură multilaterală
şi_ temeinică pe ba,za cuceririlor ştiinţei şi tehnicii moderne, ale progresu
lui culturii, şi să-i familiarizeze cu bazele ştiinţifice ale producţiei moderne,
la fel ca celelalte ramuri ale învăţămîntului, a cunoscut o amplă dezvol
tare, devenind accesibil fiilor de muncitori şi ţărani doritori să înveţe.
Dezvoltarea, an de a.n a reţelei liceelor de cultură generală a permis
cuprinderea unui număr sporit de absolvenţi ai şcolii generale, astfel în
cît în anul şcolar 1 970-1 971 numărul elevilor cuprinşi la cursurile de zi,
serale şi fără frecvenţă este de 12 ori mai mare decît în 1 938-1 939. ln a
fara celor două licee mai vechi, - Liceul "George Coşbuc" din Năsăud şi
Liceul "A. Mureşanu" din Bistriţa - sînt înfiinţa.te, în etapa generali
zării învăţămîntului de 7 şi 8 ani, unităţi noi : la Năsăud, in septembrie
1 9 54 Liceul nr. 2, care funcţionează paralel cu Şcoala normală, dînd primii
absolvenţi în 1 957 ; în anul 1 954 Liceul din Beclean cu cursuri serale,
i�r: din 1 9 noiembrie 1 956 cu cursuri de zi : la 1 septembrie 1 9 6 1 Liceul
d in Prundu Bîrgăului ; în 1 septembrie 1 962 liceele din Sîngeorz Băi şi
T�=în septembrie 1 963 Liceul din Nimigea şi, 1 septembrie 1 964 Li
ceul nr. 2 din Bistriţa.
Dinamica liceelor de cultură generală şi a efectivelor de elevi cursuri
de zi, serale şi fără frecvenţă rezultă din următorul tabel :
; ; . :- Pop Septimi � , Citeva date privind dezvoltarea !nvll.ţll.mlntulut In judeţul Bistriţa-Nil.sll.ud,
m Buletm de Informare (pentru uz intern) al Inspectoratului şcolar j udeţean Bistriţa-Na
săud, Anul I, nr. 1, noiembrie 1970, p. 62,
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Anul

şcolar

1955-1956
1 958-1959
1959-1960
1968-1969
1970-1971

Nr. licee

4
4
4
9
9

Nr.

de

-- --- -

seral

1 .074
1.487
1 .600
2.525
2.814

elevi
zi

250
350
410
454
520

f. frecv.

210
280
320
216
300

Concomitent cu extinderea capacităţii de şcolarizare, s-au întreprins
acţiuni pentru perfecţionarea conţinutului instructiv-educativ al învăţă 
mîntului liceal. In acest sens s-au creat posibilităţi sporite pentru studiul
apr<;>fundat al unor materii de învăţămînt care a,u contribuit la formarea
unui orizont ştiinţific şi umanist mai larg.
Şcoala normală din Năsăud, care a dat ultimii absolvenţi în anul 1 956,
a fost reînfiinţată în septembrie 1 963 ca. secţie în cadrul Liceului nr. Z
din Năsăud, iar din septembrie 1 966 ca unitate independentă sub numele
de Liceul pedagogeic,58 a cunoscut o continuă dezvoltare. In iunie 1 968 a
dat primii 23 de absolvenţi învăţători, iar în prezent sînt cuprinşi în a
ceastă unitate 296 de elevi.
In judeţ îşi desfăşoară activitatea. două licee de specialitate : Liceul
agricol din Bistrita, infiintat în anul 1 966:;!1, dar care continuă o şcoală
agricolă mai veche din 1 87 1 şi Liceul economic din Bistrita, deschis la 1
septembrie 1 96660, care în prezent şcolarizează 3 1 2 elevi. La acestea mai
adăugăm Liceul special de textile, înfiinţat în 1 970, pe lîngă Şcoala spe
cială nr. 1 0 Bistriţa.
De asemenea, pentru a acoperi necesarul de educatoa,re, începînd cu
1 septembrie 1 968 în cadrul Liceului pedagogic din Năsăud funcţionează
o clasă de educatoare, iar din 1 septembrie 1 969 se înfiinţează, la Bis
triţa, Institutul pedagogic de 2 a,ni pentru educatoare (postliceal),
cu
cursuri de zi, avînd din 1 septembrie 1 970 şi o secţie fără frecvenţă.
Invăţămîtul profesional şi tehnic a fost organizat ţinîndu-se seama de
nevoile reale de muncitori calificaţi şi cadre tehnice medii, cerute de con
tinua dezvoltare economică şi social-culturală a. judeţului. Astfel, funcţi
onează în judeţ un număr de 6 şcoli : Grupul şcolar silvic sau Şcoala sil
vică din Năsăud, înfiinţată în anul 1 946, Şcoala specială nr. 1 0 din Bis
triţa, Şcoala sa.nitară Bistriţa, Şcoala de mecanici agricoli din Beclean şi
Şcoala profesională de construcţii d in Bistriţa, înfiinţată în septembrie
1 969.
Menţionăm, de asemenea, că în judeţ mai funcţionează două Ca,se de
copii : una la Prundu Bîrgăului şi, din septembrie 1 969, una la Năsăud,
un preventoriu la Ilişua, comuna Uriu, şi o şcoală generală de muzică şi
arte plastice, înfiinţată la Bistriţa, în septembrie 1 969.
5 8 . - H.C.M. nr. 2013 din 1 3 septembrie 1966 privind aprobarea nomenclatorului speclalităţi!or,
a reţelei şi profilul liceelor de specialitate pentru anul şcolar 1966-1967. In Buletinul o
ficial al R.S.R . • Partea 1, Anul II, nr. 59, din 26 septembrie 1966, p. 406.
59. - Idem, p. 405.

60. - Idem, p. 406.
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Fig. 4.

-

Şcoala generală din comuna Feldru.

In tot sistemul de învăţămînt din judeţ sînt cuprinşi peste 66.700 de
elevi şi copii preşcola,ri (1 O. 700) ceea ce reprezintă în procente 24,60 0/1
sau altfel spus, un sfert din populaţia judeţului învaţă. (Anexa nr. 48> .
Un eveniment epocal în istoria învăţămîntului din judeţ îl constituie
sărbătorirea la 4 octombrie 1 963 a centenarului Liceului "George Coşbuc''
d i n Năsăud. "Cu acest prilej, personalităţi de seamă ale învăţămîntului
nostru - Ion Berea, director general în Ministerul Invăţămîntului, pre
c u m şi reprezentanţi ai Academiei R.S.R. şi ai cîtorva, centre univenitare
au participat la şedinţa festivă şi au subliniat contribuţia şcolilor năsău
dene la propăşirea culturii în trecutul poporului nostru şi realizările sale
pe linie de învăţămînt, cultură şi gospodărire şcolară în anii puterii popu
lare." 61
Serbările centenarului liceului au fost onorate de oa,speţi din majo
ritatea centrelor universitare, de foşti elevi ai liceului năsăudean, de stră
ncpoţi ai foştilor profesori - academiceanul Grigore Moisil (Bucureşti),
prof. univ. Ştefan Pascu, membru corespondent al Academiei, rectorul u
n iversităţii din Cluj, prof. univ. Alexandru Buia (Cra,iova), prof. univ.
Gavril Istrate (Iaşi), care au adus şcolii daruri şi salutul unor înalte insti
tuţ.ii de cultură din ţară.
61.

-

T. Ghlţan, şi I. Naghiu, .Despre o �·ee/te şcoală romănca.�a.
nr-. 3, 1964, ·p. 8.

XIII,
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Masiva creştere a numărului de unităţi şcolare şi de elevi a necesi
tat dezvolta.rea corespunzătoare a bazei didactico-materiale a învăţămîn
tutui. Pentru a se asigura condiţii optime procesului de învăţămînt, a fost
lărgit şi îmbunătăţit spaţiul de şcolarizare. In etapa generalizării învăţă
mîntului de 7 ani, prin contribuţia voluntară a cetăţenilor şi cu spri; inul
acordat de stat, în peste 20 de localităţi din judeţ se construiesc noi lo
caluri de şcoli, cu cîte 8 săli de clasă (proiect elaborat de ing. Boca Pompei,
prefect al judeţului în anii 1 946-1 950). In această perioadă au fost con
struite localurile de şcoli din Mureşenii Bîrgăului, Tiha Bîrgăului, Rebra,
Parva,. Ilva Mare, Zagra, Mărişelu, Sîntioana, Şieu, Şieu Odorhei, Bis
triţa Bîrgăului etc.
După 1 960 au fost date în folosinţă localurile liceelor din Sîngeorz
Băi, Prundu Bîrgăului (fig. nr. 3), a şcolilor generale din Leşu, Feldru
(fig. nr. 4), Şcoala generală nr. 1 Bistriţa. În fiecare an au fost date în fo
losinţă în medie 30-35 săli de clasă. Numai în anul 1 970 a.u fost date în
folosinţă un număr de 6 9 săli de clasă din care 30 săli din contribuţie vo
luntară şi sprijin fond central. Astfel, au fost date în folosinţă localurile
de la Beclean, Telcişor, :i'vl iceştii de Cîmpie, Ciceu Giurgeşti, localul Şcolii
generale nr. 3 din Bistriţa cu 20 săli de clasă şi al Liceului economic cu
1 6 săli de cla.să. Iată cum se prezintă dinamica sălilor de clasă date în f:J
losinţă în anii 1 965-1 970 :
1 96 5
50

1 966

1 967

1 968

52

54

55

1969
61

1970
69

In prezent există în judeţ 1 569 săli de clasă, la care se adaugă 52 la
boratoare şi ateliere pentru legarea teoriei de practică, care asigură des
făşurarea procesului instructiv-educativ în bune condiţii.
Ori unde te duci în judeţ, de la, Ciceu Mihăieşti la Rodna ori Mure
şenii Bîrgăului , pe ap;a Şieului sau a Zăgrii, de la Teaca pe drumul naţio
nal pînă la Romuli. peste tot te întîmpină localuri noi, impunătoare, c�t
acel al Şcolii genera,le din Mihăieşti (fig. nr. 5), care oglindesc profundele
transformări petrecute în a,nii construcţiei socialismului şi întregesc pei
sajul oraşelor şi satelor noastre, al vechilor aşezări româneşti.
Creşterea considerabilă a reţelei şcolare, realizarea învăţămîntului
obligatoriu de cultură generală de 7 ani, de 8 ani şi în prezent de 1 0 a,ni ,
sporirea numărului de elevi în şcolile de nivel mediu (licee de cultur.i
generală, de specialitate, şcoli tehnice şi profesionale), acordarea gratuită a
manualelor, ajutorul oferit de stat elevilor prin a,cordarea de burse, creş
terea efectivului personalului didactic, întreaga dezvoltare a învăţămîn
tului au necesitat alocarea unor importante fonduri bugetare. Cheltuielile
sta,tului pentru dezvoltarea învăţămîntului au crescut de la an la an, as!
gurîndu-se condiţii din ce în ce mai bune de viaţă şi învăţătură tineretu
lui şcolar .
62.

Invdţdmintu1 <lin j udeţul nostru in cifre, date, perspective,
(sîmbătă 22 august), p. 8.
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Şcoala generală din Mihăieşti.

Între anii 1 968-1 970 au fost cheltuite 75.030 .000 lei (în 1 968),
90.4·05.000 lei (în 1 969) şi 94.434.000 lei (in 1 970). Sume importante au
fost alocate pentru p;rocurarea materialului didactic, a manualelor şi bur
selor şcolare. în perioada 1 96 6-1 970 numai pentru manualele şcolare ne
cesare elevilor din judeţ a fost alocată suma de 1 1 .205 .000 lei. Pentru a
�ul şcolar 1 970- 1 9 7 1 au fost distribuite gratuit 375.256 exemplare ma
n uale cu un număr de 570 titluri. În construcţii şcolare din bugetul sta
�ului au fost investiţi, în 1 970, aproape 7 milioane lei.
Cu prilejul dării în folosinţă al noului local al Şcolii generale nr.3
din Bistriţa, la 15 septembrie 1 970 (fig. nr. 6), tovarăşul Adalbert Cr:şan.
:nembru al C.C. al P.C.R., prim-secretar al Comitetului judeţean de par
t i d şi preşedintele Comi tetului executiv al Consiliului popular judeţean, în
cuvîntul ros tit referindu-se la noua construcţie a arătat : "Astăzi, îmi re
': ine plăcuta sarcină de a inaugura noul local de şcoală cu 20 de săli de
c lasă, dotat cu mobilierul şi apa,ratura necesară care va asigura condiţii
· � ptime
elevilor
şi
profesorilor pentru realiza.rea
unui
învă
�ămînt la nivelul sarcinilor actuale. Cu darea în folosinţă a acestui im
punător obiediv şcolar, în care statul nostru a investit 4.500.000 lei, se ma,
�erializează încă odată grija deosebită pe care conducerea de partid şi de
"tat o acordă dezvoltării continue a învăţămîntului.""3
' �-

Expresie a grijii Partidului şi Statului, In Buletin de informare (pentru uz intern)
Inspectoratului şcolar j udeţean Bistriţa-Năsăud. Anul I, nr. 1. noiembrie 1970, p. 54.

-
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Fig. 6.

-

Inaugurarea noului local al Şcolii generale Nr. 3 Bistriţa.
,-

-

Pentru desfăşurarea în bune condiţii a muncii instructiv-educative în
învăţămîntul preşcolar, de cultură generală, în liceele de cultură generala
şi de specialitate, în învăţămîntul tehnic şi profesional, a sporit de la an la
an numărul cadrelor didactice formate în universităţi, institute pedagogic�
sau şcoli pedagogice (anexa nr. 4. D). In timp ce în anul şcolar 1 955-1 956
a.u funcţionat în învăţămînt peste 1 270 educatoare, învăţători, profesori,
ingineri şi maiştri, în anul şcolar 1 970- 1 9 7 1 funcţionează 3 1 02 cadre d i
dactice,&'. ceea ce reprezintă o creştere de două ori şi jumătate. Faţă de a
nul şcolar 1 944-1 945 numărul cadrelor didactice a crescut de 4,5 ori, iar
dacă ne referim la anul şcolar 1 938- 1 939 cresterea este de peste 5 ori.
Un alt aspect ce trebuie menţionat este creşterea an de an a numă
rului de cadre didactice calificate prin numirea în învăţămînt a noilor
absolvenţi de universităţi, institute şi şcoli pedagogice. AstfeL în anul şco
lar 1 969-1 970 au fost numiţi în învăţămînt un număr de 146 absolvenţi ,
i a r în anul şcolar curent, 1 970-1 97 1 , numărul acestora este d e 209, din
care 23 educatoare, 80 învăţători şi 1 06 profesori.65 In aceste condiţii e
xistă posibilita.tea, ca în decurs de 2-3 ani, toate unităţile şcolare să fie
încadrate în întregime cu cadre didactice calificate.
64.

Din totalul de 3102 cadre didactice, 312 sînt educatoare, 1013 învăţători, 46 educatori
casele de copii, 1986 profesori, 12 ingineri, 5 economişti, 1 medic şi 27 maiştri.

-

in

65. - Pentru cunoaşterea noilor absolvenţi numiţi in învăţămînt (numele lor şi şcoala l a care

funcţionează) a se vedea : Buletin de informare (pentru uz intern) al Inspectoratului şcol:ir
j udeţean Bistriţa-Năsăud, Anul 1, nr. 1, noiembrie 1970, p, 49-52.

www.cimec.ro

231

Pentru munca lor plină de devotament, cadrele didactice se bucură
de o înaltă preţuire din partea poporului, a partidului, a statului nostru.
Istoria şcolii româneşti este ilustrată încă de la primele ei începuturi de
dascăli entuziaşti, care a.u militat pentru luminarea poporului. Tocmai de
aceea, fiecare cetăţean al patriei manifestă o profundă dragoste faţă de
învăţătorul ca.re 1-a învăţat să scrie şi să citească, faţă de profesorul care
1-a făcut să îndrăgească cartea, faţă de şcoala la care a învăţat. Numeroa
se măsuri oglindesc grija partidului şi guvernului de a crea personalului di
dactic condiţii cit mai bune de muncă şi de trai, de a-l sprijini în perfecţiona
rea pregătirii ştiinţifice şi a măiestriei pedagogice. În fiecare an un număr
tot mai mare de educatoare, învăţători şi profesori dobîndesc noi cunoştinţe
în specialitatea lor prin diferite forme de reciclare sau examene pentru
obţinerea gradelor didactice. In a.nul 1 97 1 tot al 5-lea cadru didactic ur�
mează diferite forme de perfecţionare. Numai în anul şcolar 1 969-1 970,
un număr de 36 cadre didactice au obţinut gradul II, 8 gradul I şi 1 48 gra
dul definitiv. De asemenea, tot mai multe cadre didactice desfăşoară o ac
tivitate de cercetare ştiinţifică de specialitate şi pedagogică. O reflectare
a acestei preocupări sînt cele 58 de lucrări susţinute la prima sesiune ju
deţeană de comunicări cu tema : "Rolul şi locul educatorului în procesul
de modernizare a. învăţămîntului. Sporirea contribuţiei sindicatelor din în
văţămîntului de cultură generală în pregătirea şi perfecţionarea profe
sională a educatorului", care şi-a desfăşurat lucrările în data de 1 7 mai
1 970. Un semn de apreciere deosebită pentru rezultatele excepţionale ob
ţinute în muncă îl constituie acordarea, în fiecare an unor cadre didactice
din judeţ a titlurilor de învăţător şi profesor evidenţiat, emerit, precum
şi acordarea de ordine şi medalii ale Republicii Socialiste România.
Atfel, în judeţ şi în întreaga ţară, în anii puterii populare, şcoala de
cultură generală cunoaşte o continuă dezvoltare, transformindu-se intr-o
şcoală de masă, cu un profund caracter popular şi un conţinut realist-şti
inţific, legat de viaţă.
Componentă importantă a revoluţiei culturale, dezvoltarea amplă a
învăţămîntului de toate gradele se resfrînge în ridicarea, nivelului cultural
al întregului popor, în bogăţia creaţiei ştiinţifice şi artistice, în prestigiul
dobîndit de ţara noastră pe plan internaţional. Marile realizări din do
meniul învăţămîntului, cu repercursiuni multiple asupra întregii vieţii so
ciale, situează Republica Socialistă România în rîndul ţărilor înaintate din
punct de vedere cultural.
Mersul ascendent al învăţămîntului de toate gradele din judeţul Bis
triţa-Năsăud, determinat de continua dezvoltare a societăţii noastre so
cialiste, grija şi îndrumarea atentă pe care le investesc şi în a,cest domeniu
de activitate, partidul şi statul nostru, precum şi munca plină de devota
ment a întregului personal didactic pentru realizarea ţelurilor şcolii noas
tre reprezintă chezăşia dezvoltării învăţămîntului în viitor pentru pro
gresul societăţii şi ridicarea patriei noastre pe noi culmi ale civilizaţiei şi
culturii.
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Anexa

T A B E L

nr.

1

cu clasele I-a dE. 6 ani în anu l şcolar 1 968-1 969
Nr.
crt.
1. Şc.
2. Şc.

3. Şc.
4. Şc.
5, Şc.
6. Şc.
7. Şc.
8. Şc.

Unitatea

gen.
gen.
gen.
gen.
gen.
gen.
gen.
gen.

2 Bistriţa
3 Bistriţa
1 Bistriţa
Rodna
Maieru
Lechinţa
Sîngeorz-Băi
Feldru

Nr.
Nr.
clase elevi
30
1
1
1

1

23
27
30

Nr.
crt.

:� 5

1 2 . Şc.

gen.

23

1 3 . Şc.

gen. Salv a

3:J

14. Lic. Ped. Năsăud

27

15. Şc. gen. Lunea Il vei

1. Şc. gen. 1 Bistriţa
2. Şc. gen. 3 Bistriţa
3. Liceul 2 Bistriţa
4. Lic. pedagogic 1� asăud
5. Şc. gen. Budacu de Sus
6. Şc. gen. Lechinţa
7. Lic. Pr. Bîrgăului
8. Liceul Teaca
9. Lic. Sîngeorz-Băi
1 0 . Şc. gen. Tureac
1 1 . Şc. gen. Căanu l Mic
1 2. Şc. gen. Căianul Mare
1 3 . Şc. gen.
Dumitra
1 4. Şc. gen. Feldru
1 5. Şc. gen. Nepos
1 6 . Şc. gen. I lva Mare
1 7. Şc. P:en. Ilva Mică
18. Şc. gen. Maieru

Nr.
Nr.
clase elevi

Nr.
crt.

1
2

Spermezău

2.5
26
5�
28

1

26

1

2 :3

Anexa

cu clasele I-a d e 6 ani î n anul şcolar

Unitatea

1

9. Lic. Pr. .o1rgăului
1 0 . Şc. gen. Dumitra
1 1 . Şc. gen. Telciu

T A B E L

Nr.
c rt.

Nr.
Nr.
clase elevi

Unitatea

21

nr.

H l69-1 970

Unitatea

Nr.
Nr.
clase elevi

1

27

1 9 . Şc. gen. Măgura Ilvei

1

29

1

2:1

20. Şc.
21. Şc.
22. Şc.
23. Şc.
24. Şc.
25. Şc.
26. Şc.
2 7 . Şc.
28. Şc.
29. Şc.
30. Şc.
3 1 . Şc.

gen.
gen.
gen.
gen.
gen.
gen.
gen .
gen.
gen.
gen.
gen.
gen.

Reteag
Gersa l.
Rodna
Sanţ
Spermezeu
Telciu
Breaza
Ci-reşoaia
Negrileşti
Coşbuc
Lunea I lvei
Visuia

1
1
2
1
1
2

23

1

24

1

25

1

22

1

20

1

20

32. Şc.

gen.

Parva

3 3 . Şc.

gen.

Ard an

1

22

1

26

1

1

23

-*

2

47

1

22

3
1
1

91

1

2)

1

Z•l

2
1
1
1

5!l

2

:n

21
2 'l
"'

61

34 . Şc. gen. Mureşenii Bîrg.
35. Şc. gen . Archiud
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2

1

54

24
22
52

:::. ':1

23
1

ZJ

29
22

23;j

Anexa 3.

T A B E L
cu şcolile de 1 0 ani din judeţul Bistriţa-Năsăud

Nr.
crt.

1970/1971
Unitatea şcolară

o

1

3. Bistriţa Bîrgăului Nr. 2

4. Budacul de
5. Bozieş

Elevi

Clase

2

3

4

X

Jos

X
X

X

X
X

15

X '-

9. Dipşa

19
19

1

18

1

15

1

19

12. Il vc>. Mare
1 3 . Ilva Mică,r •

14. Jimboc

1 5 . Josenii Bîrgăului
1 6. Lechinţa

17.

Leşu

1 !l. Şc. gen. Livezile

19. Lunea Ilvei

20. Maieru

21. Măgura Ilvei

Cl. IX-a
Clase
6

Elevi

7

10

22

20

15
X

1 0. Dumitra

IL Fedru

5

1

7. Ciceu Mihăieşti

!l. Cireşoaia

Elevi

1

25

6. Coşbuc

------·---

Cl. IX-a

Clase
X

1 . Anieş

2. Archiud

1969/1970

- --

Cl. IX-a

24
X

1

37

1

15

1

18

22

25
35

2

56

1

33

1

35

1

34

1

24

1

27

1

X

X

X

1

1

X
X

X

X

31
22

X

X

28

1

12

X

1

25

1

11

1

16

20
X

1

26

1

10

1

25

37

1

35

1

24

1

21

24
24

X

22. Monor

1

25

23. Milaş

1

15

1

16

1

12

30
X

1

25

1

11

1

17

17

1

16

1

16

1

15
1

12

1

33

1

17

24. Mureşenii Bîrgăului
25. Negrileşti
26. Ocniţa
27. Orosfaia

X

1

X

X

28. Petriş

1

16

1

20

29. Reteag

1

20

1

17

1

31

1

38

1

31

:10. Rodna

3 1 . Romuli

32. Runcul Salvei

33. Salva

34. Sanţ

1

40

1

31

1

18

1

32

1

35

1

22

1

34

1

37

1

20

35. Silivaşul de Cîmpie
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1

21

234

o

3

2

23

36. Şieu Odorhei
37. Şieu

X

38. Şopteriu

39. Spermezeu

1

40. Tăure

2

41. Telciu

X

42. Telcişor

X

43. Tureac

44. Urmeniş

X

4 5 . Visuia
46. Şc. gen.

1 Bistriţa

47. Şc. gen. 2 Bistriţa
48. Şc. gen.

3 Bstriţa

1
1

49. Liceul Beclean
50. Lic.

" G.

Coşbuc"

Năsăud

51. Liceul 2 Năsăud
52. Liceul

Nimigea

53. Şc. gen. Sîngeorz-Băi
54. Liceul Teaca
TOTAL :

1
X

X

31
63
X

4

5

6

1

16

1

32

1

40

1

14

1

20

1

29

1

17

1

15

1

40

1

16

2

81

X

1

20

1

21

18

1

19

33

1

27

1

37

35

1

26

2

52

1

35

2

57

1

1

32

1

1

20

X

38

7

22

35

22

X

1

20

X

X

2

69

2

66

2

49

32

887

58

1 .468

28

573
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Anexa nr. 4·

SITUAŢIA GENERALA
privind

Nr.
crt.

o

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
1 2.
13.
14.
1 5.

dezvoltarea învăţămîntului în j ud. Bistriţa-Năsăud

1 968- 1 969

Indicatori

A.

UNITĂ ŢI DE lNV AŢA M î NT

Grădiniţe
Şc. gen. 1-IV
Şc. gen. 1-VIII
Şc. gen. I-VIII secţii f. fr.
Şc. gen. 1-X
Şc. gen. muzică şi arte plastice
Licee de cult. gen., secţii serale
Licee de cultură generală
Licee de cult. gen. secţ. f. fr,
Institutul pedagogic educatoa·re
lnstit. pedag, educat. secţ. f. fr.
Liceu pedagogic
Liceu economic
Liceu agricol
Invăţămînt profesional şi tehnic
B. COPII

_Şl

ELEVI

1. Grădiniţe
3. Şc. gen. I-VIII
4. Şc. gen. I-VIII secţii f. fr.
5. Şc. gen. 1-X.
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DE L'HISTOIRE DE L'ENSEJGNEMENT DANS LE DEPARTEMENT
BISTRIŢA NASAUD
Rezume
Le commencement de l'enseignement roumain sous la forme de quel
q ues ecoles populaires, dans le departement Bistriţa-Năsăud, est plus an 
cien que celui des ecoles crees par l' Etat. Les habitants des villages, C l i 
tretenaient de difficiles conditions de vie de ce temps.
A la moitie du XVIII-emc siecle sur le territoire de l'ancien regimen t
d e frontiere sant mentionnees les premieres ecoles a Năsăud, Maieru.
Monor. Au debut du XIX-eme siecle le nombre des ecoles est plus grand,
chaque village ayant son ecole.
Apres le ?J. Aout 1 944 l'enseignement connait un grand essor et re
pond aux necessites de la construction du socialisme. On acheve la gc
neralisation de l'enseignement de 7 ans, ensuite celui de 8 ans et commen 
<;ant par l'annee ecolier 1 968-1 969 l'enseignement de 1 0 ans.
L' enseigncment lyceal de culture generale et l'enseignement dans les
_iardins d'enfants ont connu un grand essor.
Toutes ces realisations demontrent le grand interet de notre societe
socialiste, d u Parti Communiste Roumain et de l'Etat, pour l'ecole et pour
l 'enscignement dans la Roumanie Socialiste.
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VALORIFICAREA TRADIŢIIL OR AR TIS TICE ŞI CUL TURALE
PE PLAIURILE BIS TRIŢEI ŞI ALE NASĂUOULUI
POMPEI ŞTEFANESCU
IOAN ANUŢA
Inceputurile culturii de masă pe plaiurile judeţului nostru se pierd
in negura vremurilor.
Ca rezultat al strădaniilor seculare, adesea plătite cu jertfe grele, la
inceput pentru condiţii omeneşti de viaţă materială şi spirituală, iar mai
apoi - în ultimele decenii - pentru continua îmbunătăţire a. acestora,
pe tulpina veche a trecutului cultural al acestor meleaguri creşte şi se
:lezvoltă azi altoiul nou al unei culturi socialiste, multilaterale.
Aşezării� acestor meleaguri se caracterizează a,zi nu numai printr-un
�'1 ou mod de organizare a economiei, printr-o viată mai îmbelşugată, prin
:r-un nivel de trai tot mai ridicat, ci şi printr-o viaţă mai frumoasă, plină
de împliniri spirituale .
. . . S-au înfăptuit multe în a,ceste locuri, prin hărnicia şi munca în
frăţită a oamenilor. Au apărut noi unităţi economice, au fost puse pe
baze noi şi consolidate cele existente. S-au înălţat şcoli, au fost construi
te cl i s pc n s are, aşezăminte de cultură. fig. 1). Mutaţiile materiale au generat,
firesc, mutaţii fundamentale în felul de a fi al oamenilor, în gîndurile lor,
in modul de a privi şi preţui permanenta devenire ce se petrece sub ochii
1 llr spre mai bine, în felul de a recepta valorile artei şi culturii.
De-a lungul anilor, muncii cultural-educative de masă i s-a adăugat
un cadru nou, ma,terial şi organizatoric, optim, lucru ce a facilitat împle
tirea organică a muncii de difuzare a ştiinţei şi culturii cu stimularea şi
Jezvolta.rea creaţiei artistice locale, aceasta constituind o expresie a grijii
pe care partidul şi sta,tul nostru o manifestă pentru satisfacerea cerinţe
lor spirituale mereu crescînde ale oamenilor. Crearea şi dezvoltarea unei
vaste reţele de instituţii de cultură constituie expresia cea mai elocventă
a progresului multilateral realizat în domeniul transformării culturii în
bun al întregului popor.
Avem înainte cîteva cifre statistice extrem de elocvente, la care vom
face unele referiri. Oricum, latura cantitativă a fenomenelor nu poate fi
neglijată şi tocmai de aceea se vorbeşte atît de des despre graiul cifrelor,
despre semnificaţia lor.
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Sugestiv pentru varietatea care caracterizează peisajul
culturale de masă este şi următorul tablou comparativ :
Ins ti tuţii culturale de masă :

1 944

1 . Cămine culturale

65

3. Biblioteci
4. Muzee
5. Cinematografe

27

2. Ca.se d e eul tură

16

l

instituţiilor
197 1
1 97
4
230
5
1 31

Ce răspunde deci anul 1 944 la unele din cele 5 rubrici ? Nici o casă
de cultură, un singur muzeu, şasprezece cinematografe etc. Comparaţia
numărului instituţiilor culturale care funcţionau odinioară pe meleaguri
le judeţului nostru cu cel existent în anul 1 97 1 , ne ara,tă creşteri conside
rabile : de 3 ori mai multe cămine culturale, de aproape 9 ori mai multe
biblioteci, de peste 8 ori mai multe cinematografe şi aşa mai departe.
Faţă de anul 1 938, cînd numărul căminelor culturale existente pe ra
za j udeţului nostru era de ordinul unităţilor, prin grija organelor locale

I'ig. 1.
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Casa de cultură din Năsăud.
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de partid şi de stat, prin contribuţia şi entuziasmul maselor de oameni ai
muncii, s-a ajuns ca i n anul acesta 1 55 cămine culturale să-şi desfăşoare
activitatea în sedii prcprii, dotate cu mobilier corespunzător şi obiecte de
practică culturală.
Cine trece pentru prima oară prin judeţul nostru, rămîne plăcut im
presionat de impunătoarele construcţii ale căminelor culturale din : Bu
rlacul de Jos, Burlacul de Sus, Corvineşti, Feldru, Fîntîniţa, Gledin, Leşu,
Lunea Ilvei, Miceşti i de Cîmpie, Nepos, Petru Rareş, Rodna, Rebrişoara,
Salva, Şieu, Şieu Odorhei, Sintereag, Tîrlişua, Visuia şi altele, adevărate
monumente de artă, în care se păstrează şi se valorifică frumoasele noas
tre tradiţii fo1 c' orice, atît de bine cunoscute în întreaga ţa.ră.
Pentru asigural-ea bazei materiale, factor determinant în desfăşura
rea unei rodnice activităţi cultural-educative, în bugetele consiliilor popu
lare comuna.le şi orăşeneşti, s-au alocat, an de an, sume însemnate pentru
reparaţii, amenajări, încălzit, iluminat şi înzestrarea unităţilor cu diverse
obiecte de inventar. Numai în ultimii doi ani s-au alocat credite bugetare
în sumă de pe3te 1 3 milioane lei, la c:1re se a.daugă importante venituri
extrabugetare.
Conditiile create în ultima vreme au dat - după cum este ştiut
solilor cintecu'ui şi d:msului de pe plaiurile noastre p osibilitatea de a-şi
înscrie numele, ca purtători ai uncr a.devărate comori artistice, la loc de
cinste pe harta culturală a ţării, ducind bucuria unei vieţi libere şi ferici
te p� multe scene ale noastre şi peste hotare.
O privire retrospectivă asupra mişcării artistice de amatori din jude
ţul nc-stru ne readuc2 în faţă cu prisosinţă avîntul pa.r ticipării la con
cursurile republic::me organizate de-a lungul anilor. Faptul este ates tat de
succesele obţinute de o serie de form:1ţii artistice între care amintim co-

l'i!J. 3
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Dansuri de pe Somcş (Sîngeorz Băi).
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rurile din Leşu, Maieru, Liviu Rebreanu, Feldru, Rebra, Rebrişoara, Rod
na, Ilva Mare, Bistriţa Bîrgăului, Chiuza, Năsăud, Bistriţa (fig. 2) ; apoi
echipele de trişcaşi din Leşu, Rodna, Salva, Tîrlişua, Spermezeu, Prundu
Bîrgăului, Ilva Mică, Dumitriţa ; tara,furile din Sîngiorz-Băi, Rodna, Lun
ea Ilvei, Beclea.n, Petru Rareş, Bistriţa, Năsăud ; fantarele din Bistriţa.
Sărata, Cetate, Jeica, Lechinţa, Teaca ; formaţiile de dansuri din Monor,
Şieuţ, Sîntioana, Mărişelu, Pintic, Budeşti, Tăgşoru, Feleac, Malin, Bo
zieş, Spermezeu, Chiuza, Salva, Coşbuc, Năsăud , Sîngeorz-Băi (fig 3).
Ca urmare a unei intense a.ctivităţi, pline de dinamism, la concursu
rile republicane o serie de formaţii din judeţul Bistriţa-Năsăud au obţi
nut distincţii deosebite. Corul din Leşu a fost de două ori laureat pe ţară,
iar formaţia de trişcşşi din aceeaşi localitate de trei ori laureată (fig. 4).
Formaţiile de teatru ; de ' păpuşi a Casei de cultură din Bistriţa şi cea de
teatru a căminului ,cultural din Malin au obţinut titlul de la.ureate la cel
de-al IV-lea Festival de teatru, iar formaţia de teatru a căminului cultu
ral din Liveziie s-a situat pe locul trei pe ţară la. cel de-al V-lea Festival
de teatru de amatori. Formaţia de dansuri germane a Casei de cultură
din Bistriţa a obţinut locul III pe ţară în cadrul finalei celui de-al VII-lea
concurs al formaţiilor mu�ic�l-coregrafice.
Corul căminului cultural din Maieru a obţinut premiul III pe ţară la
cel de-al IX-lea concurs, iar în anul 1 970, trofeul Ciprian Porumbescu,
la Festivalul coral de la Suceava. Ca o încununare a rezultatelor pe tă
rîm artistic, Ansamblul "Cununa de pe Someş" (fig. 5) al Casei de cultură
din Bistriţa a obţirn:t:t, în Franţa, în anul 1 969, Marele premiu internaţional
şi Cupa de aur a Olimpiadei folclorice de la Mont-Dore, în anul 1 970
0,Ca,stana de aur" la cel de-al VIII-lea Festival internaţional de folclor
de la Castel del Piano şi Cupa de Carara a oraşului Marina di Massa Italia.
Ca răspuns la invitaţia primită de la "Ente provinciale per il turismo
Agrigento-Sicilia" , Ansamblul folcloric "Cununa de pe Someş" a intre
prins şi în acest an un turneu în Italia, unde, alături de alte grupuri fol
clorice din Argentina, Austria, Congo (Brazaville), Irlanda, Italia, Iugo
slavia, Mexic, Olanda, R.F. a Germaniei, Ungaria şi Spania, a participat la.
cea de a 28-a, serbare a "Mi.�dalului înflorit" şi la cel de al 1 8-lea Festival
internaţional de folclor de la Agrigento obţinînd "Cupa presei siciliene" .
iar la Festivalul d e fol<;lor din provincia Calabria (Castrovillari) premiul I
şi "Cupa Preşedintelu( Italiei" , toa.te acestea dovedind, fără putinţă de
tăgadă, că folclorul nostru are mulţi prieteni în lume.
Ca o apreciere a rezultatelor obţinute, casele de cultură din Bistriţa
�i Năsăud au primit din partea Comitetului de Stat pentru Cultură şi Artă
cupele şi plachetele "Pentru cea mai bună activitate a.rtistică desfăşurată
la concursurile de amatori" .
Inscrise pe linia promovată d e partidul şi statul nostru d e cinstire şi
pretuire a înaintaşilor culturii, festivităţile prilejuite de s!irbătorirea cen
tenarului naşterii poetului George Cosbuc din septembrie 1 966 au con
stitu i t un eveniment care a depăşit hotarele ţinutului nostru.
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Trişcaşli din Leşu.
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Incă în 1 963, la centenarul Liceului "George Coşbuc" din Năsăud,
miile de oameni adunaţi în orăşelul de pe Someş îşi strîngeau mîinile cu
urarea : "Pe curînd, la Centenarul poetului".2
Şi anii au trecut. A sosit şi clipa reîntîlnirii - 1 7- 1 8 septembrie 1 96 6 .
Nicioda,tă vechiul Hordou şi Năsăud n-au cunoscut atîta mulţime,
niciodată n-au trecut pe aici atîtea maşini, niciodată trenurile n-au adus
atîţia pasageri, sunînd din sirenă continuu, în semn de omagiu. Satele
din jur s-au golit, rămînînd acasă doa,r cei a căror prezenţă a fost strict
necesară, oraşele şi-au trimis ref)rezentanţii, cu toate mijloacele de lo
comoţie.
A fost organizată expoziţia omagială "George Coşbuc" la Muzeul
din Năsăud şi o sesiune ştiinţifică festivă la Liceul "George Coşbuc" din
Năsăud, la care a,u luat cuvîntul : conf. univ. Emil Boldan, din Bucureşti ,
5ecretar al Societăţii d e ştiinţe istorice ş i filologice - "LQcul activităţii
.-· i operele lui Coşbuc în cultura, noastră naţională şi în patrimoniul culturii
mondiale" : prof. univ. Ştefan Pascu (Cluj ), membru corespondent al A
('3demiei R.S.R. "Rolul poetului năsăudean în cultura românească" : prof.
Toa.n Şerdeanu (Cluj) "Idealul unităţii naţionale în creaţia lui Coşbuc" :
prof. univ. Augustin D.N. Pop (Piteşti> , ,Contribuţii biografice" : conf.
univ. Gavril Scridon (Cluj) "Natura în poezia lui Coşbuc" : prof. Vasile
Scurtu (Cluj) "Itinerar coşbucian în Transilvania" : prof. univ. Gavrit
Tstrate (Iaşi) "Vocabularul poeziei lui Coşbuc" : conf. univ. Alexandru
Husar (Ia:;;i> "Cultura lui George Coşbuc" : conf. univ. Ion Apostol Po
pescu (Tg. Mureş) · "George Coşbuc şi folclorul Năsăudului" : prof. Gri
gore Găzdac (Năsăud) "Aspecte ale dantologiei coşbuciene" ş.a. Acel
specta,col unic, cum l-a numit în cuvîntul său unul dintre oaspeţii străini,
u imit de o asemenea participare, a impresionat pînă la lacrimi pe fiecare
elin zecile de mii de spectatori, veniţi la grandioasele serbări populare.
La Coşbuc, în septembrie 1 966, în alte graiuri au spus cuvînt poetul
it<llian Elio Filippo Accrocca ("Aici unde arborii rodesc oamenii, memoria
lui Coşbuc rămîne ca o rădăcină adîncă în sufletul poporului şi se rami
fică peste toată lumea. Se nasc şi sînt sărbătoriţi poeti şi în alte ţări,
d3r românii ştiu să-i facă nemuritori. Coşbuc, prin dumneavoastră, este
n personalitate a familiei umane" . . .> , Mateja Matevschi, poet
jugoslav
( .. Opera lui Coşbuc, prin valoarea şi originalitatea ei, a devenit un bun al
w turor popoarelor, un sol al vieţii, luptei, aspiraţiilor şi sentimentelor po
porului român") : Max Rouqnette, poet francez, ("Un mare poet nu este
intruchiparea unui om, ci oglinda propriului popor. Ceea ce răzbate din
poezia lui Coşbuc şi din adevărata poezie dintotdeauna este caracterul
:nevitabil al vieţii, vraja iubirii, arma adevărului şi certitudinea speran
\elor").3
Acele zile, în care poezia a fost pe buzele şi în inimile tuturor, au
lăsat amintirea unor grandioase manife;;tări, a unor manifestări de înaltă
oreţuire. de caldă cinstire a memoriei marelui cîntăreţ.
� Teodor Tanco, Făclia, 15 septembrie,
:l Fă.clia , 2D septembrie, 1966.

1966.
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Poetul e prezent în inimile noa.stre, tineri şi vîrstnici : cu toţii încer
căm un sentiment de adîncă veneraţie trecînd pe lîngă casa muzeu de la
Coşbuc ori pe lîngă Liceul din Năsăud, care-i poartă numele amîndouă
străjuite de chipul dăltuit în bronz al poetului.
Omagiind personalitatea romancierului Liviu Rebreanu şi a dascălului
Vasile Naşcu, fii ai acestor meleaguri, în anii din urmă, în oraşele Bis
triţa ( 1 970) şi Năsăud ( 1 967>, au fost dezvelite busturi în memoria celor
ce şi-au închinat viaţa şi ac tivitatea idea.lurilor umanitare de libertate şi
dreptate socială, spre binele şi fericirea poporului nostru.
într-un şir de manifestări cultural-artistice de mare amploare ini
ţiate şi organizate de către Comitetul j udeţean de cultură şi artă, pentru
reinvierea şi valorificarea vechilor tradiţii de pe aceste meleaguri. "Fes
tivalul fanfarelor" , concursul soliştilor de muzică populară de la "Regele
bra,zilor", serbarea culEsului cireşelor de la Braniştea, "Rapsodia trişcaşi
lor" de la Leşu, Reuniunea corală "Doina Someşană" de la Năsăud sînt
mărturii grăitoare, care se înscriu în planul de activitate an de an, presa
locală, radioul şi televiziunea apreciindu-le la. justa lor valoare.
Iată părerile cîtorva oaspe ţi prezenţi la unele din manifestările noas
tre : .,Tradiţia îşi păstrează prin acest festival al trişcarilor întreaga a
utenticitate a unui judeţ de mari potenţe creatoare" (Mircea Tomuş, scri
itor) ; " Găzduind şi lansînd un astfel de festival, judeţean Bistriţa, Năsăud
a dovedit şi dovedeşte că ştie să menţină mereu vie flacăra pa,siunii şi
talentul excepţionalilor săi creatori" , (George Marcu, compozitor-Bucu
reşti)."
Despre concursul soliştilor de muzică populară de la "Regele brazilor" ,
compozitorul Zaharia Popescu din Bucureşti, spunea între altele : "Gă
sesc a,ceastă manifestare foarte frumoasă şi instructivă. Legarea frumu:>eţii
ş i vechimii cîntecului nostru popular de un monument al naturii - Re 
gele brazilor - tot atît de bătrîn ca şi generaţiile, dă o originalitate plină
de farmec acestui concurs.5
"Intrată în tradiţia manifestărilor cultural-artistice ale judeţului, Re
uniunea cora.lă "Doina sc-meşană" aflată la a III-a ediţie, la 13 decembrie
1 9 70, a adus la rampă 1 8 coruri (Iig. 6) şi grupuri vocale din judeţ şi judP
ţele învecinate : Cluj, Maramureş, Mureş si Suceava. Pe lîn�ă prezenta
masivă a unor coruri din judeţ, cu o tradiţie deja bine stabilită sau în
curs de a şi-o forma., manifestarea muzicală ne-a pus în faţa unui reuer
tcriu d. iversifica,t, tratat cu atenţie şi finisat sub raport arti�.tic" (fig. 7).r;
Cel mai eficace şi cel mai la îndemînă instrument de difuzare a cu1 ·
turii, cartea, a cărei răspîndire relevă în chipul cel mai grăitor gradul de
cultura,lizare a unui popor, a pătruns în masele largi de oameni din co
munele şi satele judetului nostru, prin mii loace diverse, devenind un
prieten, un sfătuitor, un izvor permanent de cunoştinţe.
Fondul de cărţi a crescut an de an, situaţia comparativă prezentin
du-se astfel :
4 Ziarul
5 Ziarul
6 Ziarul

,.Eco u l " ,
,.Eco u l " ,
,.Ecoul".

4
17
19

octombrie. 1970.
august, 196H.
decembrie. 1970.
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. - 1 89.000 volume în 1 960 ;
- 239.000 volume în 1965 ;
- peste 500.000 volume în 1970.
Numărul cărţilor împrumutate cititorilor exprimă şi el prezenţa lec
-turii în viaţa cotidiană a omului constructor al societăţii socialiste mul
tilateral dezvoltate. Astfel, în 1 960, au fost împrumutate cititorilor 236. 500
volume. în 1 965 un număr de 558.000 ca la sfîrşitul anului 1 970, cifra
să depăşească 688.000 volume.7
Manifestările de masă cu cartea (recenzii, prezentări de cărţi, seri li
terare. medalioane, expoziţii, concursuri între biblioteci, etc.) pe teme ca :
�,Recunoştinţă ţie, drag partid", "Nemuritoare ode partidului şi ţării" ,
.,,Realizări şi perspective ale judeţului B istriţa-Năsăud" ş.a. contribuie,
alături de alte forme de educare, la ridicarea continuă a nivelului de cul
tură al oamenilor muncii.
Muzeele din judeţ sînt o creaţie a regimului nostru. Singura. unitate
m uzeistică existentă înainte de anul 1 944 a fost "Muzeul năsăudean" .
Actul fundaţional al acestei instituţii năsăudene a fost semnat în ziua de
·2 august 1 93 1 , în casa maiorului în rezervă, Iulian Marţian, cunoscutul
biblofil din Năsăud, într-o şedinţă la care au participat mai mulţi intelec
tuali năsăudeni, (Iuliu Moisil, Iulian Martian şi Virgil Şotropa, viitori
membrii ai Aca,demiei, doctor Alexa David, consilier juridic şi avocat,
Dr. Artene Mureşianu, judecător ş.a.). Cu acest prilej, potrivit documen
tului încheiat, s-a luat acolo hotărîrea să se înfiinţeze în oraşul Năsăud o
nouă institutie culturală, alături de vechile aşezăminte care au existat în
trecut în 'Capitala. Districtului năsăudean.
La temelia înfiinţării Muzeului năsăudean au stat, în primul rînd,
donatiile membrilor fondatori, care le-au predat cu conditia să rămînă
pentru totdeauna în oraşul Năsăud. Donaţiilor iniţiale li s-au a.dăugat
.altele noi, din partea a numeroşi cărturari năsăudeni, care au acordat
muzeului tot sprijinul, pentru a-l consolida încă de la început.
Rînd pe rînd, au fost organizate aici expoziţii documentare ; peri
-odic s-au ţinut conferinţe pe teme locale, la care şi-au adus contribuţia,
cu vremea, întreaga intelectualitate năsăudeană, reuşindu-se să se cre
€Ze, în felul acesta, un climat şi o ambianţă fa,vorabilă pentru viaţa cul
turală în vechiul orăşel de pe Valea Someşului Mare.s
Prin munca depusă de-a lungul anilor, de intelectuali inimoşi, prin
tre care se cuvine să-i amintim pe profesorii Onisim Filipoi, Alexandru
Husar, Nichifor Someşan, Septimiu Pop şi Alexandru Giurgiuca,, zestrea
Muzeului năsăudean s-a îmbogăţit necontenit unitatea devenind nu numai
un centru de colecţionare şi conservare a materialelor privind aspectele
atît de diverse ale vietii din oraş şi împrejurimi, ci şi un centru activ de
educatie şi cultura,lizare a oamenilor care-1 vizitează.
Ziua de 1 octombrie 1 950, marchează înfiinţarea Muzeului de istorie
din Bistriţa, care, condus de la înfiinţare, cu mult sîrg şi tragere de inimă
de prof. Ştefan Dănilă, înregistrează succese demne de apreciat. Paralel
8 Arhiva

7 Dări de seamă statistice (date culese la teritoriul actual) .
.Someşană, nr. 17, 1933, Muzeul năsăudean.
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cu munca de organiza,r e a expoziţiei de bază, de popularizare a muzeului,
se dezvoltă şi activitatea de cercetare ştiinţifică, în mod deosebit îq do
meniul arheologiei.
Importanţa descoperirilor creşte în funcţie de însăşi vestigiile des
coperite - urme de locuinţe, vetre de foc, diferite unelte (din metal, din
piatră), săbii, suliţe, săgeţi, fortificaţii de apărare din pămînt sau din pia
tră, monede şi obiecte de îmbrăcăminte, de harnaşament, de cult etc.,
toa.te acestea dovedind, in mod elocvent, continuitatea de viaţă a poporului
nostru pe aceste meleaguri, din cele mai vechi timpuri şi pînă 1n zilele
noastre.
Cercetările întreprinse pînă acum au fost valorificate de colectivul
muzeului, prin publicarea în ziare şi reviste de specialitate, a unor arti
cole şi studii (peste 35 de titluri pînă în prezent>.
Muzeele memoriale "George Coşbuc" , "Liviu Rebreanu" şi " Ion Pop
Reteganul" prezintă, după o tematică cuprinzătoa.re, aspecte din viaţa ş i
opera înaintaşilor noştri, folosind în mare măsură materialele originale,
numeroase documente de mare valoare care relevă contribuţia personali
tăţii respective la dezvoltarea culturii noa.stre naţionale.
Activitatea instituţiilor muzeale se înscrie în coordonatele întregii
munci cultural-educative de masă, ca o activitate a cărei importanţă spo
reşte din ce în ce mai mult. Aşa se explică şi faptul că, în ultimii ani ,
pri n strădania şi contribuţia unor intelectuali inimoşi ca : prof. Sever
Ursa di n Maieru, înv. Emili2-.n Furdui din Monor, prof, Vasile Ţărmure
şi înv. Ioan Mititean din Rebrişoara, prof. Terezia Hegediiş şi prof. Ioan
Pop din Rodna, înv. Gheorghe Andron şi prof. Mircea Coşbuc din Leşu,
în aceste localităţi au lua t fiinţă muzee săteşti, care se bucură de aprecie
rea una,nimă şi sprijinul cetăţenilor de toate categoriile. Inceputuri pro
miţătoare, pe această linie avem şi în localităţile : Feldru, Sieu Odorhei,
Satu Nou, Budeşti, Sîngeorz Băi şi altele.
Între succesele care consemnează dezvoltarea impetuoasă, în ritmud
necunoscute înainte, a culturii în judeţul Bistriţa-Năsăud se numără ]i
tipăriturile editate de către Comitetul judeţean pentru cultură şi artă, Ca
sa jud.eţe2,nă a creaţiei populare şi Muzeul de istorie din Bistriţa. Intr-o
succintă retrospectivă editorială putem menţiona lucrările apreciate de
public şi de specialişti : .,Zestrea frumusetilor" - album - pe versuri
de George Coşbuc, "Foaie verde de măr dulce" - coruri pe versuri po
pulare - prelucrate de compozitorul Tudor Jarda, "Trandafir cu crean
ga-n apă" - culegere de folclor - alcătuită de Dumitru Vîrtic. comedia
, , Cursa cu şoareci" de Virgil Nistor, "Vestigii istorice pe plaiurile jude
ţului Bistriţa-Năsăud" , care completează tabloul prezenţelor editoriale în
contextul afirmării în viaţa cultural-artistică a ţării.
Sub îndrumarea nemijlocită a. organelor şi organizaţiilor de partid.
în comunele şi satele noastre, ca de altfel pe întreg cuprinsul ţării se des
făşoară o vastă şi multilaterală activitate de difuzare a cunoştinţelor politice, ştiinţifice şi cultural-artistice. Se continuă, pe un plan superioe,
tradiţia luminoasă a unor cărturari de pe aceste meleaguri, care nu şi-au
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Fig. 8.

-

Dans maghiar

.

cruţat energiile, forţele şi priceperea pentru a răspîndi, chiar în condiţii
vitrege, lumina culturii în mase.
Prin numeroase expuneri şi simpozioane s-a evocat trecutul glorios
al patriei, marile bătălii purtate de clasa muncitoa.re sub conducerea Par
tidului Comunist Român, pentru . eliberare socială şi naţională, frumuse
ţile şi bogăţiile patriei, formarea noii atitudini faţă de muncă, crearea un�i
opinii publice sănătoase şi altele.
Printre formele eficace şi atractive ale muncii de difuzare a ştiinţei
şi culturii se numără şi brigada ştiinţifică, a cărei activitate se circum
scrie în cadrul unor limite concrete, impuse de întrebările formulate de
oameni, întrebări care oglindesc în mod nemijlocit preocupările, intere
sele şi frămîntările lor.
!ntrebările puse sînt extrem de varia.te : "Cum se formează eclipsele
de lună şi soare ? " , .,Care sînt efectele poluării naturii ?", "De ce grîul
de toamnă f4oate fi semănat şi primăvara ? " , "Dacă s-a descoperit sau nu
medicamentul pentru tratarea cancerului ?", probleme legate de apărarea
păcii în lume şi multe altele.
Luate la un loc, întrebările adresate brigăzilor ştiinţifice demonstrea
ză, în primul rînd, receptivitatea ridicată a oamenilor munci faţă de ţot
ceea ce este nou în domeniul ştiinţelor, tehnicii, evenimentelor politice
interne şi internaţionale şi în a.l doilea rînd, transformările adînci care
s-au petrecut în conştiinţa lor.
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Port popular de pe Valea Someşului.

Forma superioară de educare a adulţilor prin intermediul difuzări i
ştiinţei ş i culturii o reprezintă învăţămîntul popular, care şi-a găsit ex
presie şi în judeţul nostru prin cele două universităţi populare de la Bh
triţa şi Năsăud, ale căror cursuri sînt frecventate de peste 400 cursanţi.
In fa,ţa acestora au susţinut teme deosebit de interesante şi atractive o
serie de personalităţi de seamă ale vieţii culturale şi ştiinţifice din centre
le universitare Cluj, Bucureşti şi Iaşi, printre care amintim pe :
prof.
univ. dr. docent Ştefan Pascu, membru corespondent al Academiei R.S.R.,
rectorul Universităţii Babeş - Bolyai din Cluj , prof. univ. dr. docent Ti
beriu Moraru, membru corespondent al Academiei R.S.R. de la Universi
ta.tea din Cluj, acad. Eugen Macovschi din Bucureşti, prof. dr. docent
Gavril Istrate de la Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi, dr.
Va.sile Netea din Bucureşti şi alţii.
Manifestîndu-şi deplina adeziune faţă de politica partidului şi sta
tului nostru, intelectualitatea din judeţ îşi aduce o contribuţie de preţ la
organizarea şi desfă.şurarea unei intense activităţi cultural-educa.tive de
masă, în cadrul aşezămintelor culturale.
Conferenţiari sau instructori de teatru, dirijori sau instructori de bri
gadă artistică de agita,ţie, bibliotecari sau instructori de dans, iată doar
cîteva dintre atributiile in cadrul cărora sute de intelectuali· de · la· sate�
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In ritmul dansului.

antrenaţi de consiliile de conducere ale căminelor culturale, desfăşoară o
rodnică activitate de educare şi instruire a. oamenilor muncii.
Sub îndrumarea organelor şi organizaţiilor de partid, un mare număr
.Je intelectuali din oraşe şi comunele judeţului sînt antrenaţi, in activita
tea de cercetare ştiinţifţc.ă in domeniul etnografiei şi folclorului, în scopul
elaborării unor monografii etnografice.
,, Vasta cercetare e mograncd şi to1cloristică iniţiată în toamna anului
1 968, de către Comitetul de cultură şi artă al j udeţului Bistriţa-Năsăud, în
vederea elaborării unei monografii, se înscrie în via,ţa spirituală a aces
tui j udeţ ca o acţiune de mare însemnătate �i cu adinci rezonanţe in miş
carea culturală din satele de pe aceste meleaguri" .9
1ncă de la declanşarea, acestei acţiuni - ce constituie totodată şi un
experiment valoros, nu numai în ceea ce oriveşte desfăşurarea cerce la
rilor pmpriu-zise, ci şi influenţarea pe această cale a unor domenii ale
muncii culturale - au fost invitaţi să-şi a,dud contribu ţia la elaborarea
planUJ"ilor şi a investigaţiilor o serie de oameni de ştiinţă, cadre univer
sitare şi cercetători de prestigiu din Cluj , Iaşi şi Bucureşti, majoritatea lor
originari din judeţ.
Initiativa a stîrnit, de la început, un interes deosebit în rîndul iR
telectualităţii săteşti. Numeroşi învăţători şi profesori, medici şi inginen
din a.şezările rurale ale judeţului au găsit în această acţiune largi posibi
lităţi pentru a-şi realiza aspiraţiile spirituale creative, o modalitate pri
elnică de a-şi lărgi orizontul ştiinţific şi cultural.
Stimularea şi orientarea intelectualilor de d iferite specialităţi de h
sa.te în abordarea şi realizarea unei cercetări are urmări dintre cele ma:
9 Indrumătorul cultural, nr. 10, din

octombrie, 1970.
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favorabile şi asupra activităţii culturale. Intelectualii de la sate - de a
portul cărora de�inde, în bună măsură nivelul calitativ al activităţii aşe
zăm intelor de cultură - dobîndesc astfel cunoştinţe şi experienţă nece
sară efectuării unei munci ştiinţifice, fapt ce-i ajută in bună măsură la
reali zarea unor investigaţii privind diferite domenii economice şi social
culturale.
Ca urmare a ace.>tei vaste acţiuni, în localităţile Rebrişoara, Rodna,
Maieru şi altele au fost organizate simpozioane, pe teme locale privind
viata econom ică şi social-culturală a comunei. Comunicările de o certă va
loare ştiinţifici, prezentate de intelectualii satelor în faţa unui numeros
public, ne dau garanţia că, în scurt timp, se va reuşi să se ela,boreze monografii etnografice comunale.
Pe baza acestor cercetări, care vizează în primul rînd cultura mate
rială şi spirituală, aşezămintele culturale sînt în măsură să valorifice tot
ceea ce e specific şi tra.diţional într-o localitate sau alta (fig. 8).
Judeţul nostru dispune de comori inestimabile de cultură şi artâ
populară, pl astică, literară, muzicală şi coregrafică, de formaiii artistice
puternice, încercate în repetate concursuri (fig. 9, 1 0) şi de cadre capabile
să traducă în viaţă istoricele sarcini trasate de cel de al X-lea Congres al
partidului, pentru etapa pe care o străba.tem.
�
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MISE EN VALEUR DES TRADITIONS ARTISTIQUES ET CULTURE
LES DANS LES REGIONS DE LA BISTRIŢA ET DU NASAUD
RESUME
L'article jette un coup d'oeil retrospectif sur la mise en valeur des
traditions folkloriques conservees par les habitants du departement de
Bistriţa-Năsău d. On y trouve mentionnes les succes obtenus, le long des
annees, par les nombreuses formations artistiques d'amateurs, aux con ·
cours n?publicains, ainsi qu'aux rencontres folkloriques internaţionales
(tournees entreprises par l' Ensemble folklorique "La Couronne du So
meş" de la Maison de culture de Bistriţa - en France et en Italie - en
1 969, 1 9 70, 1 971).
On y trouve, en outre, une serie de manifestations culturelles-artisti
ques, devenues traditionnelles : la Fete de la cueillette des
cerises de
Braniştea, le Festival des Fanfares, le Concours de musique folklorique
dote du prix "le Roi des sapins", la Rhapsodie des hautboistes de Leşu,
la chorale "La Complainte du Someş" de Năsăud.
On y apprend encore des actions organisees pour honorer la memoire
de quelques grands representants de notre culture, tels : George Coşbuc,
Liviu Rebreanu, Vasile Naşcu, etc.
Faisant appel d une comparaison probaute au sujet du developpement
de la base materielle de la culture dans le departement de Bistriţa-Nă
săud, l'article met en evidence l'apport des intellectuels de nos villages
au processus complexe de la diffusion de la culture dans, les masses du
peuple, ainsi que dans le domaine des recherches folkloriques.
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La Maison de Cullure de la viile Năsăud.
La chorale des syndicats de Bistriţa.
Danses de Singcorz Băi.
Les chanteurs de i!iite de bois.
Ensernble folklorique .,La Couronne du Sorneş•.
Ensernbl� chorale.
La chorale des Allemands de la cornmune de Satu-Nou.
Danse hongroise.
Costumes uaţionaux folkloriques de la vallee du Someş.
Par le rythrne de la danse.
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IMBOSĂŢIR.EA COLECŢIILOR MUZEALE
PRIN

ACHIZITII, CERCETĂRI SISTEMATICE
,

ŞI DESCOPERIRI iNTiMPLA TOARE
(metode şi rezultate)
ŞTEFAN DANILA

Activitatea muzeistică din ţara noastră, are o tradiţie m<J.i veche la
ba.za căruia a stat rîvna, sacrificiul şi pasiunea unor persoane cu mult'â
abnegaţie faţă de popor., care îndrumînd lipsuri şi alte privaţiuni, au con
tribuit la adunare�� şi păstrarea unor bogate vestigii şi documente ale tre
cutului poporuluînostru. Datorită acestor condiţii, a,ctivitatea muzeistică
avea un caracter s�oradic, iar colecţiile muzeelor, caracterul unor depozite
la care accesul marelui public era redus.
In prezent, dezvoltarea reţelei de muzee, orga,nizarea şi dotarea lor
tehnico-materială (fig. 1), asigurarea şi încadrarea acestora cu personal
de specialitate, constituie o problemă de stat. La ba,za întregii activităţi
!'tiinţifice şi cultural-educative de masă, desfăşurată de aceste instituţii,
stă filozofia marxist-leninistă. materialismul dialectic şi istoric.
Privită în ansamblu, întreaga. activitate a muzeelor, constatăm că ea
�e desfăşoară pe două planuri distincte :
a) activitatea ştiinţifică de cercetare, care la rîndul său, înglobează
- munca de depistare, colecţionare, determinare, fişa,re, studii pentru va
.
lorificarea
cercetărilor etc.
b) activitatea cultural-educativă de masă care şi aceasta la rîndul
său, cuprinde felurite şi va,riate forme de activitate, din care enumerăm
doar cîteva :
- organizarea expoziţiilor temporare tematice
- organizarea expoziţiilor tematice volante
- conferinţe
- consfătuiri pe locul de producţie
- cercuri muzeogra.fice
- vizite la muzeu - ghidaje etc.
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localul Muzeului din Bistriţa

Fig. 3.

- In
căutarea şi cercetarea
vestlglllor istorice.

Aceste două laţuri ale activităţii muzeelor se îmbină într-un tot or
ganic bine încheiat şi care în ansamblu reflectă însăşi ceea ce trebuie să
cuprindă activitatea muzeografică. Nu putem acorda o întîieta,te mai mare
uneia sau alteia din aceste două comwrtimente de activitate, ponderea
căzînd pe ambele laturi în a.ceeaşi măsură, acestea neputîndu-se dezvolta
separat una faţă de alta. Acest fapt ar diminua în mare măsură atingerea
scopului urmărit : dezvoltarea unei rodnice activităţi ştiinţifice, cît şi o
perma.nentă legătură cu oamenii muncii prin intermediul expoziţiilor d e
bază, mijloc eficient prin care muzeul poate acţiona �supra conştiinţei
maselor.
Analizînd temeinic rolul ştiinţific şi cultural-educativ pe care îl au
muzeele, ţel bine definit şi pe care lucrătorii muzeografi se străduiesc să-I
atingă zi de zi, consta,tăm cu certitudine necesitatea impetuoasă de lăr
gire a formelor de activitate, cărora muzeul trebuie să le acorde o mai
mare importanţă. Acest fapt presupune lărgirea şi completarea expoziţiei
de bază, care la rîndul său, impune lărgirea fondului de obiecte muzeale,
pentru a servi apoi la completarea d in punct de vedere tematic a dife
ritelor goluri ale expoziţiei respective, spre a fi în deplină concordanţă
cu mersul înainte, pe calea ma,rilor realizări ale ştiinţei obţinute în epoca
actuală.
Din cele arătate mai sus, reiese că problema îmbogăţirii colecţiilor
muzeale, devine şi se impune ca o cerinţă absolut necesară dezvoltării mu
zeului însăşi. Această importantă acţiune de sporire a fondului de obiec-
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Fig. 2. - Locuinţă dacică de epocă timpurie Bistriţa .. Poderei" (1962).

te de muzeu, poa,te şi trebuie privită sub două aspecte : unul de ordin pa
tri otic, iar celălalt legat de activitatea dezvoltării muzeului. Ca buni mu
zeografi şi buni cetăţeni a,vem datoria de a duce o muncă susţinută pentru
ad unarea tuturor bunurilor culturii materiale ale poporului nostru, lăsate
moştenire pe întregul cuprins al patriei noastre şi a le valorifica prin in
t ermediul variatelor forme de activita,te muzeologică. Este bine ştiut că or
ganizarea. muzeului, fie acesta orăşenesc, judeţean sau republican, ex
poziţia sa de bază, trebuie să reflecte aspecte ale societăţii omeneşti pri
vi nd teritoriul pe care acest muzeu îl reprezintă. Astfel expoziţia muze
ului din Constanţa, va prezenta evenimentele de seamă petrecute acolo cu
mil enii în urmă, pe cînd muzeul din Bistriţa etc., are sarcina ca expozi
ţia sa de bază să înfăţişeze aspecte ale dezvoltării societăţii omeneşti din
acest colţ de ţară, cu specificul său propriu, dar ţinînd cont în acelaşi
t i mp şi de unele evenimente de ordin general şi care au unele tangenţe cu
teri toriul bistriţean. Acest lucru face ca muzeele să capete un conţinut lo
cal, situat în acelaşi timp într-un cadru geografic şi istoric mai larg, spre
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a nu fi rupte de evenimentele mai importante din istoria patriei noastre. in
acest context, trebuie avut în vedere necondiţionat profilul muzeului res
pectiv, lucru fără de care nu am putea urmări gradul şi limitele dezvol
tării expoziţiilor muzeale.
Din cele relatate mai sus, rezultă că muzeele pentru dezvoltarea c u
succes a diferitelor forme de activitate - ştiinţifică şi cultural-educa.t ivă,
au nevoie de o sporire continuă a fondului de obiecte muzeale, prin c re
area şi organizarea unor depozite sistematice, cît şi prin organizar�a te
meinică a expoziţiilor de bază la un înalt nivel ştiinţific, acestea consti t u
ind puntea de legătură! dintre muzeu şi masele largi de vizitatori. Aici in
tervine cu succes munca de achiziţii şi cercetări. Această muncă de achi
ziţii poate să îmbrace şi ea diferite forme, una este să faci o achiziţie prin
donaţie, alta., cu fonduri băneşti, sau prin cerceţări directe. periegheze,
săpături arheologice, sau descoperiri întîmplătoare.
Problema achiziţiilor prin donaţie, pare mult mai dificilă, aceasta pu
tînd varia într-o măsură mai mică sau ma,i mare, de la caz la caz şi de ia
un muzeu la altul. Achiziţionarea de piese muzeale prin donaţii depinde
şi de prestigiul de care se bucură muzeul în rindurile maselor - pe de o
parte - iar pe de alta, de munca susţinută pe care trebuie să o ducă rni
zeograful în activitatea sa. La acestea am mai putea adăuga, şi legături le
pe care muzeul le are fie cu mediul social înconjurător, fie cu "priete n i i
muzeului", cei locali sau cei din alte localităţi, cu care trebuie s ă ţinem o
strînsă şi perman,�ntă colaborare. In această direcţie muzeul nostru a ob
ţinut frumoase rezultate prin achiziţionarea cîtorva piese de mare valoare
artistică ce au intrat în circuitul muzeistic.
O altă formă de achiziţie prin care contribuim la îmbogăţirea colecţii
lor_muzeale, este achiziţionarea de piese cu fonduri băneşti, formă limi
tată la sumele de care dispune muzeul respectiv. Şi aici un rol de seamă
îi revine tot personalului ştiinţific al muzeului. Acesta trebuie să dispună
de o serie de informa,ţii în legătură cu diferitele obiecte de importanţă mu
zeală aflate în colecţii particulare. De asemenea, trebuie ştiut, dacă aceste
obiecte au valoare mai mare în muzeul local, sau ar aduce o contribuţ ie
mai mare în colecţia altor muzee. Dintr-un sentiment de "patriotism mu
zeal local", mulţi muzeografi nu sesizează a,cest fapt care, la prima ve
dere, pare puţin important, însă pe plan naţional, valoarea lui creşte
treptat. Se întîmplă uneori că muzeele mai mici nu dispun de fonduri le
necesare acestui scop), iar obiectele sesiza,te, deşi ar fi de interes local. nu
pot fi achiziţionate, acestea trecind în colecţia altor muzee, în cazul cel
mai fericit, contrar, rămînînd pe mai departe în colecţii particulare.
O colaborare strînsă între personalul ştiinţific al muzeelor - de o r i
ce grad şi profil - cît şi o judicioasă apreciere din partea forurilor de con
d ucere administrativă, va duce treptat la lărgirea patrimoniului acestor in
stituţii cultural-ştiinţifice pe de o parte, iar pe de alta, va asigura "sat1

Revista Muzeelor, nr. 1., 1964, p.

7.
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varea" şi intrarea în circuitul muzeistic a celor mai valoroase obiecte de
interes istoric sau de artă etc.
Forma de achiziţii de piese de importanţă muzeală, care poate con
tribui în cea mai largă măsură la lărgirea colecţiilor de muzeu, este cer
cetarea directă, formă care în mod practic, a adus muzeului nostru sporirea
considerabilă a, fondului muzeistic.
Muzeul bistriţean a luat fiinţă la 1 octombrie 1 950, fără a avea însâ
la bază alte colecţii mai vechi. Astfel au fost folosite forme şi mijloace
variate în scopul înjghebării unei modeste colecţii muzeale, a.bsolut nece
sară, la început de drum. După un plan j udicios stabilit raportat la un
itinerar restrins şi cu un colectiv ştiinţific - insuficient din punct de ve
dere numeric - s-au intreprins o serie de periegheze, la început pe te-·
rasele din împrejuri!lli le oraşului Bistriţa, periegheze care ne-a.u oferit
surprinzătoare sesizări de materiale arheologice, unele scoase la lumină
de către fierul plugului. Aceste materiale muzeistice descoperite pe tera
sa situată la nord de oraş, sînt felurite şi aparţin cu deosebire epocilor
străvechi ale istoriei patriei noastre. Multe din acestea, aparţin epoci:
bronzului cultura Wietenberg. Am aflat şi ceramică aparţinînd primei şi
celei de a doua epoci a fierului (fig. 2).
Aceste prime şi îmbucurătoare rezultate ne-au încurajat şi an de an,
zi de zi, cu tîrnăcopul, hîrleţul şi rucsacul la spate, am cutreerat satele,
văile, terasele şi comunele judeţului pentru lărgirea continuă a sferei de
cercetare (fţg. 3).
Expoziţia muzeului nostru în primii ani de la deschidere - 1 II. 1 953
era. relativ săracă, cu deosebire în privinţa documentaţiei arheologice,
avînd doar cîteva exemplare de silexuri, fragmente ceramice de tip Tur
daş, Otomani, etc. şi acestea donate de către Muzeul arheologic din Cluj.
Treptat trecîndu-se la realizarea planului de cercetări, am reuşit ca în ul
�imii ani să înregistrăm un număr de peste 450 de puncte şi aşezări de
mteres arheologic, în peste 100 de localităţi din cuprinsul judeţului Bistri
ţa-Năsăud (fig. 4).
După cum vom vedea, fiecare descoperire îşi are o istorie proprie, pe
cît de interesantă, pe atît de importantă din punct de vedere documentar.
Unele din a,ceste descoperiri aparţin perioadei neolitice cu ceramică ti
pică ş i unelte din silex sau obsidian, cum sînt aşezările de la Slatiniţa
pe "Zeif". de la Teaca în vatra comunei, de la Şintereag - pe "Cremene ' ,
d e unde a m recoltat zeci ş i zeci d e unelte litice c a : răzuitoare, lame de
silex, mici topora�e de mînă etc. Observaţiile noastre făcute la faţa locu
lui, au dus la stabilirea a numeroase urme de Jocuinţe de suprafaţă (semi
bordee), care în afara uneltelor specificate mai sus, au fost identificate
şi în urma petelor întuneca.te ce se puteau bine distinge pe arătura proas
păt executată.
Pe "Deal" în satul Chiraleş, pe o terasă excepţional de bine situată
din punct de vedere strategic, orientată spre valea Şieului, am depistat
o întinsă aşezare de tip hallstattian, cu ceramică neagră canelată, din ca
re cele mai reprezentative exemplare au fost reţinute pentru colecţia mu-
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fig. 4. - Harta descoperirilor arheologice (amintite in textul lucrării) din judeţul Bis

trlţa-Năsăud.

zeului nostru. In dreapta şoselei dintre comuna Şieu Măgheruş şi satul
Crainimăt şi imediat lîngă aceasta, am descoperit o mare aşezare preisto
rică. Cu această ocazie au fost adunate interesante fragmente ceramlce
aparţinînd mai multor epoci, cu precădere însă din prima epocă a fieru
lui. Am aflat şi ceramică lucrată la roată şi care aparţine perioadei dacice.
O altă aşezare ce aparţine tot primei epoci a fierului, a fost descoperită
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Ţăgşor, fiind situată în a.propierea satului respectiv. Paralel cu cera
de tip hallstattian, au apărut multe resturi de ceramică din a doua
epocă a fierului. Aici sînt interesante fragmentele de chirpici care păs
t rează bine amprenta nuielelor pe care a fost lipit lutul respectiv şi tot
odată acesta, indică existenţa unor locuinţe, la construcţia cărora, lutul
constituia materia primă absolut necesară.
In cadrul unei periegheze efectuată în cursul lunii august 1 959, co
lectivul nostru a făcut un popas în satul Herina.2 Pe o terasă situată în
dreapta. drumului ce duce spre Lechinţa, executîndu-se un mic sondaj sore marea noastră surpriză - acesta a căzut direct pe vatra unei locuin1 e (semibordei), cu care ocazie au apărut multe resturi ceramice cît şi un
vas mai mare şi alăturea de acesta, zăceau un număr aproximativ 1 6 gre
utăţi din lut ars, necesare războiului de ţesut. Am cules cu grijă materia
lul respectiv. notînd în carnetul nostru descoperirea respectivă. La faţa
locului de îndată s-au adunat mai mulţi cetăţeni, unii, de la, o batoză ce
treiera în apropiere, să vadă obiectele descoperite. In faţa vestigiilor isto
rice scoase la lumină, s-au purtat o serie de discuţii, care au dus la lămu
rirea. evenimentelor istorice petrecute cu peste două milenii în urmă pe
t eritoriul satului respectiv.
Această descoperire, ca de altfel şi multe altele, a constituit un foar
te bun prilej de popularizare a muzeului în rîndul maselor de cetăţeni
dintre care apoi mulţi au devenit buni colaboratori în cadrul colectivului
n ostru.
Din a. doua epocă a fierului - aşa cum aparţine şi descoperirea de la
Herina - amintim resturile de fragmente ceramice de la Sălcuţa, Vermeş,
Matei, Stupini, Dorolea, Rusul Bîrgăului etc. Menţionăm că cercetarea
făcută la Stup,ini, a dus la identificarea celui de al doilea biberon din ce
ramică descoperit pe teritoriul ţării noastre, socotit printre cele mai vechi
din Europa.3
Din perioada ocupaţiei romane, merită a fi semnalate descoperirile de
un elte, ceramică, monede, obiecte de podoabă etc. de la Visuia, Matei,
Sinmihaiu de Cîmpie, Ţagu şi Fîntîniţa. De asemenea, cercetarea, efectua
tă la Domneşti, a dus la. identificarea probabilă a unui mic - Burgus. Ce
ramica romană, însoţită de cea dacică, aflată aici, confirmă această im
portantă descoperire (fig. 5).
Vestigiile arheologice de epocă postromană sesizate la : Archiud, Şin
tereag, Şirioara, Bistriţa, atestă cu veridicitate existenţa şi continuitatea
poporului nostru în spaţiul extra şi intra-carpatic. Materialele respective,
sînt grăitoare. Intre a.cestea nu putem fără să amintim ş1 descoperirea a
două morminte de inhumaţie la Ocniţa, datate pe baza inventarului fu
nerar - ceramică şi obiecte me talice - în sec. IV e.n. S-ar putea ca
aceste vestigii, să facă parte dintr-o eventuală necropolă, fapt ce ar cons
titui un motiv în plus pentru continuarea cercetărilor de la Ocniţa, avînd
r:: i ca

2
:;

Şt. Dănilă,

E. Crişan,

Probleme de m uzeografie, Cluj, 19GO. p.
Un b i b eron haUstat t i a n , în Acta Musei

153-1 5 4.

Napucensis.
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I'ig. 5.

- Vedere de ansamblu a micului - Burgus - d e la Domneşti.

in vedere epoca în care se încadrea.ză prezenta descoperire." Cercetările
de la Şirioara de pe "Podirei" , ne-au dus la identificarea unei cetăţi de
pămînt din perioada feudalismului timpuriu - sec. X-XI (fig. 6> . De a
semenea, amintim o interesantă descoperire ce poate fi pusă în legătura
cu trecutul istoric al Bistriţei. Este vorba, de identificarea unei mari aşe
zări situată la sud-vest de oraş pe terasa denumită "Cighir" . Cercetările
noastre cît şi observaţiile făcute la faţa locului au dus la descoperirea u
nui bogat material a.rheologic din epoca bronzului - cultura Wietenberg
- din epoca fierului, perioada migraţiilor şi epoca feudalismului timpu
riu - secolele XI-XIII. Ultima fază de locuire de pe "Cighir " , pare să
fie contemporană cu primele începuturi ale istoriei oraşului Bistriţa, p u
tînd aduce lumină în cunoaşterea trecutului istoric al acestui oraş:i
Pentru a încheia succinta redare a cîtorva descoperiri rezultate în ur
ma cercetărilor directe efectuate pe teren, credem că descoperirea primei
unelte chirurgicale de la Galaţii Bistriţei, merită de a fi semnalată. Este
vorba de un mic fierăstăuaş chirurgical întrebuinţat la, practicarea trepa
naţiei datat în sec. III-II î.e.n. Menţionăm că acest instrument - unic
4 Ş t . Dănilă. Două morminte de inhumaţie de tip Sintana de Mureş descoperite ! a Ocniţa, co
municare ţinută în cadrul consfătuirii de lucru a arheologilor, organizată de către Acade
mia R.S. Romnnia. Institutul de Arheologie, Bucureşti, 27. XI - 1 . XII, 1971, idem, Ut-me
antice pe teritoriu! comunei Ocniţa, ln Ecoul, nr. 14. din 1 8 mai, 1968.
Şt. Dănilă. Urme de aşezări din epoca veche şi feuda!ă timpurie !a Bistriţa, în Problc<iH!
de muzeografie, Cluj, p. 46-51 .
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de altfel - a fost prezentat la Congresul al XV-lea de istorie a medici
nei de la Madrid din anul 1 956.6 Această unealtă este de o importanţă deo··
sebită, aducînd o contribuţie de seamă la cunoaşterea şi practicarea medi
cinii empirice de pe teritoriul ţării noastre în epoca dacică (fig. 7).

Fig. 6. - Cetatea ieu dală timpurie de l a
Şirioara - vedere de ansamblu:
a) .. Dealul Cetăţii" :
b) urm e de locuinţă din sec. XI
(cercetări 1963).

Fig . 7.
Piese unice în tara noastră
aflate în muzeul bistritean :
a) paloş scitic din bronz descoperit la
Posmu ş (1954) ;
b) fierăstrăuaş chirurgical (lrepanator)
descoperit la Gillaţii Bistriţei ( 1 953).

Determinarea, încadrarea. şi studierea materialului arheologic rezul
tat în urma numeroaselor cercetări efectuate în cuprinsul j udeţului Bis
triţa-Nă�.ăud, ne-au dat posibilita,tea de a aprecia în ansamblu, care din a6 Istoria României. voi. I. p . 235. 250 ; Şt. Dănilă, InventaruL unor morminte de incineraţie
din sec. 111-11 f.e.n., în Din activitatea muzeelor noastre, Cluj, 1955, p, 8&-94 ; Şt. Dănilă,
V. Bo!oga. T. Ghiţan, Un terestrăiaş pentru trepanaţie, cett, gasit La GaLaţii Bistriţet. in
med .. p . 40-44 V. Bo!oga ş i Samuil Izsak, i n Fapte şi oameni - Dill
Istoria Medicinii;. Ed.
trecutuL medicinii în patria noastra, Ed. Ştiinţifică, Bucureşti, 1962, p . 14-15 ; V. Bologa,
Şt. Dănilă, Th. Ghiţan, Siigeartiges instrument aus einem keLtischen ·brandgrad, gefunden
bei GaLa ţii Bistriţei ( nord-Rumiinien). Wah1·schein!ich trepanationssiige. Sep. ex. : "Actas del
XV Congres
Intern. de Hist. de la Medicina" (Madrid - Alcala, Sept. 1956) . Voi. 11. (Ma
drid. 1958), p. 6:>---7 0 ; F. Urseanu, Omul primitiv practica trepanaţia, în Flacăra, nr. 21. dit>
28 V. 19GO, p. IG.
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ceste descoperiri au o mai mare importanţă din punct de vedere istoric,
fie pe plan local, fie pe plan general. Acest considerent a. contribuit - în
colaborare cu Institutul de Istorie din Cluj - la organizarea primelor să
pături sistematice din acest colţ de ţară. Astfel în anul 1 957, s-au efec
tuat cercetări arheologice la castrul roman de la Orheiul Bistriţei,7 cercetări
care au fost continuate în 1 958-1960 (fig. 8). In 1 958, săpăturile au fost
extinse şi la Bistriţa pe "Cetate" (BW'g)B, săpături care au scos la iveală
existenţa unui cimitir de incineraţie de tip Wietenberg - primul cimitir
de acest fel săpat sistema,tic în cuprinsul Transilvaniei - cu care ocazie
au fost identificate 38 morminte. In anul următor, săpătW'ile arheologice
au fost extinse şi mai mult. Cu concursul Liceului Nr. 1 din Bistriţa, or
ganizîndu-se o tabără cu elevii clasei a XI-a, s-au început cercetări sis
tematice pe , .Dealul Cetăţii" de la. Sărăţel.9 Pe lîngă identificarea unei
cetăţi de pămînt de tip hallstattian, s-au descoperit interesante urme de
fortificaţii dacice, peste care ulterior s-au suprapus· şi fortificaţii romane . 1o
Continuîndu-se cercetările sistematice în cadrul planului sta,bilit in
acest scop, în cursul anului 1 96 1 s-au executat săpături în comuna Live
zile (Iad), unde s-a descoperit un castru roman din pămînt cu dimensiu
nile de 1 20 /1 60 m.11 Această importantă descoperire a dus la formularea
unor concluzii noi, privind modificarea graniţei Imperiului roman, pe por
ţiunea nordică, în acest fel integrîndu-se şi Valea Bistriţei transilvănene
în cadrul provinciei Dacia, fapt necunoscut înainte.
In acelaşi an au fost începute cercetările de la Archiud în punctele
- .. Fundătură" şi la , .Hînsuri" , săpături care au dus la descoperirea unor
bogate vestigii istorice din perioada neolitică, epoca bronzului, epoca. da
cică şi romană, perioada postromană, precum şi din epoca feudalismului
timpuriu etc. . . Putem spune că, Archiudul are o istorie multimilenară. 12
Intre materialele mai importante descoperite la Archiud, semnalăm urme
le a mai multor locuinţe din sec. IV-V e.n. Pe suprafaţa unora, alătW'i
d e ceramica de factură roma,nă, apare şi ceramica dacică (fig. 9). 13
Alte cercetări sistematice au fost executate de asemenea la Bistriţa
pe , . Cighir" (fig. 1 0) şi pe "Poderei" , ultima săpătură fiind executată pe
o m are terasă situată la, nord-nord-vest de oraş, unde pe lîngă urme de a7

M. Macrea, D· Protase, Şt:. Dănilă, Castru! roman de !a Orheiu! Bistriţei. i n scrv. 1, tomul
p. 113-121, Bucureşti, 1967, D . Protase, O!ărta dacică din castrul roman de la Orheiu!
Bistriţei, in Probleme de muzeografie, Cluj, 1960, p. 341-349 ; idem, Problema continuitătii
·
in Dacia, Jn lumina arheo!ogiei şi numtsmattcii, Bucureşti, 1966, p. 45-47.

!C:.

l . H.

10

9

Crişan, Şt. Dănilă, Cimitirul de incineraţte din epoca bronzului de la Bistriţa, în Ma·
l t·riale VIII , p. 145-151 ; I.H. Crişan, Contribuţie la începuturile ritului de incineraţie 1n
Transilvania, i n Probleme de muzeografie, Cluj, 1960, p, 169-178 ; Istoria Romăniei, vo!. 1 .
p . l13.
N . Vlassa, Şt. Dănilă, Săpături!e arheologice de la Sărăţe!, in Materoiale, vol. VIII. p. 341-349.
Ş I . Dănilă, Urme daca-romane la Sărăţe!, in ziarul Ecoul, nr. 22, din 13 iulie, 1968 : Hadrian
Daicoviciu, Cetatea de la Sărăţe!, in ziarul Ecoul, nr. 46, din 21 decembrie. 1968.

11

D. Protase, Şt. Dăni!ă, Castru! roman dtn pămînt de !a Livezile, in SCIV, 3, tomul 19. 1968,
i). 531-540.
Ş 1 . Dăni!ă, Archiudu! : O istorie de peste 6000 de ani, in ziarul Avîntul, XIV. n r . 726, din 5
decembrie, 1964 ; idem, Asatăsok regeszeti leletek, Beszterce kărnyeken, Igazsag. 1964, de
<-embrie ; Şt. Dăni!ă, Două morminte de incineratie daco-getice, descoperite la Archiud, C o 
! :Hmicare ţinută la a treia sesiune ştiinţifică a Muzeelor, B ucureşti, decembrie, 1966.

J.3

D . Protase, Problema continuităţii in Dacia, in l umina
reşti, 1966, p. 106-107.

12

www.cimec.ro

arheologie; şi numismaticii,

B u cu 

269

..

o

z",

m
îl

,',

'

Je�tit/Qeu A -B

:p_bbl,�l';q,.Jtfpriu
;_. r,
VO:·.:/tjoifol c" tut;a!Mn
� Cirdtr ·d.:l romdnd.

._.. fă'min1 �rs

b:A
v
·o

".o
5
.

/<:titw!?(

�� Lufjit/6en !?E'I.IfP.b/.;;t

rig. 3. - Cuplorul roman de ars
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cercetărilor din anul 195�.
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şezări din prima epocă a fierului au ieşit la iveală şi urme de locuinţe
dacice timpurii, 1 4 pe suprafaţa cărora s-au aflat vetre de foc, multă cera
mică lucrată cu mîna şi la roată. Această descoperire aduce o însemnată
-contribuţie la istoria veche a. patriei noastre, cu privire la ţ inutul Bistri
tei (Vezi fig. 2).
Au mai fost executate săpături sistematice şi în interiorul oraşului în
legătură cu identificarea urmelor cetăţii lui Ioan de Hunedoara Comite
de Bistriţa, cu scopul de a preciza în mod ştiinţific dacă în cadrul actua
lei aşezări a oraşului, există şi un strat de cultură antic 15. De asemenea,
săpăturile arheologice organizate cu U .T.C.-iştii d in comuna. Şieu Mă
·gheruş, la punctul "Cetate" de pe dealul ,,Hederiş", 1 G au dus la identifi
carea unor fortificaţii de pămînt din comuna primitivă şi mult amplifi
cate în sec. XIV. Cu această oca.zie s-a obţinut un bogat material arheo
logic din perioada bronzului, epoca dacică şi sec. XIV e.n.
Nu putem omite şi rezultatele săpăturilor de la Dumitriţa, Satu Nou şi
Ardan, unde de asemenea au fost descoperite interesante fortifica,ţii daci 
-ce şi feudale. De exemplu la Ardan la "Cetăţuie" s-au descoperit intere
sante urme de vieţuire din mai multe epoci : prima se caracterizează prin
cera.mică de tip Coţofeni perioadă ce se datează la sfîrşitul neoliticului ;
epoca dacică aparţinînd secolelor III-II î.e.n., caracterizată printr-o can
titate apreciabilă de ceramică dacică. Tot cu această ocazie s-a. descoperit
şi o monedă dacică ( 1 50-80 î.e.n.). Ultima epocă de vieţuire a. cetăţii o
.datăm pe baza ceramicii cît şi a amplificării sistemului de fortificaţii, în
secolele XIII-XIV, deşi· ceramica feudală faţă de cea dacică, cantitativ
este extrem de redusă. 1 1
Pe lîngă cercetările directe de ordin arheologic, colectivul ştiinţific
al muzeului, în mod sporadic a, obţinut rezultate şi în privinţa achiziţiilor
de piese din domeniul etnografic, numismatic, etc., sectoare in care s-au
obtinut rezultate apreciabile privind sporirea numărului de obiecte mu
zealc. Multe p�ese au fost achiziţionate şi din domeniul ştiinţelor naturii
•care rep['ezintă aspecte din fauna şi flora acestui colţ de ţară.
Dintre obiectele etnografice multe sînt elemente de port, de arhitec
tură ţărănească, cum se îmbină vechiul cu noul şi cum acesta din urmă
o ia înainte prin construcţiile masive de case ce se execută atît în centrul
judeţului cît şi în localităţile mai îndepărtate, schimbîndu-şi treptat în
făţişarea. Muzeogra.fii în general şi în special, muzeografii etnografi, tre
buie să se grăbească cu adunarea materialului respectiv, deoarece acesta
dispare sub avalanşa noului. In viitor cu greu se vor mai putea afla ase
menea obiecte, doar în colecţiile muzeelor care le-au adunat şi păstrat.
O altă categorie de descoperiri şi nu de mică importanţă este aceet1.
Dănilă, Noi descoperiri arh eologice la Bistriţa, în ziarul Avîntul, din 5 ianuarie, 1963.
Vlassa, Ş t Dănilă, Sdpd turile arheologice din 1960 de la Bistriţa, in Materiale, IX, (sub
tipar).
16 ·Şt. Dănilă, 'Descoperiri arheologice In raionul Bistriţa, în Probleme de muzeografie, Clu j ,
1 !160, p. 153 ; N. Vlassa, Şt. Dănilă. Sdpdturile de la Ş ie u Mdgheruş. d i n 1960. in Apulum,
VI, p, 39-47 .
.7 Şt . Dănilă, ·cetatea de pdmint de la Ardan, in Materiale, X (sub tipar) .
14
15

Şt.
N.

.
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Hg. 9

=

Archiud - l.ocuinţă din sec. V, e.n. (cercetări 1964).

a descoperirilor întîmplătoare. Notăm, că tezaurele cele mai valoroase din
: � r ă sînt un rezultat al acestor descoperiri, ca cel de la Pietroasa "Cloşca
cu pui", etc . . .
Inainte de a trece la relatarea cîtorva descoperiri - întîmplătoare
- efectuate în cuprinsul judeţului Bistriţa-Năsăud, credem că este ne
cesar de a face cîteva precizări şi anume : descoperirile d in categoria a
mintită pot să fie împărţite în descoperiri întîmplătoare, care după sesi
zare au fost fie distruse pe loc - din curiozitate - fie lăsate pe suprafa
ta terenului, distrugîndu-se sub acţiunea intemperiilor ; descoperiri de
' )biecte care ajung în colecţii particulare - caz mai puţin fericit şi desco
periri de obiecte care prin intermediul colectivului lărgit de "Prieteni ai
:nuzeului", în cazul cel mai bun, ajung acolo unde trebuie să ajungă, în
colectiile muzeale.
Ca muzeografi în special şi în al doilea rînd ca simpli cetăţeni ai pa
triei noastre trebuie ca activitatea, noastră să fie deosebit de multilaterală,
spre a contribui la acţiunea de salvare a. acestor vestigii ieşite la lumina
zilei, unele după milenii chiar, să fie canalizate spre colecţiile şi depo:ii
te1e muzeale.
Este bine ştiut că, unele din aceste obiecte şi nu puţine la număr,
� i n t unicate care distrugîndu-se, nu mai pot contribui la studierea, aspec
t elor social-culturale pe care acestea le reprezintă.
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Salvarea acestor descoperiri de la distrugere şi înstrăinare poate cel
puţin în parte, sa,u într-o mai mare măsură să fie un fapt împlinit prin
tr-o acţiune planificată de popularizare a muzeelor în rîndul ma.selor. A
ceastă acţiune luînd diferite forme de activitate cultural-educativă . Cu
cît muzeul va pătrunde pînă în cele mai îndepărtate colţuri ale satelor,
cu atît reţeaua " Prietenii muzeului" se va lărgi şi implicit va creşte ş i
importanţa acestei instituţii în rîndul maselor. In cele ce urmează ne per
mitem a înşira cîteva din aceste forme de a,ctivitate folosite de către co
lectivul muzeului nostru.
In localităţile unde au fost sesizate urme de aşezări vechi, fie într-o
formă sau alta, prin munca noastră de convingere şi prin discuţiile pur
tate la faţa locului, a.m reuşit a cîştiga simpatia muncitorilor ţărani, a in
telectualilor, care ne-au oferit largul lor sprijin în depistarea şi a altor
descoperiri şi obiecte, socotindu-i apoi colaboratori valoroşi ai colectivului
nostru.
In multe ca.zuri cu acest colectiv am întreţinut legături şi prin cores
pondenţă, cît şi prin intermediul mai multor conferinţe pe această temă
organizate în cadrul căminelor culturale.
· In localităţile cu posibilităţi mai mari am organizat colţuri muzeale,
fie în şcoli, fie la căminele culturale, fie în altă pa,rte, solicitînd în acest
scop sprijinul persoanelor interesate în activitatea noastră.
In această ordine de idei am putea da cîteva exemple care au dus
a.poi la înfiinţarea mai multor muzee comunale sau şcolare, ca cele din :
Şieu Odorhei, BudeŞti, Prundu Bîrgăului, Feldru, Sîngeorz Băi. Rodll.a,
Maieru, Livezile, etc. Am observat că aceşti colaboratori ajutaţi fiind.
sîn t foarte satisfăcuţi cînd obtin rezultate pozitive, devenind astfel ce i
mai buni prieteni ai muzeului. Să-i folosim solicitîndu-le sprijinul lor.
In scopul lărgirii numărului de , ,colaboratori " , ne-am folosit şi dE
presa locală în care au fost oglindite unele din aceste rezultate. Am avut
dese cazuri cind în urma unor articole publicate în ziarul local, mulţi ţă
rani cooperatori au obţinut rezultate remarcabile în descoperirea şi ::.al
varea multor obiecte de importanţă a,rheologică.
Bune rezultate au dat discuţiile pe locul de producţie dintre munci
torii şi ţăranii cooperatori. In 1 964, în cursul lunii mai am făcut o cerce
tare de suprafaţă în satele Cristur-Şieu, Agrişul de Sus şi de Jos. Era
tocmai în perioada, prăşitului. Ne-am prezentat în faţa cetăţenilor cu o
serie de materiale arheologice, pe care le-am cules de pe suprafaţa tere
nului şi �ub ochii lor apoi le-am dezvăluit taina acestor relicve istorice.
Din nceE:t moment partida. noastră era cîştigată.
Este departe de a fi epuizat toate mijloacele de care ne putem folosi
în m•.mc-a noastră de muzeu, cum ar fi cercurile muzeografice, expoziţii,
vizite, tipărituri, pliante, etc. Aici sigur că mulţi dintre noi am întrebuin
ţat şi alte acţiuni pentru atingerea scopului comun - de îmbogăţire con
tinuă a colecţiei muzeale.
Din multele descop.eriri întîmplătoare, efectuate în raza de activitate
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fig. 10.

-

Un cuptor de pămînt descoperit la Bistriţa ,,Cighlr" cercetări ( 1 963) .

a muzeului nostru, ne permitem a enumera doar cîteva şi pe care le-am
socotit de o mai mare importanţă :
In vatra oraşului Bistriţa pe , ,Cetate" (Burg), cetăţeanul Skibniewski
Wladislav în 1 958 cu oca.zia arăturilor de toamnă a observat resturile unui
vas ceramic. Anunţînd descoperirea respectivă, colectivul nostru s-a de
plasat la. faţa locului, constatînd că este vorba de o urnă cinerară. Astfel
această descoperire a dus la, identificarea şi existenţa unei necropole de
incineraţie de tip Wietenberg.
Cetăţeanul Vîrva Leon din satul Posmuş ( 1 955) cu ocazia arăturilor
în partea de hotar denumită "Dealul Mortilei" a descoperit "un cuţit"
de culoare verde, pe care din curiozitate 1-a păstrat acasă. Vecinul său Ni
coară Vasile între timp vizitînd muzeul s-a oprit în faţa unei vitrine cu
obiecte din hronz, care i-au atras a.tenţia, făcînd asemănare cu obiectul pe
care l-a văzut la •T ( cinul său. Concomitent cu această întîmplare am cu
les, cîteva informaţii de la susnumitul în urma cărui fapt ne-am de
plasat la faţa locului, constatînd că este vorba de un pumnal scitic akina;k.es - (vezi fig. 7b). Studiul făcut asupra acestei săbii scurte a sta
bilit că ea este singurul exemplar din bronz aflat pe teritoriul ţării noas
tre18, mai multe exemplare asemănătoare aflîndu-se doar la muzeul d in
Kiev.
lf

D. Popescu, Sciţit în Transilvania în opera lui V. Pirvan, in SCIV, nr. 1. din 1958, p. 28 ; Şt.
Dănilă. Descoperiri scitice la Posmuş, raionul Bistriţa, in Activitatea muzeelor, Cluj, 1956,
p. 81-85.
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In ultimii ani din seria descoperirilor întîmplătoare şi nu de m1ca
importanţă, a,mintim că în ultima vreme în posesia muzeului au intrat 3
tezaure monetare din argint, din secolele XIV-XVII. Aceste tezaure aşa
numite "comori" au ieşit la iveală cu ocazia diferitelor lucrări agricole
sau edilitare. Un studiu făcut asupra lor ne dovedeşte fa.ptul că majori
tatea dintre ele au fost ascunse în preajma evenimentelor care au cuprins
Transilvania în timpul cuceririi acesteia de către Miha,i Viteazul.
Dăm mai jos în mod sumar - cîteva din aceste descoperi : cetăţea
nul Ursa Ştefan din comuna Şieu cu ocazia unor lucrări în grădina casei
sa.le. a dat peste resturile unui vas din ceramică, care a conţinut peste
2 . 500 monede de argint, în majoritate dinari transilvăneni şi groşi polo
nezi. La fel în cartierul Slătiniţa ce aparţine oraşului B istriţa, Bayer Mi
hai a dat peste o comoară din a,rgint de 420 monede. Tot cu ocazia săpării
unor gropi pentru pomi, a descoperit şi capacul vasului în care au fos t
d epuse monedele. In satul Visuia în cimitirul local s-a · descoperit un te
zau!· numai din 24 monede de argint, ia,r în satul Posmuş în faţa coopera
tivei cu ocazia săpării unui şanţ de scurgere, într-un mormînt s-au des
coperit 54 monede din argint. Pare foarte interesant locul unde au fost
ascunse aceste două teza,ure. In satul Enciu cele peste 400 monede din
argint aflate cu ocazia săpării unui rigol, aparţin de asemenea sec. XV-XVI.
Un tezaur monetar, de asemenea din argint, a fost descoperit în sa.tul
Vermeş cu 466 piese, aflate, de asemenea, într-un vas de lut, ce numai în
parte s-a păstrat. Acest tezaur are cîteva, monede din sec. XVII.1!1
Pentru a încheia_ş�ria citorva descoperiri monetare, socotim necesar d e
a m a i semnala u n alt tezaur descoperit tot î n comuna, Şieu î n grădina casei
lui Molnar Elena, (fig. 1 1 ). Din cele 480 monede de argint, de epocă feudală
au fost depistate şi aproximativ 54 monede turceşti din argint. Acest fapt
reprezintă un caz izola,t dar care aduce o contribuţie esenţială în privinta
pătrunderii acestui tip de monede în această parte a ţării. Este foarte pro
babil, ca proprietarul acestui tezaur, să fi fost un negustor.
O descoperire întîmplătoare efectuată în satul Orosfaia reprezintă in
ventarul unui mormînt de incineraţie din a doua epocă a fierului, inventar
compus dintr-un vas mare (urnă) un vas mic precum şi vîrful unei sulite
(fig. 1 2). Desconerirea a fost sesizată de către Pop Ilie şi Bucur Teofil_ 20 A
ceastă descoperire confirmă pătrunderea triburilor celtice în sec. III-II
î.e . n. pe teritoriul patriei noastre, precum şi ritul de înmormîntare folosit
de aceste triburi ce au fost apoi treptat asimila,te în masa autohtonă d aco
getică.
Tot ca o descoperire întîmplătoare este şi depozitul de obiecte de bronz
din satul Stupini, descoperit în oct. 1 966. Cu ocazia săpării unui siloz pen
tru masă verde au ieşit la iveală I l obiecte din bronz : două lănci. un celt,
un inel de buclă, două brăţări şi cinci piese de harnaşa.ment. Intregul deŞt. Dănilă, "Comoara" de la Vermeş, în Flacăra, nr. 25, din 1964. p. 1 8 : Şt. Dănilă. I . Win
kler. Tezaurul de monede feudale din sec. XV-VII, descoperit la Vermeş, judeţ.ul Bistriţa
N<lsăud, în Materi.ale numismatice . . . (sub tipar) .
20 Şt. Dănilă. Noi descoperiri arheologice privind problema celţilor din zona Bistriţei, in pre
19

zenta ,ICulegere", (veZi revista · Flacăra, nr.1,

din 1965, p. 30).
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Fig. 1 1 .
Tezaur monetar de argint
descoperit la Şleu ( 1967).
-

Fig. 12. - ,.Prieteni al muzeului" .

pozi t se datează în prima epocă a fierului (hallstatt B.). Intre obiectele
descoperite, remarcăm cele cinci piese de harnaşament (zăbale de cai),
piese de un tip încă necunoscut în ţara noa,stră.2 1
O descoperire mai recentă, efectuată de asemenea în comuna Şieu
de către Decei Ştefan, merită de a fi semnalată. Este vorba de sesizarea
unui valoros depozit de unelte agricole din sec. XIII.;.!2 Acesta. se compu
ne el i n două brăzdare, patru cuţite de plug, trei topoare şi mai multe frag
m ente de seceri, toate din fier (fig. 1 3). Depozitul, a fost descoperit cu
ocazia săpării unei privniţe de către cetăţeanul respectiv. Această desco
perire prezintă o importanţă deosebită pentru studiul de_?:voltării agricul
�urii în părţile bistriţene, cu privire la perioa.da la care ne referim. Pe ba
za fragmentelor ceramice de tip feudal, concomitent şi în acelaş loc des
coperite, cît şi a observaţiilor culese la faţa locului, acest depozit pare să
:i i •<st ascuns în perioada. de invazie a tătarilor ( 1 24 1 ).
După înşiruirea de:;;coperirilor de mai sus, descoperiri, care între altele,
2.cuc o contribuţie de seamă la studiul ţinutului nostru privind diferitele
t:pcci poe care aceste descoperiri le reprezintă, socotim necesar de a da şi
::: t.na deta.lii cu privire la creşterea fondului de obiecte de importantă
:-:: uLeală de la înfiinţarea acestei instituţii - l .X. 1 950 - şi pînă la
.3 1 .XII . 1 970.
2: S t .
:: Ş : .

Dănilă, Depozitul de bronzuri de ! a Stupini, (lucrare în manuscris) .
Dăni!ă, Depozitul de wnelte agricole din sec. XIII, descoperit la Şieu, (comunicare ţinută
1<> al doilea simpozion etnografic, din jud. Bistriţa-Năsăud) ; idem, Importante descoperiri
: r ·: eologice, ·in ziarul ·Făcli a, XXII, nr. 6481, din iunie, 1967.

www.cimec.ro

2 76

Fig. 13.
Anul

-

Depozitul de unelte agricole descoperit la Şieu în anul 1 967.
Luna

Secţia
istorie

1950

dec. 31

100

1955

dec. 31

2.592

Secţia
5 ! . naturale

Total

10 0
952

3.544

1 958

dec. 31

5.702

300

6.002

1964

dec. 31

10.616

1 .481

12.097

1 966

dec. 31

10.789

1.664

12.488

1969

dec. 31

13.285

1 .665

14.950

După cum reiese din cifrele de mai sus, observăm că la înfiinţarea
muzeului nu a existat o colecţie mai veche si că munca de a,chiziţie de
piese muzeale, a necesitat de a fi intesificată an de an� O creştere mru
mare a colecţiilor muzeului se observă în ultimii ani, cînd numărul o
biectelor se dublează, datorită cu siguranţă sporirii numărului cercetărilor,
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ceea ce a făcut ca fondul muzeistic în 1 970, să depăşească cifra de 1 5.000,
deşi parte din materialul arheologic dintr-o serie de săpături este încă in
curs de determinare şi inventariere.
Faţă de dinamica creşterii numărului de piese muzeale, aşa cum a
reieşit din situaţia arătată mai sus, socotim util să arătăm şi modul cum
a crescut colecţia muzeului, raportînd aceasta, la sursa şi provenienţa o
biectelor, astfel avem :

.40/o
- obiecte provenite din donaţii .
6 °/o
- obiecte procurate cu fond. băneşti
- obiecte provenite din cercetări d irecte
. 60%
pe teren .
- obiecte provenite din descoperiri
întîmplătoare .
30%
.

o

600 ob.
900 ob .
9000 ob .
4500 ob.

Din datele de mai sus, reiese faptul că majorita,tea pieselor achiziţio
nate şi intrate în colecţia muzeului bistriţean, provin din cercetări directe
pe t eren. Acest fapt nu trebuie să ne facă să neglijăm şi celelalte forme
de achiziţii, care, de asemenea, pot şi trebuie să contribuie la sporirea
fond ului documentar al muzeului.
Datorită marilor prefaceri ce se petrec sub ochii noştri, atît la oraşe
cit şi la sate, peste tot apar construcţii noi lăsînd în urmă amintirea tre
cutului. Se desţelenesc pămînturi care altădată erau lăsa.te părăginirii.
Viaţa merge înainte cu· paşi repezi, trebuie să ne grăbim. Descoperiri în
tîmpl ătoare pot apare pretutindeni şi acolo unde nu gîndim. Atenţia noas
tră trebuie să fie dirijată spre a contribui în cea mai mare măsură şi cu
cea mai mare eficacitate la salvarea relicvelor trecutului, aducîndu-le în
ci rcu i tul muzeistic.
Din experienţa muzeograiică de ani de zile, petrecuţi între "cioburi"
cu convingerea de a obţine rezultate mereu mai bune, lucrătorii muzeo
graf i . trebuie ca, în munca lor să fie convinşi că, activitatea
muzeistică,
.-: u poate da roadele scontate, decît prin dragoste de muncă, rîvnă, abne
.:: a ţie. unr ori şi sacrificiu . Munca de muzeu trebuie îndrăgită şi atunci re
::J:tatele aşteptate, nu vor întîrzia să sosească.
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DIE VERVOLLKOMMNUNG DER MUSEUMSSAMMLUNGEN DLT�CH
ANKAUFE, SYSTEMATISCHE FORSCHUNGEN UND ZUFALLIGE
ENTDECKUNGEN (METHODEN UND ERGEBNISSE).
ZUSA�NFASSUNG

In den letzten Jahren erfuhr die Entwicklung der Museen un >eres
Landes einen bedeutenden Aufschwung. Die Mu seen wurden mit !'.'Iate
rialien und Ilusrilstungen bereichert und gleichzeitig wurde genil;::end
Fachpersonal angestellt.
Lie Arli 1 i t :it C/'T Museen antfaltet sich auf zwei Gebieten : Dic wis
senschaftliche Fer · chungstătigkeit und die der kulturellen Erziehwzr:: dcr
Volksmassen.
Das bistritzer Museum begann seine Tătigkeit am 1 . Octobcr 1 9 :J O
ohne eine ăltere Sammlung als Grundlage zu haben. Durch ununterhro
chene und bestăndige Arbeit wurde das Museum organisatorisch gc >t a�tet
und zugleich stăndig bereichert. Durch Ankăufe und systematischc For
schungen, wuchs die zahl der gesammelten Gegenstănde van 1 00 Stiick
im Jahre 1 950, auf 1 5.000 im Jahre 1 969.
In dieser Zeitspanne entwickelte sich hauptsăchlich die archco:ogi
sche Abteilung. In ilber 1 00 Ortschaften des Kreises Bistriţa-Năsăud 1DU1'
den bis jetzt rund 500 Siedlungen van geschichtlich - archeologischer
Bedeutung entdeckt. Einer der wissenschaftlich wertvollsten Gegensti�nde
ein zigartig filr tmser Land - ist die bei Galaţii Bistriţei gefundene
Trepanationssăge, die auch im Ausland bekannt wurde. Wir eru:iihnea:
noch dass bei Passbusch (Posmuş) entdeckte skytische Bronzeschwert.
Gleichzeitig tVUrde die Milnzensammfung bereichert, sowii? dic A. b tei
lungen filr Etnographie, Volkskunst, Naturkunde u.a.
Die Sammlungen des Museums, wurden wie folgend bereiChert :
durch Spenden
4 o;0
600 G'egenstă nde
6%
900
.
durch Ankăufe .
"
durch Gebietsforschungen
60 o;0
9.000
"
30 %
4�500'
durch zufăllige Entdeckungen .
=

.

"_

ABBILDUNGEN

1. - Das Gebii.ude des bistritzer Museums.
2. - Friihzeitiges Dakergrab, Bistritz, .. Poderei" ( 1 962).
3_ - Aui der Suche und Forschung der geschichtlicherr U beueste:
4. - Dle Verbreitung der im Text angegebenen archeologischen Ausgrabungem
auf dem Gebiete des Kreises Bistritz-Nassod .
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MEMORIA L UCRURIL OR SAU ISTORIA ŞI PERSPEC TI VA
UNU/ MUZEU
TEODOR TANCO
Inceputul ideatic al Muzeului de artă şi tehnică populară din Monor
se datorea,ză unui document important pentru istoria comunei. Cîteva ge
neraţii de intelectuali au păstrat în condiţii bune Diploma tîrgului Ma
norului acordată în 1 8 4 1 de Curtea de la Viena. Gînduri de recunoştinţă
se cuvin memoriei acelor bărbaţi vrednici care s-au luptat cu o energie
şi stăruinţă remarcabilă pentru a obţine comuna dreptul de a organiza a.
nual tîrgul din luna mai, perpetuat de atunci pînă în zilele noastre.
Existenţa d� cumentului nu ne era cunoscută. Cu puţin timp înainte
de moarte preotul Teodor Adace o transmise autorităţilor comunale. Tex
tul latin a dat putinţa descifrării awoximative a conţinutului. De aceea,
păstrarea şi valorificarea Diplomei în locul destinaţiei şi în mijlocul celor
ce îi urmează pe vrednicii înaintaşi, a scînteiat şi ideea dar şi nevoia în
fiinţării unui muzeu ; pentru a o salva peirii împreună cu tot ceea ce
constituie dovezi ale culturii materiale şi spirituale ale localnicilor.
Infiinţarea muzeului de la Monor se circumscrie avîntului generos şi
climatului proprice dezvoltării instituţiilor culturale de masă asigurat prin
coordonatele politice ale orînduirii noastre socialiste.
În judeţul nostru, ca în toată ţa,ra, sînt foarte multe instituţii cu ca
racter educativ şi în acelaşi timp cu un conţinut istoric şi patriotic valo
ros. Pe lîngă cele tradiţionale şi cu o personalitate distinctă în peisajul
manifestărilor şi activităţilor culturale ale poporului, muzeele săteşti sînt
mlădiţe tinere, poate cele ma,i tinere, şi deosebit de expresive privind dez
voltarea istorică a poporului. Numărul muzeelor în mediul rural sporeşte
an de an, îmbogăţindu-şi totodată conţinutul prin nuanţa,rea exponatelor
şi prin valoarea lor uneori excepţională : ca vechime, frumuseţe, raritat2
etc. Şi, fie că se aliniază celorlalte instituţii comunale, în drepturi şi or
ganizare, sau se subordonea,ză unora - ca în cazul celor şcolare, perspec
tiva este larg deschisă fiecărei aşezări ca să aibă o astfel de carte în ima
gini despre trecutul şi prezentul oamenilor, cum mai poate fi definit mu
zeul .
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In j udeţul Bistriţa-Năsăud primul muzeu s-a înfiinţat la Năsăud în
anii de glorie ai revistei Arhiva someşană şi care a adus un aport însem
nat prin publicarea listelor donatorilor şi dezvoltării zestrei acestuia. A
urmat îndată după război fundamentarea celui bistriţan, datorat unor
pasionaţi colecţionari, aducindu-1 în zilele noastre la un prestigiu recu
noscut. Cu timpul ideea şi exemplul s-a extins la oamenii înzestraţi cu o
sensibilitate şi simţ patriotic, dezvoltîndu-se reţeaua muzeelor săteşti.
Infiintarea celui de la Monor se înregistrează ca un act firesc şi chiar aş
teptat într-o străveche vatră românească şi comună fruntaşă grănicereas
că, cum a fost în trecut.
Ambianţa favorabilă şi existenţa celorlalte au influenţat şi au ambi
ţionat opinia monorenilor în decizia creierii unui muzeu local. Este una
din laturile ce explică înfăptuirea într-un timp foarte scurt. Căci acţiunea
a pornit în ianuarie 1 968, o dată cu înfiinţarea comitetului de iniţiativa
şi organizare a muzeului. Acesta a fost în majoritate format din ţărani,
şi două cadre didactice. Consfătuirile cu ţăranii şi intelectualii, invitaţi
de comitet, au avut rostul de a populariza ideea, răspîndind-o prin viu
grai. Au urmat cîteva campanii în care echipe formate voluntare şi mem
brii comitetului au cutreierat casele Monorului şi Gledinului. Iar organele
politice şi administrative ale comunei au lărgit popularizarea acţiunii în
comitetele şi adunările generale ale omenilor ţinute cu diferite prilejuri.
S-au repetat apelurile şi solicitările, s-a argumentat prin piesele adunate
pentru a se învinge indoiala, neîncrederea şi reţinerea unei părţi a populaţiei.
Greutăţi. obiective şi subiective, se iviseră o dată cu munca de co
lecţionare a numărului necesar inaugurării muzeului. Una din acestea a
fost aceea că alţi colecţionari o luaseră cu mult înainte, selectînd lucru
rile ce le avuseseră ţăranii. Aşa a fost muzeograful N. Filimon, din Monor,
care pînă la război a îmbogăţit muzeul din Tg. Mureş cu exponate de deo
sebită calitate, reprezentînd portul, tehnica populară etc., parte din ele
ajungînd în muzeele din Bucureşti sau aiurea. Iar în anii cînd Monorul a
aparţinut fostei regiuni Mureş, muzeul din Reghin a achiziţionat, cu bani,
foarte multe lucruri, alegînd pe cele ce aveau să ilustreze un muzeu la
nivelul raionului. Din această cauză acţiunea a întîmpinat reale greutăţi ;
.şi mai cu seamă că în locul vînzării se propunea donaţia . . . Faptele do
vedesc că scopul a fost înţeles şi masele s-au apropiat cu generozitate de
noua instituţie. Dacă peste acestea s-a trecut, a rămas şi rămîne alta per
manentă : Monorul fiind o localitate care a prosperat economic în ultime
le două decenii. dispunînd de o cooperativă agricolă bună, cît şi angaja
rea surplusului forţelor de muncă în alte sectoare, a realizat venituri cer.
te. Această realitate s-a tradus prin o înnoire a construcţiilor de case şi
acareturi gospodăreşti aproape totală. Două construcţii cu paie, reprezen
tînd tipul vechi de casă, mai exisă ! Numai intervenţia energică le mai
poate salva, spre a fi păstrate şi amenajate ca piese de autentică orginali
tate.
·
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Aceste considerente au mobilizat toate forţele . Acţiunea a coincis cu
noua organizare administrativ-teritorială a ţării, în consecinţă, cu reînfiin
ţarea j udeţului ; după care Monorul a revenit la vetrele cu care se infră
ţise mai bine de două veacuri, cînd s-au militarizat cele patruzeci şi patru
de comune formînd Regimentul II grăniceresc al românilor din ţinutul
Nă..c:;ăudului. Iar solicitudinea organelor politice de a înfiinţa muzeul şi a
fi şi acesta una din realizările Monorului în noua unitate administrativă,
a fost deplină şi competentă.
După o iarnă geroasă şi o primăvară în ca,re neîncrederile s-au mai
to1-"\\t, a urmat o vară calmă şi roditoare, încît la sfîrşitul ei a putut fi ina
ugurat Muzeul de artă şi tehnică populară din Monor, la 27 septembrie
1 968.
Evenimentul a fost întîmpinat cu entuziasm de pa,rticipantii prezenţi
la i naugurare, şi de cei peste 500 de vizitatori ce au semnat în cartea de
aur în prima zi. (Fiind în chiar ziua tîrgului de toamnă). Era prima întîl
nire cu publicul, cu dona,torii în primul rînd (căci toate exponatele au
fost oferite gratuit, deşi de valoare materială foarte ridicată> , dar şi pri
ma confirmare a j usteţei şi îndreptăţitei acţiuni. Oamenii, localnicii, erau
mîndri de realizarea a,ceasta şi şi-o apropiau afectiv. Instituţia nou crea
tă se aşeza în conştiinţa lor ca un bun al tuturor, necesar şi legitim.
Infăptuirea muzeului de la Monor a fost consemnată şi în coloanele
presei. Buletinul Agerpres a difuzat ştirea în ţară ; a. înserat-o în coloa
nele sale Scîntei.a Tineretului. Articole mai vaste au apărut în Tribuna
(nr. 42 '1 968), în ziarul Ecoul din Bistrita (nr. 34/1 968) şi în Revista mu
zeelor din Bucureşti (nr. 3/1 969) . In emisiunile postului de Radio Bucu
reşti a fost, de asemenea, a,nunţată, iar Studioul Cluj a relatat mai detai
lat despre noul muzeu. Vasta popularizare dovedeşte că această instituţie
se integrează peisajului cultural al ţării şi soarta ei angajea.ză răspunderi
mature şi conştiente.
Dintre harnicii şi numeroşii colecţionari ai pieselor în muzeu, a celor
care au participat la amenajarea localului şi au răspuns neîntirziat la che
marea comitetului, se cuvin amintite măcar cîteva nume : Fironica. Pop,
Dumitru Tanco, Dumitru Moţoc, Dumitru Echim, Ion Echim, Simion I-Ia
ja, Mihail Botezat, Vasile Ursa, Anuca Bortăş, Floarea Drăgan, Gelu Fur
dui , Simion Pîntea, Ionel Drăgan, Sandu Bîrlădeanu, Dumitru Mureşan,
elevi de la şcolile secundare, grupuri de pionieri şi utecişti, şi alţii.
Profilul muzeului, aşa cum îl arată numele, se direcţionea,ză pe două
ma1i filoane a imprimării veacurilor prin îndemînările mîinilor şi şlefu
irii spiritului ,cît şi a îndeletnicirilor fundamentale, ca exptresie a modu
lui de viaţă : arta populară şi tehnica popula,ră. Intre acestea e o împle
tire atît de strînsă încît adesea se confundă ; un obiect al muncii purtînd
insemnele unei măiestrii şi a unui gust artistic uimitor (decoraţiile de pe
coada greblei, de pe furca de tors etc.> Vechiul port popular conţine atîta
măiestrie şi o stiliza,re a frumosului, a simplităţii pînă la arta cea mai
desăvîrşită. Sînt piese vestimentare ce se îmbrăcau la sărbători, deci de
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o utilitate nemijlocită şi de obicei cu o asemenea destinaţie sînt toate ma
nifestările artei populare, şi totuşi, cu atît de bogată şi vie imaginaţie · -;;1
cu atîta meşteşug executa.te !
Realităţile prezente şi înnoirea permanentă, modernizarea vieţii sub
multiple aspecte, se resimt şi au repercursiuni în gîndirea şi concepţia ar
tistic-creatoare. Se schimbă, cu alte cuvinte, portul, tradiţiile, obiceiurile ;
s-a cooperativizat satul şi s-a părăsit grapa, teleguţele şi a,tîtea unelte fo
losite pînă mai ieri. Tocmai în direcţia şi pentru a preîntîmpina dispariţia
unor piese de muncă, muzeul se profilează de la început pentru a salva
şi a conserva cîteva modele. Amintind încă o dată că cele două sectoe�,ce
exprrimă o înmagazinare prin exponatele lor a inventivităţii, a căutării, a
înfrumuseţării vieţii şi a uşurării procesului de muncă. Chiar dacă nu sint
atît de distinct reprezentate cele două direcţii şi nici destul de înzestrate
şi ordona,te în muzeu, dar aceasta trebuie să-i fie dezvoltarea şi îmbogi
ţirea tezaurului în viitor. Incă nu e tîrziu, se mai pot aduna multe.
Din sectorul arte i populare mai reprezentativ se recomandă ţesătu
rile, cusăturile, broderiile, încrustările pe lemn şi unele obiecte confecţio
nate în scop decorativ. Există o varietate de exponate aparţinătoare aces
tui domeniu în care concepţia şi realizarea artistului anonim este revela
toare în ce priveşte tradiţia, autenticului bun gust şi specificitatea artei
populare. Totodată se reliefează specificul naţional şi comunitatea de idei,
sensibilitatea şi puterea creatoare a poporului român de pretutindeni. Ca
racterul local se însumează celui national, iar trecerea sau firele de legă
tură sînt atît de evidente în tonurile de bază a culorii, a figurilor, cît şi
a fondului pe care se execută. Fireşte, nu toate pisele sînt create de mîna
şi mintea ţăranilor din sat. Sînt destule care întregesc acest sector al art�i
popula,re ajunse în muzeul local pentru că ele făceau parte din avuţia ca
selor de gospodari. Aşa sînt icoanele pe sticlă, ceramica cu decoraţia a
plicată pe căni, blide etc. executate în altă parte şi achiziţionate în tîr
guri. Sau, şiragul de mărgele veneţiene aduse de solda,ţ ii grăniceri din
îndepărtatele campanii pentru soţiile lor. Valoarea documentară şi auten
ticitatea au în primul rînd cele care aparţin locului şi tocmaJ prin aces tea
se individualizează instituţia, ele dau tonul şi personalitatea muzeului.
Sectorul tehnicii populare esete o încercare îndrăzneaţă, dar necesară,
de a reprezenta evoluţia economiei agrare şi casnice. Străduinţe de aces t
gen se înregistrează şi la nivel mai general şi dovadă concludentă este
conţinutul noului muzeu din Sibiu cu acest profil. Pe lîngă interesul mu
zeistic propriu zis, tehnica. populară este abecedarul cu care se descifrea
ză caracterul unei economii foarte vechi şi statornice, corespunzătoare a
cestor locuri. Două au fost ocupaţiile fundamentale ale românilor de sub
Poiana Torni : păstoritul şi agricultura. Acestora le corespund şi cele mai
reprezentative piese în muzeu.
Agricultura a constituit o ocupaţie complimentară păstoriei străve
chilor locuitori. Numai pe măsură ce pădurile au fost tăiate şi s-au des
chis poieni largi, însorite, s-a,u creat şi condiţiile cultivării unor cereai·�.
Asta, însă, foarte de demult. Cu timpul ramurile s-au echilibrat. Monorul
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a împlinit o existenţă docwnentară de 650 de ani1), iar ce a fost înaintea.
acestei date e greu de reconstituit. Piesele de muzeu atestă lucrarea pă-·
mîntului încă pe vremea plugului de lemn ; vechimea lui e de ordinul
veacurilor şi e mărturie de cînd omul se lupta cu mijloace foarte puţin a
vansate pentru a semăna ca să culeagă apoi rodul pămîntului. Ii urmeazi:

Fig. 1.

-

Ciobanii din Monor.

plugul cu brăzdar de fier, apoi plugul de fier (trase de animale de lucru) :
înlocuite azi de mijloacele mecanice. Tot atît de interesa,nte sînt şi îmblă
ciile de scos seminţele, un fel de treer primitiv pentru bătutul snopului
de grîu, fasole etc., sau piuliţa de sfărîmat cereale, un fel de moară cu o
vechime de peste 250 de ani pînă cind locul i-a fost luat de pietrele de-

1

Vezi

Teodor Ta n c o .

"Monor

-

650".

în Ecoul, B i s triţa,
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măcinat, suprapuse şi acţionate prin învîrtirea cu o bîtă. A urmat moara
.cu pietre fixate într-un stativ şi acţionată de doi oameni orin cele două
.braţe. Există un asemenea model, iar pe corpul de stejar, dintr-un sin
gur trunchi este scobit anul 1 802.
Păstoritul trebuie că a fost cel dintîi şi foa,rte străvechi pe aceste lo
curi. Oamenii îl au în sînge şi constituie penru ei un dat firesc. (Doinele
şi baladele ciobăneşti au izul unor vremuri arhaice> . Sînt multe piese c�
reprezintă această ocupaţie, începînd cu răbojul, simplu sămădaş ciobă
nesc dar eficace, apoi cumpăna de lemn, străbunicul cîntarului de mai
tîrziu, sau cumpăna cu scafe de lemn, cîntarul de mînă etc. Uneltele de
.stînă sînt numeroase şi constitutive pentru tot procesul prelucrării lapte
lui prin care ciobanii Monorului, ca şi cei de după tîrg, sînt vestiţi. Chiar
şi unele componente ale îmbrăcăminţii Jor sînt aduse la muzeu. Este edi
ficatoare pentru portul ciobănesc, fotografia de mai j os (fig. 1 ).
Ea. recompune fidel imaginea voinicilor care păzeau oile şi prelucrau
caşul. Fotografia dezvăluie o autenticitate istorică : coborîtori parcă direct
-din geto-dacii cei bravi.
Există şi exponate ce ilustrează tehnica prelucrării casnice a îmbră
cămintei, a gătitului şi prelucrării unor produse pentru traiul lor.
Din ocupaţiile de bază din trecut şi pînă în zilele noa.stre au generat
manifestări spirituale exprimate într-un bogat folclor de cîntece, povesti.
zicale, ghicitori etc. E o îndato:rire de mare stringenţă istorică şi socială
culegerea lor şi conservarea din partea specialiştilor. Muzeul poate fi un
stimulent şi un punct. de pornire pentru descoperirea filoanelor şi speci..
ficului artei cuvîntului nescris.
Fără îndoială că există destule alte piese în afara profilului muzeului.
î n zestrea de aproape 700 de bucăţi inventariate multe reprezintă altfel de
valori şi unele chiar curiozităţi. Cum ar fi fragmente de arme vechi, sau
lada grănicerului, acea în care îşi aşeza ostaşul arma şi echipamentul, sau
baltagele şi ploştile de la festinurile de peste an. Există multe fotografii
·care se vor aşeza în albume, cărţi, ziare, reviste vechi în care apare nu
mele statului sau ale oamenilor, obiecte de numismatică şi altele. Căci
generoşii donatori oferă acum din proprie iniţiativă lucrurile ce le socot
potrivite în muzeu. Nu se poa,te trece cu vederea fără a aminti o parte cît
·de mică din numărul mare care şi-au legat pentru totdeauna numele d�
viaţa nepieritoare a instituţiei : Ilie Vlaic, Ion Moţoc, Simion Cismaş, Du
mitru Drăgan, Victoria, Echim, Vasile Pop, Elenuţa Bortăş, Gheorghe Cira,
Ion Drăgan, Simion Gotea, Fironica Bortăş, Vasile Drăgan. Simion Moţoc,
Simion Tanco, Ion Pântea, Ioan Ursu, Dumitru Bortăş, Simion Roiban . . .
Partea de rezistenţă documentară a muzeului o constituie cîteva piese
de o nepreţuită valoare a căror importanţă depăşeşte interesele locului,
ele aparţinînd istoriografiei româneşti.
Primul dintre acestea este Diploma tîrgului, amintită la începutul a
cestui studiu, acordată opidului Monor la 1 0 iulie 1 8 4 1 . Investirea cu acest
drept se explică prin aceea că aşezarea compusă din cele două sate nu
măra peste 2000 de locuitori şi situată la confluenţa unor drumuri şi re·
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liefuri propice schimbului de mărfuri. Era totodată sediul permanent al
companiei de grăniceri şi ofiţerii şi soldaţii trebuiau îmbrăcaţi şi a
provizionaţi cu alimente. De aceea, ca şi în alte părţi : "Au slobozit şase
tîrguri în regiment, adecă în Ruşii Munţi, în Monor, Prundul Bîrgăului,
Rodna, Năsăud şi Zagra, unde militarii să-şi poată vinde negoaţele şi
marhele sale cu preţ drept şi bun " .2 Diploma din muzeu priveşte ia,rmaro 
cul sau tîrgul de ţară din luna mai, dar le întăreşte cu putere imperial;,i
pe amîndouă : "Noi Ferdinand întîiul, împărat al Austriei . . . dînd ascul
tare stăruinţelor comunităţii Monor din comitatul Cluj . . . am hotărit să
fie admis şi îngăduit să se ţină ia.rmaroc adică bîlci anual. De asemenea
am hotărît să se ţină ţîrg de piaţă săptămînală, în ziua de vineri . . . A
cestea le acordăm cu aceleaşi libertăţi, drepturi, privilegii şi imunităţi cu
care se ţin ţîrgurile anuale şi săptămînale şi din alte sate sau aşezări . . . "3
Din fotocopia paginei de mai jos rezultă unele din asigurările pentru bu
na desfăşurare a tîrgurilor de la Monor (fig. 2).
Al doilea document preţios al muzeului este Diploma primului doc
tor in matematici din România, prof. Paul Tanco. Copilul care rămîne
orfan în împrejurările revoluţiei din 1 848 avea să aj ungă cel dintîi la, înal
tul titlu ştiinţific al disciplinei în care s-a pregătit cu o străduinţă remar
cabilă. Astfel, Diploma acordată de universitatea din Graz atestă succesul
românului, precizind, că : " . . . De aceea, după ce prea, dinstinsul şi prea
învăţatul domn PAUL TANCO, originar din Monor în Transilvania, a dus
la bun sfîrşit o muncă sîrguinceoasă şi asiduă şi deoarece ne-a dovedit
din belşug pre§l strălucita sa erudiţie . . . l-am numit şi declara,t doctor în
matematici, în ziua de 14 decembrie a anului 1 872."4 Numele lui Paul
Tanco este cunoscut în toată ţara, el este trecut în istoria matematicii din
România, şi în istoria gîndirii materialiste. Satul se mîndreşte cu numele
lui, iar muzeul are Diploma în original (oferită cu amabilitate de nepotui
său � Teofil Tanco) ca pe una din piesele de rară valoare. Conţinutul in
tegral şi forma documentului reiese şi din fotocopia de mai jos (fig. 3).
Al treilea document preţios al muzeului este o carte foarte veche, un
Apostol, care se păstrează în condiţii bune. A fost tipărită în anul 1 704 la
Buzău pe timpul vestitului domnitor Constantin Brâncoveanu.5 Dar '3.
ajuns pe plaiurile noastre, la Monor, şi s-a păstrat din generaţie în gene
raţie peste două veacuri şi j umăta.te. Importanţa deosebită a cărţii constă
în aceea că e scrisă în limba română şi dovedeşte legăturile străvechi şi
permanente cu provinciile româneşti în pofida graniţelor nefireşti din
vremea aceea. Este al patrulea exemplar care s-a indentificat pînă a,cum :
două la Bucureşti la Muzeul de antichităţi şi unul la Biblioteca universi
tară din Cluj . Titlul şi sumarele informaţii a,supra cărţii rezultă din prima
pagină, înfăţişată cititorului în fotocopie (fig. 4).
Nu se face o prezentare mai detaliată a acestor valoroase documente
pentru motivul că ele, în mod separat, au inspirat studii maJ aprofundate,
3

Ştefan Buzilă, Documente bisericeşti, in Arhiva someşană, nr. 18/1936, val. 6, p. 414.
Diploma tîrgului în original, în Muzeul din Monor, inventar nr. 236/1968.

5

Vezi Apostolul în original, în Muzeul

2

4 Diploma d e doctor a lui Papul Tanco, în original, în Muieul din Monor, inventar nr. 468.'1968.
din Monor, inventar
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ca de exemplu : O carte
rară, în Mitropolia Ardealului, Sibiu, nr.
1 1 - 1 2 / 1 968 ; Tîrgurile de la Monor, în Acta Muzei Na,pocensis, Cluj , nu
mărul pe 1 970 ; Schiţă biografică a lui Paul Tanco - primul român doctor
în matematici, în viitorul volum de studii a.l Muzeului din Năsăud.
Prezentarea unor colecţii mai amănunţit descrise e făcută în dorinţa
de a cunoaşte cititorul conţinutul muzeului din Monor. Adunarea pieselo�·
s - a limitat la raza comunei şi, în mod intenţionat, nu s-a trecut
hotarul
în nădejdia că e posibil a se înfiinţa astfel de instituţii şi în alte părţi.
Exemplul monorenilor şi al celorlalte aşezări (Maieru, Sîngeorz Băi, Rodna,
Prundul Bîrgăului, Feldru, Budeşti, Sieul Odorheil unde există asemenea.
realizări poate şi trebuie să fie urmat ; muzeele existente pot să fie un
îndemn şi o încurajare pentru asemenea acţiuni culturale şi patriotice.
Î nfăptuirea, unui muzeu nu încheie o acţiune de acest gen. Dintre
toate cîte există în sate cea mai dinamică şi permanent în dezvoltare tre
buie să fie muzeul. Inaugurarea este doar actul naşterii sale, iar viaţa lui
nepieritoare e asigurată prin sporirea perma,nentă, prin orînduirea, sor
tarea şi păstrarea pieselor ce constituie tezaurul muzeistic.
Sporirea numărului pieselor de inventar de la deschiderea muzeului
din Monor justifică în bună parte acest deziderat sau acea:>tă lege a vieţii
lui. Acelaşi interes se constată şi în cei doi ani de existenţă şi grija pen
tru păstrarea valorilor adunate este încredinţată învăţătorului Emilian
Furdui, membru în comitetul de conducere.
Din cele de mai sus rezultă că muzeul este o instituţie culturală ob
ştea:>că, datorată "zelului şi conştiinţei colective şi generoase a statului.
Nu e suficient, nu e bine să se rămînă, la acest stadiu.
Institutionalizarea unor muzee de valoare, cu toate că se gîndesc în
mediul rural, e un imperativ grabnic. Dacă cu adevărat se vrea continu
area pa.sului făcut în această direcţie. Pînă la reglementarea unor măsuri
de principiu privind protecţia acestor valori ale poporului, organelor ju
deţene le revin drepturi şi obligaţii, cel puţin de ordin politic şi moral.
Tot astfel şi muzeelor j udeţene şi orăşeneşti. Să se dea un real sprijin
printr-un control al inventarului, prin organizarea ştiinţifică şi orientarea.,
de la caz la caz, a tematicii acestora. Sînt multe probleme de rezolvat,
începînd cu spaţiul în care sînt adăpostite şi p[nă la. amenajarea şi pro
iectarea unor sedii proprii. Sau unul şi mai iminent, cum este nevoia unor
case de fier pentru păstrarea documentelor şi a unor valori deosebite, fe
rindu-le de incendii şi de alţi factori intempestivi. Ar fi greşit să se ur
meze linia înstrăinării oficiale prin transfera.rea spre alte muzee ; lucru
şi imposibil acolo unde s-au constituit prin donaţii. Dar astfel nici nu s-ar
inţelege şi susţine efortul politicii statului de ridicare a aşezărilor rurale
la un stadiu mai apropia.t oraşului. Zi tot atît de neavenită este lăsarea lor
pe seama unor instituţii locale. Respectiv, în grija şcolilor. Acolo unde
muzeele sînt creaţii ale şcolilor şi în interesul lor profesional, e firesc să
le păstreze. Nu însă şi pe cele care au un profil general şi s-au născut di!:l
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cu totul alte dezid erate şi chiar peste atitudinea de înfrînare manifestata
de unele conduceri şcolare. S-ar întîmpla ca şi cu vitregitele biblioteci d�
atîtea ori înzestrate, dar mereu cu un număr scăzut de cărţi.
Perspectiva unui muzeu nu mai depinde numai de factorii locali, ci
şi de intervenţia competentă a orga.nelor imediat superioare. In aceste con
juncturi se înscrie şi viitorul muzeului din Monor.
Pentru a se cunoaşte mai bine trecutul, cum au gîndit şi cum au lu
crat înaintaşii, cum au luptat pentru apărarea fiinţei lor individuale şi na
ţionale ,cum se străduiesc generaţiile prezente pentru fericirea ţării şi a
oamenilor, să înfiinţăm cît mai multe muzee, şi să păstrăm cu o grijă de
osebită pe cele existente. Căci vorbele se uită, se uită de multe ori şi fap
tele, se pierd adesea şi hî!:tiile, dar lucrurile care ies din mîinile şi min
ţ ij.e oamenilor au o memorie neştearsă. De aceea muzeele sînt cele mai
statornice file de istorie, iar satele noastre, ca şi oraşele, trebuie să aibă
muzee, ca instituţii profesionalizate - drept mărturii ale existenţei mul
timilenare a neamului nostru pe aceste meleaguri, a hărniciei şi modes
tiei lui în opera umanitară a progresului şi socialismului.
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LA MEM01RE DES CHOSES OU L'HISTOIRE ET LES
PERSPECTIVES D'UN MUSEE
RESUME
Le 27 septembrie 1 968 e ete inaugure le Musee d'art et de technique
;populaire du village de Monor de la region Bistriţa-Năsăud. Cette localite
.a.ux recines tres anciennes, riche d'une tradition folklorique et culturelle
originale, nous a donne la possibilite de reunir des objets tres interesants
concernant l'art populaire et la technique liee aux occupation fonda
mentales des habitans : l'agriculture et la vie pastorale. Ces objets, acquis
:tout a fait gratuitement et en grand nombre, ont fourni la posibilite d<?
creer cette institution, cl'un expresivite locale distincte .
En dt: hors. . des cleux section ele basc vers lesquelles s'acheminent les
eollections du musee, il y a aussi quelques documents de grande valeur,
en o1·iginale, comme, par exemple, le Diplâme du foire, accorde au villaf.?
par la Cour ele Viene en 1 84 1 , Diplâme cn mathematiques de Paul Tanco,
le premier Roumain qui ait obtenu ce titre, les Faits des Apâtres en rou 
main, imprime en 1 704 a Bw:iiu, etc.
Le Mzn·ce de Monor (comme les autres) est un exemple d suivre.
:rl'autant plus qu il se cleveloppc sans cesse, ayant de belles perspective.-.
d'enrichir son tresar.
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DE SPRE PREZEN TA UNOR RE S TURI DE MAMIFERE
,

FO SILE ÎN CUA TERNARUL
DIN NORD-E S TUL TRAN SIL VAN/El
IOAN CHINTAUAU,
OVIDIU SINGEORZAN
Resturile de mamifere fosile, care fac obiectul prezentei comumcan, au
fost identificate în ,_formaţiunile cuaternare din nord-estul Transilvaniei
şi constau dintr-un corn drept de elan fosil (Alces palmatus Ham. Smith)
şi un molar de mamut (Elephas primigenius Blum.).
In cele ce urmează vom da o descriere amănunţită a eşantioanelor găsite,
precum şi a punctelor de colectare, pe considerentul că acestea sînt primele
resturi fosile de elan şi mamut citate din nord-estul Transilvaniei.
Clasa Mamifere (Mammalia)
Ordinul Artiodactyla
Subordinul Selenodontia (Ruminantia)
Grupa Cervicorne (Cervoidea)
Alces (Elanul)
Alces palmatus Ham. Smith
Descrieri ale elanului fosil sînt relativ puţine în lucrările româneşti ele
paleontologie. Prima descriere a unui corn atribuit la Alces palmatus Ham.
Smith aparţine lui Sabba Ştefănescu1. I.Z. Barbu citează, fără să le figureze.
coarne de Alces palmatus Gray din cuaternarul de la Ormeniş şi Noul
Săsesc, din Transilvania.
1

Sabba Ştefănescu. Existenta
3, t. VII, B u cu re şt i, 1 9 3 0 .

·

în

trecut

a

clanului

in România,
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E. Săhleanu citează două coarne de Alces palmatus Ham. Smith : primul
dintr-o turbărie situată lîngă Dorna Cîndreni ; iar al doilea, de la Gura
Putilei, în Bucovina de Nord.
M. Paucă semnalează prezenţa unor coarne de elan fosil în depozitele
pleistocene ale Cîmpiei Române. In 1 96 1 Nec. Macarovici descrie din cua
ternarul Moldovei 8 coarne pe care le atribuie la Alces palmatus Ham.
Smith ; iar în anul 1 963 descrie alte 1 7 coarne de elan fosil, provenite de
data aceasta d in sud-estul Transilvaniei. C. Rădulescu şi W. Hermann ci
tează resturi de elan din nisipurile terasei inferioare a Tîrnavei Mari, a
flate în raza comunei Bratei (jud. Sibiu).

Descrierea piesei.
Materialul cercetat constă din trei fragmente mari şi bine conservate ale
unui corn drf'nt de Alces, care provin din sedimentele aluvionare ale te
rasei inferioare (de luncă) a Şieului, pe porţiunea cuprinsă între comunele
Mărişel şi Bîrla. Punctul în care s-au găsit eşantioanele este situat pe malul
drept al rîului, la cea. 1 , 5 km amonte de Mărişel şi cea. 350 m avale de
podul de cale ferată de peste Şieu (fig. I). Aici, aluviunile care constituie
terasa de luncă au o grosime cuprinsă între 1-1,5 m şi sînt constituite din
pi etrişuri şi nisipuri, prredominant eruptive, cu slabe intercalaţii mîloase,
situate sub o cuvertură de sol groasă de 20 cm. Ele sînt dispuse pe o mar
nă cenuşie vînătă de yîrstă sarmarţian inferioară (fig. 2) .
_
In aceste sedimente aluvionare, la o adîncime de O,GO m, s-au identificat
trei fragmente ale unui corn drept de Alces. Deoarece s-au găsit în acelaşi
loc, putem afirma că au aparţinut unuia şi aceluiaşi individ (fig. 3).
Primul fragment (Pl. I ; fig. I) şi cel mai mare cuprinde prăjina cu rozeta,
jumătatea bazală a palmei anterioare şi mai bine de jumătate din palma
posterioară (cuprinde şi baza ultimei raze a palmei posterioare). Celelalte
două fragmente, (Pl. I ; fig. II) care se îmbină perfect, aparţi n jumătăţii su
perioare a palmei anterioare şi au păstrate 3 raze întregi şi baza altor
două raze.
Fragmentele permit reconstituirea cornului aproape în totalitatea
(fig. 4). Cornul este greu, robust şi cu prăjina. scurtă.

lui.

Palma sa anterioară are păstrate numai trei raze întregi, bine formate şi
jumătatea altor două, din totalul de 7 raze cîte probabil a avut. Jumăta
tea superioară a palmei anterioare, cu razele, este ruptă de întreg, dar
poate fi uşor ataşată reconstituind cu fidelitate palma.
De la palma posterioară s-a păstrat numai baza ultimei raze. După lă
ţimea şi aspectul acesteia se PtOate presupune că a avut 6 sau 7 raze, dar
nu putem fi absolut siguri .
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Schllă de hartă geologică a regiuni i Mărişel-Fîntînel e (după Comitetul de
Stat al Geologiei) cu reparatia punctelor iosiliiere; Scara 1 : 200.000.
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Dimensiunile piesei (în mm) :
Lungimea cornului
Lungimea cornului de la rozetă la fractură
Lungimea razei ochiului
Lungimea an tero-posterioară
Lungimea palmei anterioare
Lungimea palmei posterioare
Lăţimea palmei anterioare
Lăţimea palmei posterioare
Lăţimea maximă a palmei conservate
Circumferinţa rozetei
Circumferinţa prăjinii deasupra rozetei
Circumferinţa prăjinii sub palmă
Lungimea prăjinii

cea.

770.0

44 0 , 0
cea. 745.0
1 1 50.0
"
"

400,0

"

600.0

"
"
"
"

4 1 0, 0

520.0

7 1 0.0

"

26 0 . 0

"

1 1 3.0

2 1 0,0

225,0

Cornul descris aici se deosebeşte de coarnele elanului actual (Alces alces L),
de dimensiuni mai reduse (excepţie face prăjina care este mai lungă), iar
razele sînt mai numeroase (piînă la 20) şi relativ mici. Diferă de asemenea
de speciile pleistocene europene Alces latifrons Dawkins, Alces savinus
Pavlova, Alces scotti Lydekker prin forma şi dimensiunile coarnelor etc.
Pe baza caracteristicilor arătate mai sus, noi atribuim acest corn speciei
Alces palmatus Ham. Smith, sau cel mult unei varietăţi a acestei spec1i
Mărimea cornului ne-- permite să presupunem că acesta provine de la ua
individ complet adult, foarte probabil de la un mascul puternic.
Cornul găsit la Mărişel arată unele diferenţe faţă de alte coarne de Alee�
plamatus Ham. Smith identificate pe teritoriul României, descrise şi fi
gurate de diferiţi autori. Se apropie mai mult, atît ca dimensiuni, cît şi ca
formă, doar de cornul drept de A. palmatus Ham. Smith găsit la Dăneşti
(Ciuc) aflat în colecţia Muzeului din Sf. Gheorghe. descris şi figurat de
Nec. Macarovici (7 ; Pl. I ; fig. I). Aceste deosebiri se datoresc, în majori
tate, vîrstei diferite a indivizilor de la care provin coarnele şi nu aparte
nenţei la specii diferite.
Dimensiunile mai mari a palmelor la cornul descris de noi, precum şi nu
mărul mai mic de raze (6-7) la cele două palme, etc., decît la specia actu
ală de elan ; la fel şi deosebirile mari între acest corn şi coarnele celorlalte
specii de elan, care au trăit în timpul pleistocenului în Europa, ne permit
să afirmăm că a aparţinut speciei fosile Alces palmatus Ham. Smith. H. D.
Kahlke (9) arată că astfel de coarne de Alces cu prăjinile scurte şi razele
bine dezvoltate, sînt de tip postglaciar.
2
3

z. Barbu, Catalogul Vertebratelor fosile din România, Acad. Rou m . , Mem. Sect. Se. ser.
an. I. nr. 3, Bucureşti, 1909.
E. Sâhleanu, Mamiferele stinse din România, Bul. Fac. Ştiinţe Cernăuţi, t. 5, fasc. 2, Cernăuţi.

I.

1932.

E . Săhleanu, Fossile saugetierreset aus dem ălteren Solutreen von Cormani, Bul. Fac.
Cernăuţi, t. 8, Cernăuţi, 1935.
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Proiil geologic longitudinal prin aluviunile terasei de luncă a Şieului în•
punctul de coleclare a restului fosil de elan
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Nec. Macarovici (7) arată că Alces palmatus Ham. Smith apare în pleisto
cenul din România "spre sfîrşitul Wi.irmianului şi a trăit pînă la j umăta
tea Neoliticului" . Acelaşi autor precizează că : "acest mamifer a trăit în
cepînd cu Solutreanul şi pînă în Cucutanian (Neoliticul mijlociu) în Ro
mânia" . Cornul descris aparţine deci speciei Alces palmatus Ham. Smith,
strămoşul elanului actual, care a trăit pe teritoriul ţării noastre de la sfîr
şitul pleistocenului superior pînă la mij locul Neoliticului.
Aluviunile terasei de luncă a Şieului, în care a fost găsit, au aceiaşi vîrstă.
Faptul că ramuri (coarne) de Alces palmatus Ham. Smith au fost descope 
rite în Transilvania numai în partea de sud, sud-est şi nord-est (nota de
faţă). ne face să presupunem că aceste regiuni, în timpurile postglaciare,
erau acoperite cu păduri întinse, iar rîurile care le străbăteau aveau un
·curs meandrat, fiind însoţite de lunci relativ largi, umede şi mlăştinoase ;
iar datorită vecinităţii cu catena muntoasă a Carpaţilor Orientali, care foar
te probabil în acea perioadă era acoperită cu zăpezi persistente, echivala
·cu un regim periglaciar.
Alces palmatus Ham. Smith este strămoşul elanului actual, cel mai mare
mamifer din regiunile păduroase ale nord-estului Europei, a părţii de nord
a Siberiei şi Canadei.
Elanii aqtuali preferă regiunile cu climat umed şi rece, cu Piăduri în care
există lacuri, mlaştinLş.i turbării
Condiţii bioclimatice asemănătoare au existat la sfîrşitul Pleistoceanului
·superior şi în Holocenul inferior în nord-estul Transilvaniei cînd s trămo
şul elanului a.ctual trăia pe aceste meleaguri. Mai tîrziu, datorită schimbă
rilor climatice şi restrîngerii spaţiului forestier şi a zonelor mari cu apă,
creşterii factorului demografic, etc., elanul fosil nu a putut rezista acestor
schimbări şi a dispărut de pe teritoriul României.
Ordinul Proboscidea
Subordinul Elephantoidea
Elephas
Elephas primigenius Blum. (Mamutul).
Mamutul-Elephas (Mammontheus, Mammuthus) primigenius Blum. a fost
ultimul reprezentant dintre elefanţii fosili pentru Europa, dar şi cel mai
mare (pînă la 3,5 m înălţime ; iar defensele spiralate ajungeau la 5 m.
lungime).
Apare spre sf�rşitul Pleistocenului mediu şi a fost apoi cel mai
răspîndit dintre elefanţii fosili din timpul Pleistocenului superior şi pma
Ia începutul Holocenului, cînd se stinge. Mamutul a fost contemporan cu
·omul cavernelor (paleoliticul superior) care l-a reprezentat prin desene (gra
vuri) pe pereţii peşterilor (peştera Les Combarelles ; Grota Minunilor din
Rocamadour-Franţa)
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Descrieri ale mamutului sînt numeroase în lucrările de specialitate din
ţară şi de peste hotare. Resturile acestui proboscidian sînt foarte des întîl
nite, iar descoperirea unor mamuţi congelaţi în gheţurile fosile din nordul
Siberiei a permis cunoaşterea în amănunt a acestui mamifer fosil.
Descrierea piesei.

Fig. 3.

-

Alces palmatus Ham. Smith, corn drept (incercare de reconstituire) , Mări
şei (Bistriţa-Năsăud), 1 jlO din mărimea naturală.

Restul fosil de Elephas primigenius Blum. a fost identificat în formaţ iu
nile cuaternare de la Fîntînele (Bistriţa-Năsăud) şi constă dintr-un mo
lar (M2), slab păstrat, la care se disting un număr de 8 lame de ivoriu din
totalul de 14 cîte probabil a avut.
Sedimentele în care a fost descoperit sînt reprezentate prin mîlurile alu-·
vionare ale terasei de luncă a pîrîului Pleşului. In punctul de colectare a
restului fosil, aluvi unile Pleşului au o grosime de 1 , 5 m ; iar succesiunea
stratigrafică a versantului stîng al văii unde a fost găsit este următoarea :
deasupra, pe o grosime de 30 cm, sol arabil, peste care urmează stratul de
mîl gros de 1 ,20 m, sub care apare un strat marnos sarmaţian inferior.
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Din mîlurile loessoide, de la adîncimea de 1 m, provine molarul de mamut.
Lungimea acestui fragment de molar este de 7,2 cm ; înălţimea de 1 6 ,5 cm,
iar lăţimea de 8,5 cm. Suprafaţa de masticaţie nu s-a păstrat, iar rădăcina e
numai parţial prezentă (partea bazală). Grosimea emailului variază intre
3-3.5 mm. Deşi lamele sînt destul de apropiate unele de altele. cimentul
· este larg, bine dezvoltat.
Dimensiunile mai mici, consemnate mai sus, se datoresc faptului că mola
Tul nu s-a conservat în întregime, lipsesc porţiuni însemnate din partea
anterioară cît şi din cea posterioară. Cu toate acestea. molarul poate fi re
]ativ uşor reconstituit, se pot stabili cu o oarecare aproximaţie numărul
total al la.melor, iar marginile lor rombice evidente arată că a fost un
molar funcţional.
Mamutul este mamiferul caracteristic Pleistocenului mediu, timp în care
s-au format terasele inferioare (de luncă) ale rîurilor. ln aceiaşi perioadă
:s-au format şi sedimentele cuaternare în care a fost descoperit molarul
descris mai sus. Locul şi depozitele în care a fost identificat pledează pentru formarea aluviunilor terasei inferioare a Pleşului în faza Wi.i rm, in
unul din stadiile acesteia.
AceDstă etapă se caracterizează printr-un climat rece, este o perioadă gla
-ciară cu o faună rece : Elephas primigenius Blum., Rhinoceros tichorhinus,
Cervus megaceros, etc. Flora a fost săracă, de tundră, formată din licheni,
puţini pini şi brazi.
,
.

Aşadar, începînd cu Pleistocenul mediu şi pînă la începutul Holcenului, în
partea de sud-vest a regiunii nord-estice a Transilvaniei, exista un climat
şi o vegetaţie de tundră care a favorizat apariţia şi dezvoltarea mamuţibt·
După perioada de frig aspru a Pleistocenului superior se instalează un cli
mat temperat umed, în Holocen, asemănător celui de azi, care a determi
nat dispariţia mamuţilor şi apariţia altor specii de mamifere adap tate
noilor condiţii de mediu. Fauna îşi modifică aspectul, ultimii marr�uţi se
retrag înspre nord şi rămîne printre alte mamifere, elanul fosil (apărut la
:�.fîrşitul pleistocenului superior sau chiar în postglaciar) care populează din
ce în ce mai mult pădurile formate după retragerea gheţarilor.
Mamutul a avut o largă răspîndire în Europa începînd cu sfîrşitul Pleisto
-cenului mediu şi pînă la începutul Holocenului. Astfel au fost identificate
resturi de mamut în formaţiunile cuaternare din Belgia, Franţa. Germania.
Munţii Pirinei, centrul şi sudul U.R.S.S.-ului, etc.
1 n România, resturile acestui proboscidian sînt foarte des înt:nnite. S-au
găsit resturi de mamut în Platforma Moldovenească (terasele Siretului,
Bahluiului, Bîrladului, Vasluieţului etc.) ; în sedimentele leossoide din
peştera "La Adam" situată în centrul Dobrogei ; în terasa medie şi infe 
rioară a Dunării ; în Dep['esiunea Valahă (la E de Olt) ; în terasele infe
rioare ale Oltului şi afluenţilor acestuia, care drenează depresiunile Bra
şov, Ciuc, Bilbor, Borsec etc., de vîrstă Pleistocen superioară.
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Alce s palmatus Har:1 . Smith, corn drept (reconstituire) Mărişel (Bistrita-Nă
săud), 1/10 din mărimea nilturală.

CONCLUZII :

L1

sfîr.)itul Pliocenului , în villafranchianul inferior, a existat pe teritoriul
României o faună de stepa caldă. În pleistocenul inferior însă, această fa
v.n<'i n-a mai putut vieţui în aceiaşi compoziţie din cauza modificării gene
n•ie a climei în legătură cu formarea gheţarilor şi unele elemente dispar
� J ep t<1.t . În pleistocenul
mediu climatul a fost de aşa natură încît a permis
u n o r mamifere care descindeau din fauna de tip termofil din
pliocen s:i
'xă i ască încă alături de primele elemente ale noii faune de tip boreal, care
o< p il re la sfîrşitul pleistocenului mediu şi va fi în plină dezvoltare în ple-·
; stocenul superior. Dar odată cu sfîrşitul interglaciarului Mindel-Riss pe
" eritoriul ţării noastre fauna rece de tip boreal se dezvoltă tot mai mult
;;; i va predomina apoi în Wilrmian. I n pleistocenul superior cel mai răs 
pindit repLrezentant al faunei reci de la noi a fost mamutul (Elephas pri
migenius Blum). Resturi ale acestui
mamifer fosil au fost găsite în terasele
www.cimec.ro
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inferioare ale rîurilor ţării noastre şi în sedimentele pleistocenului St..'llJ e
rior din Cîmpia Română, Dobrogea şi Transilvania.
La sfîrşitul pleistocenului superior schimbările clima,tice (încălzire trepta
tă şi lentă) fac ca mamuţii să se rărească şi să dispară de pe teritoriul Ro
mâniei ; apare în schimb, la sfîrşitul pleistocenului superior şi începutul
postglaciarului, elanul fosil (Alces palmatus Ham. Smith), a cărui resturi
au fost întîlnite în depozitele cuaternare din Moldova şi Transilvania .
Acesta va dăinui pînă la mijlocul Neoliticului cînd se retrage, făcind loc
altor specii adaptate noilor condiţii bioclimatice create odată cu dispariţia
ultimilor gheţari.
Migraţiunile şi evoluţia generală a faunei, datorate condiţiilor climaticc in
continuă schimbare, a dus deci la dispariţia în Holocen a acestor repre
zentanţi (mamut şi elan fosil) ai faunei "reci" , aj ungîndu-se la constituirea
faunei actuale de mamifere din România.
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LA PRESENCE DE OUELOUES RES TES DE MAMMIFERES
FOSSILES DANS LE OUA TERNAIRE DE NORD-ES T
DE LA TRANS YL VANlE
RESUME
L'oeuvre signale pour la premiere fois dans la litterature de specia
lite, la presence des restes de mammuth (Elephas primigenius Blum.) et
d'elan fossil (.Alces palmatus Ham. Smith) dans les quaternaire de nord
est de la Transylvanie.
Deux restes fossiles sant decrites : un carne droit de Alces palmatus
Ham Smith decouvert ·dans les secliments alluvionnaire de la terasse prai
rie appartenant a la riviere Şieu, clans le secteur des villages Mărişel et
Bîrla (jud. Bistriţa-Năsăud) ainsi q'un m olaire de Elephas primigenim
Blum. trouve clans les alluvions de la ruisseau Pleş a Fîntînele (Bistriţa
Năsăud).
D'apres ces restes fossiles les auteurs precisent l'etat de la terasse
inferieure (de la prairie) ele Şieu et Pleş comme pleistocen superieur-holo
cen inferieur.
De meme que la presence de ces mammiferes fossiles leurs permet
des considerations paleogeographiques ct bioclimatiques.

L E G E N D E
Fig. 1 .

-

Fig. 2.

-

Fig. 3.

-

Fig. 4.

-

D E S

F I G U R E S

Carte geologique de la region Mărişel-Fîntînele (d'apres le Co
mite d' Etat de Geologie) avec la repartition des points fossili
fere ; echelle I : 200 .000.
Profil geologique longitudinal dans les aluvions de la terrass·:>
du Şieu au point de rassemblement du reste de fossiles d'elan.
Alces palmatus Ham. Smith, carne droite (essai de reconstruire).
Mărişel (Bistriţa-Năsăud> , 1 /1 O de la grandeur naturelle.
Alces palmatus Ham. Smith, corne droite (reconstituite) Mări
şei (Bistriţa-Năsăud). l / 1 O de la grandeur naturelle.
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RARJ TA,ŢI FL ORJ S TICE �/ FAUNIS TICE
DIN JUOE ŢUL 8/S TR/ŢA-NĂSĂUO
IOAN RUSU
Pămîntul ţării româneşti împodobit cu variate buchete de frumuseţi
natu rale ce sînt risipite pe un relief etajat şi armonios întocmit, aşezat la
răscrucea. de influenţe geografice diferite, a determinat apariţia unor re
giuni deosebit de bogate în peisaje încîntătoare, cu o floră şi faună rarisi
mă, pe coordona tele geografice ale ţării.
Aceste rarităţi floristice şi faunistice ce se mai păstrează astăzi ca un
document de arhivă în mijlocul naturii au fost cu mult mai bogate, d ar
lupta dusă între om şi natură în decursul secolelor a provocat schimbări
radicale în peisajul patriei noastre, făc:ind să dispară numeroase specii de
plante şi animale.
Academicianul prof. Emil Pop şi N. Sălăgeanu consideră : "Aşezată la
o im portantă răscruce de deplasări etnice şi de cotropiri războinice, Româ
n i a a fost victima multor războaie, devastări temporare şi ocupaţii mili
tare. Acest şir neîntrerupt de triste evenimente istorice a avut, de la caz
J a caz, efecte distructive asupra naturii" 1 .
Intr-adevăr dezvoltarea intensivă a societăţii, exploatarea pădurilor
in m asă începînd din timpul colonizării romane continuîndu-se cu o
c:upaţiile turceşti în Principatele Rom3.ne şi culminînd cu orinduirea ca
pitalistă, care a practicat o exploatare prădalnică a pădurilor de răşinoase,
] a care s-a adăugat despăduririle zonelor de cîmpie şi de deal, acoperite cu
,;; tejărişuri, în veGerea măririi suprafeţelor agricole, toţi aceşti factori au
schimbat condiţiile climatice şi edafice, au dus la distrugerea echilibru
lui biologic, avînd drept consecinţă scăderea şi nimicirea unor specii din
fauna ţării şi a judeţului nostru. Aşa de exemplu, bourul (Bos primige
n i us) sau boul sălbatic, strămoşul vitelor cornute de azi, poprula alături
de calul sălbatic, tarpanul (Equus c:1ballus) strămoşul calului de a.zi, zone
le muntoase şi cîmpiile extracarpatice. Dovadă ne e.:;te stema Ţării MolE . Pop şi N.

Sălăgeanu,

-

Monumenle ale naturii el i n România, Ed. Meridiane. B ucureşti,

1065, pag. 1 1 .
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Fig . l.

-

Plnus cembra - relief glaciar din Munţii Rodnei

dovei, care purta capul de bour, ca simbol al bogăţiei speciei pe aceste lo
curi. Ultimul exemplar a dispărut în anul 1 626, apoi zimbrul (Bison bo
nasus) era cel mai mare dintre animalele dispărute cu un areal mare de
răspîndire în Carpaţii Orientali pînă în mijlocul veacului al XVIII-lea.
Ultimul exemplar a fost împuşcat pe plaiurile Munţilor Bîrgăului
(8.X. 1 762), apoi capra de munte (Capra ibex) şi marmota alpină (Marmota
marmota), care a dispărut din etajul alpin de tot în secolul trecut, ulti
mul exemplar a dispărut în Munţii Rodnei.2•
In lungul apelor trăia brebul sau castorul de apă (Castor fiberl
pînă la sec. al XIX-lea. Prin stepele României era prezentă antilopa de
stepă (Saiga tatarica) etc. Numeroasele numiri de sate ca : Zimbru, Bou2

- T.

Fodor

-

Monumente ale naturii de pe meleagurile
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Molidul candelabru (Picea excelsa) din Valea Străjii pasul Btrglulul, exem
plar .,teratologie" unle tn lumea plantelor.

reni, Brebu etc., denumiri de hotar, vîrfuri de dealuri prezente şi în ju
deţul nostru ca : Măgura Zimbrului, Zîmbriţa în M. Bîrgăului, sau bazinul
mi.ilociu şi superior al Someşului Mare ne atestă existenţa acestor animale
atit în ţară, cît şi pe plaiurile j udeţului Bistriţa-Năsăud.3
La o conferinţă de ocrotire a. naturii ce a avut loc la Basel ( 1 947)
se mblinia printre altele că de pe suprafaţa pămîntului au dispărut în ullogie) an

:vr. Paucă

-

Cunoaşterea şt respectarea monumentelor naturii, Natura,
XX, 1968, nr.

4.
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timii 2000 de ani 1 06 specii de mamifere dintre care 67 % în secolul trecut.
In prezent, sînt pe cale de dispariţie peste 600 de specii de animale.
In condiţiile actuale ale procesului de industrializare tot mai in
tens şi a dezvoltării agriculturii care valorifică orice petec de pămînt, vor
fi sortite dispariţiei alte specii de animale şi de plante, dacă nu se va ţine
cont de legile de ocrotire a naturii date prin Decretul nr. 237/50 completat
prin regulamentul de aplicare a H.C.M. nr. 5 1 8/1 954 care reglementează
ocrotirea naturii pe noi principii în concordanţă cu dezvoltarea socialistă
a ţării:'>
Bogăţia mare de specii relicte şi endemisme pe întreg teritoriul �arii
face să fie prezentă şi în cadrul j udeţului Bistriţa-Năsăud o floră ş i o fa
ună foarte variată cu exemplare rare, pe cale de dispariţie. ce se impW1 a
fi cercetate de iubitorii de natură şi ocrotite de lege ca monumente ale
naturii.
Dintre rarităţile floristice ocrotite de lege ce fac obiectul diferitelor
monumente ale naturii din cadrul judeţului, amintim în cele ce urmează
pe cele mai semnificative exemplare :
LALEAUA PESTRIŢĂ SAU BIBILICĂ (Fritillaria, meleagris) plantă
ocrotită ca monument al naturii, răspîndită sporadic prin fîneţele umede
ale localităţilor Buduş, la nord-est de pădurea Orheiului, pe Valea Mă
gheruşului, unde au fost identificate pînă în prezent. Se recunoaşte după
următoarele caractere . J?otanice : planta reprezintă un bulb în pămînt (Fa
milia Liliaceae), din care se dezvoltă o tulpină erectă cu frunze liniare d is
puse altem şi se termină cu o floare campanulată, aplecată în jos, de cu
loare roşie sau violacee, maculate intr-un mozaic capricios, pătate in for
ma tablei de şah ce dau farmecul inedit florii. Infloreşte în luna marlle
aprilie.5
LINNAEA BOREALIS - relictă glaciară de origine circum-pola
ră, descoperită de marele naturalist K. Linne în tundra polară - în ţara
noastră a fost găsită de geologul Heinrich Wachner din Braşov, în anul
1 92 1 în Munţii Călimani, prin pădurile de molizi ale Pietrii
Cuşmci
(1 2 1 1 m) satul Cuşma, judeţul Bistriţa-Năsăud, pe locurile stîncoase, aco
perite de muşchi, fiind singurul loc în ţa,ră unde e răspîndită această specien.
FLOAREA DE COLŢ (Leontopodium alpinum) numită Steluţă.
Albumelă sau Floarea reginei. Podoabă rară a mW1ţilor, binecunoscută
de turişti, dar recoltată fără cruţare, a dus la împuţinarea treptată a spe
ciei fiind trecută sub controlul legii din 1 93 1 . In judeţul nostru împodo
beşte stîncile calcaroase ale Munţilor Rodnei, pe brînele abrupte din j u
rul Cormaiei, Corongişului, Piatra Albă şi Piatra Rea. Este uşor de recu
noscut după aspectul alb-lînos şi păros al plantei, cu florile grupate in ca
latidii parţiale şi înconjurate de foliole bracteiforme. Această podoabă
4

5
6

T. Fodor - op. cit., pag. 9 şi 14.

1· Teodor - Mic atlas de plant.!, Ed. did. şi Ped. Bucureşti, 1968.
1. Rusu - Monumente ale naturii din jud. Bistriţa Năsăud. Natura, (seria biologie)
XXI, 1969, nr. 4.
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Fig. 3. - Stejarul secular (Quercus robur) de la Posmuş - decanul
Quercineelor din judeţul Bistrita-Năsăud.

de

vîrstă

a naturii trebuie ocrotită în mod deosebit pentru preîntîmpinarea
riţiei din cadrul judeţului nostru.7

al

dispa

GHINŢURA GALBENA (Gentiana lutea.) răspîndită în paj iştile
subalpine din M. Rodnei şi prin grohotişurile din zona pădurilor umede.
Este căutată mult pentru rizomul său dezvoltat, utilizat ca drog în farma
cie, cu proprietăţi tonice şi dige3tive ceea ce a dus la împuţinarea speciei,
7

E . Pop şi N. Sălăgeanu. op. cit.
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de aceea este ocrotită de lege. Se recunoaşte după portul tulpinei înalt pî
nă la 1 m şi după frunzele mari, late, eliptice, aşezate opus pe tulpină.
Florile mari, galbene aşezate în buchete la subsioara frunzelor ca nişte co
şuleţe, dispuse spre vîrful tulpinii, înfloresc în iulie-august.6
BULBUCI! DE MUNTE (Trollius europaeus) răspîndiţi din zona pă
durilor, pînă în zona alpină, prin poieni şi păşuni umede ale Munţilor
.Rodnei, ca : Groapa Birlii, Izvoarele Rebrei şi în paj iştile din graniţa j ude
ţului cu obcina Suhardului, se recunosc prin tulpina erectă cu o floare:
mare, globuloasă, de un galben-verzui pînă la auriu, dispusă în vîrful tul
pinii. Fructul este o foliculă, frunzele palmat-sectate (Familia Ranuncu
laceae). Infloritul de timpuriu (mai-iunie> a dus la stîrpirea ei prin culegerea
şi comercializarea florilor sale prestigioase de către vînzătorii ocazionali,
marelui public din centrele urbanistice. De aceea, a fost pusă sub contro-

Plg.

4.

-

Plopul mulUsecular (Populus nigra) de la Mocod.

sale din punct de vedere ştiinţific,
foarte rară in ţara noastră, prezentînd trei varietăţi şi patru forme.9
"Printre rarităţile rodnene care constituie un adevărat album
de
plante endemice şi relicte glaciale, se numără : Saussurea porci, Senecio
glaberrimus, endemice pentru Munţii Rodnei, iar Campanula. carpatica,
lui legii, dar şi datorită importanţei

8

9

I. Rusu

-

op. cit.

E. Pop şi N. Să!ăgeanu

-

op. cit.
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Melandryum, Zawadzki, Melampyrum saxosum, endemice pentru ţara noas
tră. Nu lipsesc elem�ntele circumpolare, arctice ca : Silene acaulis pe Inău
şi Gărgălău" io .
Tot pe Inău pe versantul sudic întîlnim relictul glaciar Polys
chemone nivalis un alt reli<;t cuaternar prezent în Munţii Rodnei în lun
gul văilor şi zănoagelor gla,ciare este zimbrul (Pinus cembra (fig. 1 ).
care este cantonat pe versantul nordic al Inăului, Valea Lalei, ce se impu
ne a fi ocrotit de lege, mai ales că prezintă un areal foarte restrîns în raza
judeţului nostru. Utilizarea lui de către om în mod abuziv în scopul lu-

Fig. 5.

-

Ursul carpatin (Ursus

arctos) regele animalelor din zona temperati eu
ropeani·

crărilor de sculptură ornamentală a dus la dispariţia speciei şi de aceea,
este trecut sub controlul legii11.
!n jurul Lacului Lala din Munţii Rodnei întîlnim un arbust de o fru
museţe inedită Smirdarul (Rhododendron kotschy) sau trandafirul pajişti
lor alpine ocupînd suprafeţe sub formă de vetre şi pe versanţii zănoage
lor, ceea ce dă un colorit de un roşu aprins de văpăi în timpul înfloritului,
atrăgînd turiştii pentru recoltarea florilor în vederea preparării ceaiurilor
şi dulceţurilor aromate.
10
11

I.

Rusu - op. cit.
Gubesch - Relictul glaciar Zimbrul (Pinus Cembra) din Munţii Rodnei, Ocrotirea " "
turii, nr. 1, 1969.

L.
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De asemenea, trebuie supuşi protecţiei exemplarele izolate de ar
bori care se află răspîndiţi în raza judeţului. Alături de "Regele brazilor'·
de la, Tihuţa din Pasul Bîrgăului (fig. 2), trebuie trecute în evidenţa
monumentelor naturii şi decanul de vîrstă al Quercineelor din judeţ.
Stejarul (Quercus robur) de la Posmuş (fig. 3) ce se impune printr-o lon
gevitate multiseculară cu un diametru de 2 m şi o coroană impunătoare,
(pe această cale să fie trecut în lista monumentelor naturii din cadrul ju
deţului). Lista rarităţilor floristice e compiletată şi de cele 2 exemplare specii rarisime din parcul oraşului Bistriţa, cum sînt Tulipiferul nord-ame
rican (Liriodendron tulipifera) şi arborele pagodelor (Ginkgo biloba) ori
ginar din China şi Japonia, adevărată fosilă vie păstrată din terţiar, uni-

Fig. 6.

-

Poiana narciselor de la Buduş.

eul reprezentant al străvechiului ordin Ginkgoales. Aceste 2 exemplare
din parcul oraşului reţin atenţia numeroşilor vizitatori din primăvară şi
pînă-n toamnă. 12
O raritate floristică este şi "Plopul secular" de la (fig. 4 ) Mocod (Po 
pulus nigra) situat pe malul drept al Someşului Mare în vestita "Ţară a
Năsăudului" ce reţine atenţia prin grosimea tulpinii, a cărui circumfel'in 
ţă atinge peste 1 0 m, înălţime 40 metri, iar longevitatea exemplarului se
pierde în negura vremii atingînd o vîrstă de peste 700 ani, fiind martorul
12

I. Rusu

-

Excursie in circuit cu elevii. Terra. anul XXI, 1969 nr. 3.
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fig. 7.
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Eroziune de tip ,.Babe" din Muntii Căliman

nestrămuiat al timpurilor de pe aceste plaiuri rom âneş ti . Iată de

ce

soli

c i tăm ocrotirea lui ca monument al naturii.

prezenţa cîtorva exemplare
ocrotite de lege printre care amin

Al[liuri de rarităţile Iloristice semnalăm
faunistice pe plaiurile j udc (ului nostru
tim cîteva rezcrvaţ.i i orniiologic e .

COCOŞUL DE MUNTE (Tetrao ur oga ll us> sau cocoşul de s ihlă
gotcanul , răspîndit prin pădurile de conifere, alcătuite î n exclusivitate din

molid (Abies

pectinata) şi din bradul (Abies excelsa) ale, masivelor Bo
lovanul, Vulturul şi Duca din Munţii Călima n i . Este prezent ş i î n mas i vul
Heniu Bîrgăului şi prin Valea Anieşului din Mu nţi i

Rodnei. Cu toa l e ca
cere un vînat raţional, �inind
mortalitatea infantilă mare cau zea z ă �
pădurilor de conifere. De aceea şi a c e s t

numărul lor a mai sporit în ultimii ani, se

cont de înmulţirea

relativ lentă ;

densitate mică a speciei în arealul
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relict glaciar pus sub controlul legii trebuie să se bucure de ocrotirea deo
sebită în cadrul judeţului, în special din partea vînătorilor13•
COCOŞUL DE MESTEACAN (Lyrurus tetrix) unul din cele mai rari
sime exemplare ocrotite de lege ce apare sporadic la limita superioară a
pădurilor de conifere din Munţii Rodnei într-un număr relativ res
trîns în Inău, la Izvoarele Anieşului, prin zonele subalpine ale masivului
Bătrîna, Mihăia.sa şi Preluci. Izolat se găseşte prezent şi în Munţii Călimani ,

Fig. 8.

-

Tăul zînelor - unic in felul său, din Munţii Căliman.

în special, Călimanul Cerbului. Pentru protejarea acestui relict glaciar de
o rară frumuseţe se impune a se proteja şi mediul natural unde este can
tonat în vederea sporirii numerice a speciei. Alte păsări ocrotite din Mun
ţii . Rodnei, Ţibleş şi Căliman ce spintecă cu multă măreţie azurul văzdu
hului se numără acvilele : Acvila de munte (Aquila c hrysăetus) renumită
prin forţa, cruzimea şi dimensiunile ei mari asemănătoare cu ale vulturi
lor (lm lungime şi 2 m anvergura aripilor) pe drept cuvînt este numită de
popor " vulturul de munte" . Ocupă cel mai mare areal dintre păsările ră
pitoare şi bine precizat, în care orice răpitor mare ar pătrunde, este ata
cat cu multă înverşunare, ceea ce duce la menţinerea speciei14.
Printre acvilele rare care nu sînt dăunătoare economiei vînatului, se
numără Acvila de cîmp (Aquila heliaca), Acvila mică (Aquila pomarinna
13
14

D. Radu
1969.

Pdsărt fn Carpaţi, Ed. Academiei, Bucureşti, 1967.
E. Butnaru - Căl.duza turistutui - Căliman Birgău Ed. C.N.E.F.S.,

-

T. Naum,
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şi Acvila ţipătoare mare (Aquila clanga}. Aceste specii se împuţinează da

torită combaterii nemetodice a lupilor cu substanţe toxice (strignină şi le
tealină> cu a căror cadavre se hrănesc, fiind pe cale de dispariţie ; sînt
protejate de lege.
O altă pasăre de talia acvilei, ocrotită de lege, este Bufniţa mare.
(Bubo bubo} cea mai mare dintre răpitoarele de noapte. Este răspîndită în
pădurile de deal şi munte ale j udeţului. Gaiţa de munte (Nucifraga caryo
catactes) este o raritate a Munţilor Rodnei, cantonată în zona coniferelor ;

Fig. 9.

-

Farmecul subteran al Peş terii Tăuşoarele, din judeţul Bistriţa-Niisliud, de pe
Valea Gersil.

trebuie să stea în atenţia organelor silvice şi vînătoreşti pentru a fi ocroti
tă de lege.
Dintre păsările corvide cea mai reprezentativă specie ce trebuie
ocrotită, fiind pe cale de disparitie, ;;e numără şi Corbul (Corvus corax),
răspîndit în judeţ prin zona pădurilor. Se recunoaşte uşor după dimensiu
nea lui. de mărimea unei raţe şi prin coloritul său negru ca un luciu mtalic.
Puii prinşi şi ţinuţi în captivitate pot fi dresaţi cu uşurinţă imitînd diferi
te animale sau chiar cuvinte 15.
15

M. Bodea, I . Cîrcu şi D .
Bucureşti, 1962.

Radu,

-

Dăunători ai vinat ului, Intr.
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Printre mamiferele ocrotite de lege redăm Capra neagră (Rupicapra
rupicapra) sau antilopa Carpaţilor care saltă sprintenă din nou pe ţancu
rile munţilor Rodnei după o absenţă de aproa�:1e trei decenii, cînd au fost
stîrpite din cauza vînatului abuziv, practicat în trecut în scopul obţinerii
de trofee ce se bucurau de un renume cine�etic deosebit la expoziţiile
·internaţionale şi mondiale (Viena 1 9 1 0 şi Leipzig 1 930> unde au obţi
nut în repetate rinduri medalii de aur. Pentru repopuiarea Masivului Rod
nei , elin 1 946, a luat naştere o rezervaţie naturală de iezi de capre ne�re
pe Pietrosul Mare, aduşi din Munţii Retezatului, urmînd ca in curs de
1 0-20 de ani Masivul Rodnei să fie populat cu un număr de aproximativ
;1 50 exemplare într-un ;mediu natural prielnic unde au trăit în libertate
predecesorii aceleeaşi specii, iniţiativă cu frumoase consecinţe pentru în
frumuseţarea peisajului alpin rodnean şi în acelaşi timp al judeţului Bis·triţa-NăsăudH>.
RISUL (Lynx lynx) sau "pantera Carpaţilor" nume dat după arealul
său de răspîndire în zona Munţilor Carpaţi, cit şi după atacul său fioros.
Deşi dispărut din multe ţări din Europa din cauza vînatului pentru blană,
· la nni în ulitmul timp efectivul rîsului este sporit ca urmare a trecerii lui
în categoria monumentelor naturii . Este răspîndit pe raza judeţului în
'Munţ.ii Rodnei, Ţibleş, Bîrgău, Căliman. Vînătorii 1-au identificat şi prin
pădurile din apropierea comunei Livezile, din pădurea Steregoi. Din cau
:za pagtibelor po:-icinuite tuturor vieţuitoarelor pădurii se vînează uneori,
deşi este ocrotit de lege.
Dintre rarităţile· 'faunistice ale judeţului Cerbul carpatin (Cervus
• elaphus carpaticus) şi Ursul carpatin (Ursus a,rctos, Fig. 5) sînt speciile ce
le mai reprezentative care atrag numeroşi vînători din ţară şi de peste ho
tare, ţ,entru a obţine trofeul cerbului carpatin sau trofeul de preţ al ursu
lui arctos, ce au devenit podoabele cele mai căutate din fondurile cinege
tice ale Munţilor Ţibleş-Rodna şi în special zona Bîrgău-Căliman, unde
se desfăşoară un vînat raţional sub controlul riguros al legii, în baza au
torizaţiilor speciale emise de organele ministeriale de resort.
Alături de exemplarele rare de floră şi faună se cere a fi trecut sub
•Controlul legii şi ocrotirea peisajului în unele zone floristice din Munţii
Rodnei cum este Valea Lalei cu circurile şi grohotişurile glaciale, in care
.sînt cantonate o mulţime de specii relicte pe care le-am enunţat mai sus.
Apoi "Coasta cu narcise" de pe muntele Saca, altitudine 1 .600 m.,
ocupînd versantul estic al Inăului, oferindu-ne o curiozitate deo3ebilă a
naturii prin asociaţia pajiştei cu plante ierbacee perene din genul
Nardus stricta., Geum montanum în care creşte narcisa (Narcisus pseudo
narcisus) cu flori solitare, mari galbene, fin parfumate, la care se adaugă
Narcissus poeticus ca specie dominantă cu flori albe. De asemenea, ce
rem ocrotirea, Poienii Narciselor de la Buduş (Fig. 6) şi Mogoşeni, care
din l ipsă de ocrotire a speciilor sint pe cale de dispariţie 17
•

;17

. 16

I.

E. Iliescu - Călciuza turistului - Munţii Rodnei. Ed. C . N . E . F . S . Bucureşti. 1969.
Prodan, A. Buia - Flora micd ilustrată a R.P.R., Ed. agrosi!Vică, Bucureşti
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O importanţă deosebită o prezintă şi formele de e::-oziune eoliană din
Munţii Căliman, care ne înfăţişează aspecte ciudate de turnuri ruiniforme
şi ciuperci de tip "Babe" asemănătoare cu "Babele" din Munţii Bucegi
(fig. 7). Tot în Munţii Căliman, se află "Tăul Zînelor" unic în felul săL!,
(fig. 8) care ar putea constitui un punct turistic de mare atracţie, da,că s-ar
amenaja o cabană în acest pitoresc cadru al naturii. Acelaşi lucru se cerE
şi asupra peşterii Tăuşoarelor, declarat monumer,t al naturii, din bazinul
superior al Văii Gersa (fig. 9).
Desigur că nu am epuizat prin succintele noastre însemnări lista
exemplarelor rare de plante şi de animale din raza judeţului, ci am căutal
să trecem în revistă cîteva exemplare mai semnificative în scopul de a
face cunoscut marelui public aceste podo:1be ce dau o notă de farmec şi
pitoresc peisajului pe care cu toţi avem datoria de a le cunoaşte şi ocroti,
fiind un bun de preţ al întregii colectivităţi.

RARETES DE FL ORE E T DE FAUNE DANS LE
DEPAR TEMEN T 8/S TR/TA-NASAUD
,

L'emplacement de notre pays au carrefour des influcnces

geogra

phiques diverses, a favorise l'apparition d'unc fl ore et d'une fmme raris
simcs, riches et variees.
La lutie chaotique entre hommes ei naiurc about it d l'e branlement
âe l'equilibre biologique en faisant disparaiire, du territoire de la Rouma
nie q uelques especes de flore et de faune. Ainsi ont disparu les especes :
Bos primigenius, Equus cabalus, Bison bonasus, Marmota-marmota. Des
preu ves nous en sant gardes dans certaines denominations toponimiques de
villages tels : Zimbru, Brebu ou de monts tels : Zimbroaia, Zîmbriţa.
Dans les conditions de l'industrialisation et du developpement actuel
de l' agriculture, de nouvelles especes periront inevitablement si l'on ig
nore les lois de protection de la nature.
Parmi les raretes de flore, protegees par les lois existentes, dans no
t re cll?partement an peut compter les: FritWaria meleagris, Linnaea boreali;;,
Leontopodium alpinum, Gentiana luteea, Tro:Zus eu ropaeus, Pinus cembra,
Laris decidua, Taxus baccata, Rhododendr'on Kotsky, auxpuelles an peuţ
ajouter les exemplaires isoles d'arbres seculaires de : Quercus robur a
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Posmuş, Populus nigra a Mocod et certaines especes d'arbres exoiiques
dans le parc de la villc de Bistriţa. Ce sont : la Ginkgo biloba et le Liri
odendronus americain.
Il y a des exemplaires rares de faune aussi. Ainsi: Lyrurus tetrix, Te
trao urogallus, Aquila chryscietus, Rupicapra rupicapra, Lynx lynx, Cer
vus elaphus carpaticus et Ursus arctos.
Outre la flore et la faune rares, il faudrait placer sous la protection
de la loi certaines zones de paysage floral dans les montagnes de Rodna,
notamment la Vallee de Lala avec son circuit glacial et les especes religuee�
cantonnees la. Puis la Câte aux narcisses du mont Saca et le Lac des fee.•;
dans les montagnes Căliman.
Ces notes succintes n'ont point epuise la liste des exemplaires rare.s
de plantes et d'animaux dans notre departement ; elle pourra etre controlee
et completes par les admirateurs de la nature .

L E G E N D E

Fig. 1 . - Pinus ccmbra

Fig. 2.

D E S

relique glacialre

I' I G U R E S

de mont de Rodna.

L'epicea candelabre (Picea f'XCE'h>a) de Val€'a Străjii du deiile de Bîrgău,
exemplaire L e ratolo�Jil)ne, unique au monde des plantes.

Fig. 3.

Le chEme seculaire (Quercus robur) d e Posmuş, le doyen d'âge .,Querqui
nes" du departement de Bistriţa-Năsăud.

fig. 4.

Le peuplier multiseculaire (Populus nigra) de M•cod.

l'ig, 5. - L'ours Karpatiqne (Ursus arclos) , le roi des animaux de Ia zone temperee
enropeenne.
Fig. 6. - La clairlere des narcisses de Buduş.
Fig. 7. - E rosion de type .,Babe'' des monts de Căliman.
Fig. 8. - L'etang des iees - unique dan son genre, des monts de Căliman.
Fig · 9.

L e charme souterrain de Ia grotte ,.Tăuşoarei" de Valea Cersi! du deparlement de Bistrita-Năsăud.
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CON TRIBUŢII L A CUNOAŞ TEREA SPECIEI ER YTRONIUM
DENS-CAN/8 L. (MĂSEAUA CIUTE!)
DIN JUDEŢUL BIS TifiŢA-NĂSĂUD
RUDOLF ROSLER
Genul Erythronium L. din fam. Liliaceae D.C. care cuprinde 1 5-20
specii răspîndite mai ales în America de Nord1, este reprezentat în flora
Europei printr-o singură specie : Erythronium dens-canis L (E. maculatum
Lam. , E. ovalifolium Poir.)-cu areal sud-european-mediteranian (munţii
Pirinei, Franţa, Italia, Ungaria, Cehoslovacia, Peninsula Balcanică de Nord
pînă în Turcia).
Această specie este frecventă în toate regiunile ţării noastre şi
creşte prin poieni, rărituri şi păduri.
Denumirea ştiinţifică a speciei derivă de la grecescul erytheros = roşu.
după culoarea florii şi de la cuvintele latineşti dens = măsea, din te şi
�anis = cîine, după forma bulbului.
Denumirile date de popor acestei specii sînt multiple şi variate, ast
fel : cocoşei, măseaua ciutei, ciocul babei, cocorei, cocoşei cîneşti, dediţei,
dintele ciinelui, dintele ochiului, ghicitori, ruscuţe, turcarate2• In j udueţul
Bistriţa-Năsăud predomină denumirile : cocoşei: cocoşei cîineşti şi cocorei.
Numirile maghiare din Transilvania ale speciei sînt: Kakasmandiko .
kankuska, tavaszika, piros tava,szi. piros tavaszika veres virag, veres
kanlos3.
Numiri germane uzuale în Transilvania : Hundszahu, Hundsililie, A
ckerr6sel, Hahnenfuss, Hahnchen.
Interesant ar fi să amintim şi numirile săseşti folosite de populaţia
săsească din judeţul Bistriţa-Năsăud :4 Kekăşkăr (Viişoara, Crainimăt, Live
zile, Albeşti, Dipşa, Tonciu, Teaca) ; Ruit Kekăşkăr (Budacul de Jos, Leae

1 c.

Zahariadi, Flora R.S.R., vol.

XI, pag.

' Al Rorza, Dicţionar etnobotanlc, pag. 66.
' Ibidem.
•

Redăm

304.

numirile săseşti in scriere fonetică românea,câ şi nu în cea uzual lingvistică.
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chinţa) ; Kokăş (Monariu) ; Kokăşblam (Dumitra, Dorolea, Ghinda, Bis triţa,
Unirea, Dumitriţa, Şieu Mare, Sîngeorzul Nou) ; Kokoşblam, (Chiraleş) ; Ko
kăşee, Kokoşee (Satu Nou, Petriş, Dumitriţa, Jelna) ; Kokoşoiblemtciă (LI-
vezile). Toate numirile săseşti ale speciei Erythronium dens-canis L. din
judeţul nostru, au la origine denumirea populară românească
cocoşei�,
de altfel cea mai frecventă în această parte a ţării.
Aceste numiri săseşti, ne demonstrează că denumirea românească de
cocoşei este foarte veche şi se pierde în negura vremurilor, deoarece saşii,
care au fost colonizaţi în această parte a Transilvaniei cu cea. 800 de ani
în urmă, au preluat la timpul său denumirea românească - care pe par
cur:s a suferit unele modificări fonetice - deoarece în ţara de origine
(Germania, Luxemburg, Ţările de Jos) nu creşte această specie, deci nu era
nici cunoscută.
Inainte de a trece la partea de sistematică a speciei, sublinez că la
tratarea acestui subiect, va trebui să ies uneori cu unele date din cadrul
strict al temei, deci al teritoriului j udeţului nostru, şi aceasta, pe lîngă
faptul că vom aminti date noi pentru flora României, este necesar a se face
comparaţii cu alte ţinuturi ale patriei, pentru a se putea trage c-oncluzii
bine întemeiate.
Erythronium dens-canis L. a fost considerat pînă nu de mult, puţin
variabil din punct de vedere morfologic. G. Hegi6 aminteşte numai culoa
rea florilor ca prezentînd oscilaţii între roz, purpuriu, violet şi cu menţiu
nea "rar " , alb.
Este de remarca t faptul ci în ţara noastră - la limita estică a area
lului - specia prezintă totuşi variabilitate mare. Variabilitatea culorii flo
rilor a semnalat-o încă Baumgarten7, separînd plantele respective în for
me distinc :e, astfel : f. roseum Baumg., f. purpureum Baumg. şi f. niveum
Baumg. F. SchurB a luat în considerare aceste forme şi a descris încă
o formă nouă : f. tetragonum Schur. In anul 1 957, 1. Morariu9 descrie o va
rietate şi două forme noi : var. tetramerum Morariu, f. polymorphum Mo
rariu şi f. plenum Morariu. Aceste varietăţi şi forme, au fost toate identi
ficate şi descrise din Transilvania. Al. Buia şi M. Păun 10 descriu din Oltenia
ssp. niveus (Maly) Buia et Păun şi var. prodani Buia et Păun ( 1 960). In 1 9 5 2
R . ROsler11 descrie o formi nouă : f . biflorum R. Ri::i s .
Din aceste date rezultă că botaniştii din ţara noastră, au adus de-a
lungul anilor, contribuţii valoroase la cunoaşterea acestei specii. Doar f.
immaculatum K. Maly, a fost descrisă de un autor străin ( 1 907).
Deoarece, diagnozele unor taxoane constituite pînă în prezent se in
terferează, fiind vorba de syn. pro parte, iar uneori doar de sinonimii, in
urma studierii unui extrem de bogat material faptic atît pe teren
=

5 F. Krauss. Nosnerlăndische

Pflanzennamen. pag. 148-149.
Hegi. Illustnerte Flora von Miattel - Europa.

7 G. Baumgarten, Enumeratio Stirpium Magno Transsilvaniae Principatui, pag.
8 F. Schur, Enumeratio plantarum Tran'>silvaniae. pag. 663.
" 1 . Morariu, Cîteva date şi nouţăţi din Flora Ţării Bîrsei, Lucr. ştiinţ.
voi.
"

G.

299.

ITI, Institutul
Politehnic Braşov,
Al. Buia şi M. Păun, Plante noi şi rare din Oltenia. Contrib. Bot. Cluj. Pag. 144-145,
1 1 R. Riisler, Despre variabilitatea speciei Erythronium dens-canis. L. Natura nr. 2 /1962. pag. 48.
10
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( 1 954-1 970), cît şi Îf! urma obţinerii unor date bazate pe culturi experi
mentale ( 1 96 1-1 967), ne-am format următoarele păreri asupra variabili
tăţii speciei Erythronium dens-canis L. din R.S. România, care uneori di
feră de prelucrarea din Flora R S.R. vol. XI. ( 1 966) făcută de C. Zahariadi :

1. VARIABILIŢATEA ŞI RASPINDIREA SPECIEI
Variaţia habitmului speciei este extrem de mare. Astfel, înălţimea
var iază între 6-35 cm. (Fig. 1), 12 foliolele perigonale ajungind frecven t

:· ,

1 1 g. 1. - Erytr ronium dens-canis
! . - două exemplare cu dimen
siuni extreme.

dens-canis L. f.
E.
Fig. 2.
immaculatum K. Maly. a. sf· vi
ridifolium R. Ros. b. sf. purpureifollum R. Ros.
-

la 1 5 mm. (Al. Buia şi M. Păunn - Oltenia : R. Rosler ". - Munţii Ciucaş :
imprejurimile oraşului Bistriţa), iar diametru! florii atinge pînă la 8 cm.
{Muntii Ciucaş) sau chiar 9-1 0 cm. (Bistriţa).
Variabilitatea speciei, o redăm după următoarele criterii :

a). După culoarea perigonului.
-f. roseum (Baumg) -Enum. stirp. Transs. (1 8 1 6) - reprezintă cu

loarea tip!i.că a florilor acestei specii, fiind cea mai mult răspîndită în regi" ln Flora R.S.R., vol. XI, se
" 1 n Plante noi şi rare . . .

'' l n Despre variabilitatea

.

indică cifrele

10-30

cm.

. .•
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Fig. 3.

�if<j&liilWH®W:tPlidtMi\m'+%®r
-

E. dens-canis L. f. oec.
morari R·· Ri:is.

Fig. 4.

-

·,•..

:

E. dens-canis L. f. oec.
trifolinm R. Ri:is.

unea de cîmpie şi de dealuri. Materialul de herbar nu-şi menţine culoa
rea iniţială, perigonul devine pal, cu timpul alb-bruniu pînă la palid-gălbui.
-f. purpureum (Baumg ) -Enum. stirp. Transs. ( 1 8 1 6) -materialul
de herbar îşi menţine culoarea. Baumgarten 15 menţionează doar o singură
staţiune : Guşteriţa (jud. Sibiu) - în pădurile de Quercinee. C. Zahariadi1C
enumeră încă trei staţiuni : Tîrgovişte la Mînăstirea Dealu, Buşteni (jud.
Prahova) şi Doftana (jud. Bacău). Staţiuni noi : Munţii Ciucaş-Tesla, Zizin
- dealul Brădetului şi Muchia Crucii (jud. Braşov). Din judeţul Bis triţa
Năsăud, semnalăm următoarele staţiuni : Bistriţa - Dealul Tîrgului, Pă
durea Rubental ; Ghinda - Pădurea Ghinzii.
Această formă este caracteristică staţiunilor cu altitudine mai mare,
deci dealurilor înalte şi regiunilor montane.
-f. niveum (Baumg.) -Enum. stirp. Transs( ( 1 8 1 6) ; -var. niveus
Maly. Verh. Z.B.G. Wien. LIV (1 904) ; -ssp. niveus (Maly) Buia et Păun
Contrib. Bot. Univ. Cluj. ( 1 960). -Considerăm deocamdată ca nejustificată
ridicarea acestei forme la rang de subspecie sau varietate. Criteriul că
foliolele perigonale sînt "mai lungi şi mai late" nu este suficient pen
tru constituirea subspeciei. La ridicarea acestei forme Ia rang de subs.pe•s
16

�n EnumeraUo • • •
Tn Flora R.S.R., voi. XI.
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Fig. 6.

Diverse stadii de peta
Uzare a staminelor

-

. \.

Fig. 5.
Variabilitatea limbului
frunzei la E. dens-canis L.
-

cie, cei doi autori (1\1. Buia şi M. Păuni au fost influienţaţi
faptul că în Oltenia creşte doar această formă cu flori albe.1i

proba,bil de

Baumgarten ( 1 8 1 6> 18 aminteşte o singură staţiune : Cisnădioara (jud.
Sibiu). Al. Buia şi M. Păun ( 1 960)19 adaugă următoarele localităţi din Ol
tenia : Pădurea Podari, Păd. Bucovăţ, Palilula, Păd. Curtişoara, Vulpeni,
Păd Peşteana, Ţicleni, Cărbuneşti, Strehaia, Pleniţa, Butoieşti, Argineşti.
R. Rosler (1962)20 semnalează această formă de la : Babarunca spre Satu
lung ; Muntele Tesla, din Masivul Ciucaş (extrem de rar) ; Braşov pe Tîm
pa ; Zizin pe Dealul Brădetului şi Muchia Crucii (toate în jud. Braşov) şi
Bistriţa în Păd. Codrişor şi Păd. Ghinzii (jud. Bistriţa-Năsăud.) Acelaşi
a utor identifică în 1 96021 o staţiune în care creşte exclusiv această formă
corn. Zizin pe Muchia Crucii (jud. Braşov). C. Zahariadi ( 1 966)22 mai amin
teşte : Munţii Cadrului (jud. Bihor).
1 7 , . Faptul

că taxonii de Erythronium cu flori albe posedă (uneori 1n exclusivitate) u n areal
propriu foarte întins şi nu numai un microareal ecologic, mi s-a părut foarte
însemnat.
Culoarea florilor ar putea întradevăr să fie un caracter de convergenţă, cu
însemnătate
mică, dar ar putea constitui un caracter mal important dacă ar fi corelat cu alte caractere morfologice sau biologice". (citat din scrisoarea Prof. C . Zahariadl - datată : Bucureşti,
30. IV. 1967, către autorul acestei lucrări). In concluzie, pentru ridicarea taxonului la rang
de ssp., este absolut necesar a se aduce şi alte criterii (caractere) de importanţă majoră.
" In Enumeratio . . .
" ln Plante noi şi rare.

,. , ln

•

.

Despre variabilitatea . . .

" Ibidem.
:.•

ln Flora R.S.R., voi. XI.
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Fig. 8.

Fig. 7.

-

Cazuri teratologice.

E. dens-canis L.
zuri teratologice.

-

-

ca

In afară de staţiunile mai sus enumerate, adăugăm următoarele noi
Unirea (jud. Bistriţa�Năsăud) ; Cluj ; Oradea.
Datele de mai sus infirmă părerea că răspîndirea acestei forme la
noi este limitată la partea vestică a ţării.23 Faptul că această specie a fost
prea puţin studiată in estul ţării, credem că a condus din lipsa unor date
în literatura de specialitate la această părere. 24
- f. prodani (Buia et Păun) - var prodani Buia et Păun în Contrib.
Bot. Univ. Cluj ( 1 960) -cunoscută pînă în prezent doar din Oltenia : Pă
durea Podari, Cirligei şi Palilula. Staţiune nouă identificată de noi în
1 960 : corn. Zizin (Jud. Braşov).25

b. După ciclurile florale.
-var. tetramerum (Schur) Morariu în Lucr. Ştiinţ. Inst. Polit. Bra
şov. Vol. III. 1 957 ; a. tetragonum Schur. Enum pl. Transs. ( 1 866) ; E. La
tifolium Schur. herb. Transs. sert. nr. 2794 ; f. tetramerum (Morariu). Fl.
R.S.R. vol. XI. 1 966. -Amintită de 1. Morariu ( 1 957) 26 doar din Munţii
" In Flora R.S.R., voi. XI.
''• l n ultima perioadă au fost citate următoarele staţiuni noi : Romita, Creaca - Jud. Sălaj
(L Resmeriţă şi z. Spirch.ez - "Plante noi şi rare pentru flora României". Studii şi cercet. de
Biologie. seria Botanică, nr. 5 ;1966, Ed. Acad. R.S.R. ) ; Valea Sirina şi Valea Berieasca - Por
ţile de Fier (V, Ciocirlan şi colaboratori - Contribuţii floristice din defileul Dunării, sectorul
Cozla-Berzasca - Jud. Caraş-Severin)". Studii şi cercet. de Biologie, seria Botanică, nr. 3 ;19G9.
Ed. Acad. R.S.R.).
că
25 I . Resmeriţă şi z. Spirch.ez,
semnalează
taxonul de l a Romita (Sălaj), şi
amintesc
C. Zah.ariadi (comunicare verbală) a informat pe aceşti doi autori, că există şi i n pădurile din
jurul Bucureştiului.
'" I n Cîteva date şi noutăţi . , .
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Fig. 9.
E.
dens-canis
L.
exemplar teratologie (blastomanle,
corllilie).
-

Fig. 10.

-

E. dens-canis

L.

m.

biflorum R. Ros.

Ciucaş-Poiana Tesla. R. Rosler ( 1 962)27 semnalează încă două staţiuni :
Zizin pe Dealul Brădetului şi Muchia Crucii (jud. Braşov). Staţiuni noi :
Bistriţa, Unirea, Slătiniţa, Ghinda, Pădurea Şesul Orheiului (jud. Bistriţa
Năsăud) ; Braşov şi Satulung-VI. Gîrcin (jud. Braşov).
Trebuie precizat că a. tetragonum Schur deşi prinsă numai parţial în
diagnoză, este identică cu var. tetramerum Morariu. Schur a observat pro
babil această varietate doar la exemplarele ajunse deja în stadiul de fruc
tificaţie. Părerea noastră este că f tetragonum Schur este un taxon veri
tabiPl, afirmaţie bazată pe observaţii îndelungate de pe teren, precum şi
pe culturile experimentale făcute la Bistriţa. Deci trebuie să adăugăm sta
ţiunilor amintite şi cea identificată de Schur : Guşteriţa (jud. Sibiu).:19 In
toate staţiunile mai sus amintite (excepţie Guşteriţa, nevizitată de noi), a
ceastă varietate este destul de frecventă, excelînd Muntele Tesla şi Z1zin .
- f. polymorphum Morariu. Lucr. Ştiinţ. Inst. Polit. Braşov. Vol. III.
(1 957). -Amintită de autor din Munţii Ciucaş-Poiana Tesla. In 1 962, R.
"' l n Despre variabilitatea . . .
"' C . Za h a ri ad i in Flora R.S.R., voi. XI, este de părere că f .
teratologică. c Lt capsule 4 - loculare.
"' ln Enumeratio plantarum . . .
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Fig. 12.

Fig. 1 1 .

-

Cazuri

.

teratologlce.

E. dens-canis L. exem
plar teratologie.

-

ROsler30 aminteşte două staţiuni noi : Babarunca (Masivul Ciucaş) şi Zizin

(ambele în jud. Braşoy). Staţiuni noi : Bistriţa în Pădurea Codrişor şi Dea
lul Jelnii (jud. Bistriţa-Năsăud).

Referitor la unităţile sistematice cu perigonul format din peste şase
tepale, considerăm ca demne de amintit următoarele rezultate obţinute din
împrejurimile comunei Zizin (jud. Braşov), la data de 7 aprilie 1 960. A
proximativ l OOfo din totalul materialului studiat (sute de exemplare), pre
zenta mai multe tepale decit la forma tipică. In procente - d in totalul aces
tui material - rezultatele statistice sînt următoareleî :
- exemplare cu 7 tepale
- exemplare cu 8 tepale
e
exemplare cu 1 O tep
a...: l..:.
,:.::.:
total

60 %
35 %

...:5=--'-"0�o

_
_

1 00 %

Am identificat şi izolate exemplare cu 9 tepale, însă procentual nu
reprezentau nici 1 % din totalul materialului studiat. Rezultate asema
nătoare am obţinut şi din alte staţiuni mai intens studiate : Muntele Tes
la (Ciucaş), Braşov şi Bistriţa. Aceste date întăresc afirmaţia că în Tran
silvania, la limita arealului speciei, se înregistrează o variabilitate sporită,
" In Despre variabilitatea

. . . .
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Fig. 13.

-

E. dens-canis

L.

Fig. 1 4.
exemplar

-

exemplar· teratologie.

E. dens-canis
L.
teratologie (metatipie.
atrofie).

datorită adaptării plantei la condiţiile pedo-climatice diferenţiate faţă de
cele caracteristice zonei centrale de răspîndire.

c. După culoarea frunzelor.
-f. immaculatum K. Maly, în Glasn. XVIII, 4 ( 1 907) -în "Flora
R.S.R." se aminteşte ca fiind rară şi găsindu-se împreună cu tipul. Obser
vaţiile noastre confirmă această afirmaţie. In toate localităţile mai intens
studiate (Tesla, Zizin, Braşov) situate în partea centrală a ţării, nu am
putut identifica această formă. In schimb trebuie subliniat că în nord-estul
Transilvanie-i, această formă este foarte frecventă, putîndu-se aminti ur
mătoarele staţiuni : Bistriţa în pădurea Codrişor, Păd Rubental, Dealul
Tîrgului, Dl. Jelnii ; Ghinda ; Jelna ; Orheiul Bistriţei în Păd. Şesul Or
heiului. Am identificat puncte în care predomină această formă sau se gă
seşte în exclusivitate.
-sf. purpureifolium R. Ros. sf. nova-foliis imaculatis, purpureis
(Fig. 2 b). Frunze unicolore, nepătate, de culoare purpurie. Culoarea frun
zelor imaculate este aceea a maculelor purpurii de pe frunzele tipice spe
ciei. Răspîndirea : Bistriţa în Păd. Codrişor, Păd Rubental, Dl. Tîrgului ;
Ghinda ; Jelna. Pe alocuri este foarte frecventă .
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Fig. 16.

Fig. 15.

-

-

Cazuri

Exemplar

teratologice.

teratologie.

sf. viridifolium R. Ros. sf. nova. - foliis imaculatis, viridis. (Hg 2 a)·
Frunze unicolore, fără macule, de culoare verde. Răspîndirea : Bistriţa în
Păd. Codrişor, Păd. Rubental, Dl. Tîrgului, Dl. Jelnii ; Ghinda ; Jelna ; Or 
heiul Bistriţei în Păd. Şesul Orheiului.

d. Alte variabilităţi.
-f. morari R. Ros. f. nova. - planta prodit duobus caulibus ex
eodem bulbo. (fig. 3) Dicta in sonorem Prof. dr. doc. Julius Mora.riu.
Plantă cu două tulpini din acelaşi bulb. Denumită în onoarea Prof. dr. doc.
Iuliu Morariu, membru corespondent al Acad. R.S.România. Răspîndirea :
Ghinda - jud Bistriţa-Năsăud ; Cluj în împrejurimi.
f. oec. trifolium R. Ros f. nova. - planta cum tribus foliis (fig. 4).
Planta cu trei frunze. Răspindirea : Bistriţa în Păd. Rubental, Dl. J elni i .
Ghinda , J elna.
In herbarul Grădinii Botanice din Cluj, există exemplare a acestei
forme colectate din străinătate : Boi de St. Felix de Sorgues ( 1 8 . IV. 1 901)
(Franţa) : Saraj evo (10. V. 1 908) (Iugoslavia).
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Fig. 17.

-

Cazuri teratologice, care ilustrează trecerea de la frunze la tepale saw
invers.

e. Monstruozităţi.
Cele două monstruozităţi ale speciei, au fost descrise ca unităţi siste
matice de sine stătătoare. !n urma cercetării staţiunii în care au fost recol
tate, precum şi a comparării CU alte C3.ZUri teratologice recoltate ullerior,
am ajuns la concluzia ci trebuie să admitem că este vorba de monstruozi
tăţi.
-m. plenum (Morariu) ; f. plenum Morariu. Lucr. Ştiinţ. Inst. Pol.
Braşov. Vol. III. 1 957. I n anul 1 954 a fost colectat un singur exemolar de
pe Muntele Tesla (Masivul Ciucaş), care are următoarele caracteristici : tulpi
na cu trei frunze dispuse în verticil, laciniile învelişului floral în număr
de 1 5, stamine numeroase, diametru! florii de 7 cm .
Cercetind această staţiune în anii următori, nu am mai regăsi t ase
menea exemplare. Cazuri asemănătoare am identificat şi în cadrul staţiu
nilor cercetate în judeţul Bistriţa-Năsăud, care vor fi însă tratate în capi
tolul următor, fiind vorba de cazuri teratologice.
-m. biflorum R Ros. ; f. biflorum R. Ros. Natura seria Biol. XIV.
nr. 2/1 962.
tulpină cu două flori. A fost colectat de pe Muntele Tesla
in anul 1 960.
In afara taxoanelor enumerate, constituite pe baza unor variaţii de
venite caractere stabile, trebuie să arătăm că frunzele mai prezintă varia
bilitate destul de însemnată ca formă. (Fig. 5). Măsurătorile efectuate asu
pra a sute de exemplare din staţiuni diferite, ne-au furnizat următoarele
date : Lăţimea limbului frunzei (1) variază între 0,9-4,5 cm, iar lungimea
limbului (L) între 4,3- 1 1 , 7 cm. Rezultatele acestor măsurători sînt înre
gistrate în tabelul nr. 1 .
-
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Referitor la datele cuprinse în tabel, subliniem că acestea provin în
urma a sute de măsurători efectuate pe teren, bună parte a exemplarelor
în cauză găsindu-se în herbarul autorului.
Analizînd aceste date, rezultă că lăţimea minimă este sensibil egală
în toate staţiunile, pe cînd cea maximă înregistrează variaţii destul de în
semnate. Lungimea minimă este de asemenea puţin variabilă în staţiuni
le studiate, exceptie făcînd Bistriţa, cu valoarea de 6 cm. In ceea ce pri
veşte lungimea maximă, aceasta înregistrează o amplitudine destul de re
marcabilă.
Deoarece aceste valori extreme nu furnizează date pe baza cărora să
putem preciza forma limbului, s-a I)rocedat la găsirea unui coeficient R,
care- să exprime cifric forma frunzei. Coeficientul de formă R, este ra
portul dintre lungimea (L) şi lăţimea. (l) frunzei, adică R
L : 1 . Cu cît
R este mai mare, cu atît lamina are o formă mai pronunţat alungit-lanceo
lată, pe cînd la o valoare mică a coeficientului R, corespunde forma ovat
lanceolată. (Tabelul 2). Din reprezentarea grafică a coeficientului R. in di
verse staţiuni, rezultă că acesta înregistrează valori maxime în staţiunile
cu altitudine mai mică (Braşov, Bistriţa), iar în cele cu altitudine mai mare
scade treptat (Zizin), ajungînd la minim în staţiunile cu altitudine extre
mă (Tesla 1 200 m) De aici se poate trage concluzia, că forma limbului
frunzei este alungit lanceolată în staţiunile joase, iar în regiunea montană
frunzele tipice sint ovat-lanceolate. Concomitent, rezultă că suprafaţa la
minei creşte direct proporţional cu creşterea altitudinei.
Se pare că aceaşţa este o adaptare a planetei la condiţiile staţionale
deosebite, caracteristice altitudinilor respective, ştiut fiind că la altitudi
n ile mai mari, numărul zilelor cu soare este mai redus în perioada martie
=mai, decît în cele cu altitudine mai redusă. Ori plantele au nevoie de o
cantitate bine delimitată de insolaţie directă, în vederea acumulării prin
frunze a substanţelor nutritive, necesare dezvoltării şi înmulţirii lor.
Specificăm că măsurătorile au fost efectuate numai asupra frunzelor
exemplarelor florifere.
Pe baza materialului faptic studiat, rezultă că ceea ce F. Schur31 a
numit E. latifolium, s-ar putea considera pe bună dreptate ca f. latifolium.
Astfel, în staţiunea de pe Muntele Tesla (Ciucaş), predomină aproape în
exclusivitate această formă lat-ovată. Interesant este faptul că materialul
respectiv îl încadrează în f. purpureum Baumg., ceea ce am constatat şi
noi. adică la altitudine mare, frunzele sînt lat-ovate, iar culoarea predo
minantă a florilor este cea purpurie.
=

Il. TERATOLOGIA SPECIEI.
Din străinătate se cunosc cazuri teratologice ale speciei:32. Astfel Voss
şi P. Bolzon ( 1 894) amintesc flori dimere, Wydler, Heinricher şi Bouche
= polimere (metatipie). Calloni descrie exemplare a căror tepale au ten
dinţa de sciziune laterală, iar Brunard a găsit un exemplar cu două flori.
31 F. Schur-Enum. pag. 663, E. latijolium Schur herb. Transs. sert.
purpureum Baumg).
"' O . Penzig. Pflanzen-Teratologie Berlin. 1921-1922.
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(ceea ce noi am incadrat in m. biflorum R. Ros . ). Deci toate anomaliile
semnalate de aceşti autori se referă la floare.
La noi au fost descrise de R. Rosler ( 1 962)J:J cîteva cazuri teratologlce
ale speciei, astfel : Metatipie, petalizarea staminelor, dedublarea prin sci
ziune a tepalelor (choriză) şi prezenţa unui organ petaloid pe scap.
In continuare, prezentăm cazuri teratologice noi pentru această specie, majoritatea lor fiind colectate în judeţul Bistriţa-Năsăud.

1. Petalomanie, enaţie.
Colectat la Bistriţa - Păd. Codrişor (6. V. 1 962).
Exemplar dezvoltat normal, doar floarea fiind teratologică astfel : 6
tepale normal dezvoltate, 6 stamine parţial pînă la total petalizate in di
verse stadii (petalomanie). Aceste organe sînt curbate datorită enaţiei (apa
riţia unor excrECscenţe petaloide) care a condus la o creştere mai rapidă. a
unei antere cu tendinţă de petalizare, producînd curbarea înspre antera
nepetalizată sau parţial petalizată. (fig. 6). Pistilul normal dezvoltat.

2. Clorantie, degenerare, cheratomanie. (Fig. 7 a).
Colectat la Ghinda-Heubusch. (2 IV. 1 967).
Exemplar dezvoltat normal, floarea fiind teratologică, astfel : 6 falia
le perigonale verzi, mai inguste decît tepalele tipice speciei. Cele exterioa
re au culoarea tipică maculelor purpurii ale frunzelor, cele interioare fiind
verzi, ceva mai deschis colorate decît partea verde a laminei frunzei, la
virf fiind pe o lung!me de aproximativ 2 mm uşor rozee. Aceste foliole
perigonale înverzite fiind mai rigide, nu s-au deschis, deşi exemplarele
tipice din jur aveau foliolele indoit răsfrînte, poziţie normală în timpul
înfloririi. Acest caz se poate încadra în clorantie (inverzire) şi degencrarc
(degeneration-Masters)3". Staminele toate slab dezvoltate (degenerare),
mai scurte şi mai înguste. 3 stamine libere de culoare verde (clorantic) şi
celelalte 3 avînd forma unor frunze mici (clorantie) de culoare roz-ver
zuie, concrescute, îmbrăcînd pistilul într-un organ asemănător cu o cupă
sau un tub (cheratomanie - Morren)35. (fig. 8 a). Se poate observa linia
de sudură a celor trei părţi componente ale cupei. Pistilul anormal dez
voltat, pipernicit, stil cu mult mai scurt decît ovarul, fără cele trei stig
mate tipice speciei.

3. Metatipie, clorantie. (fig. 7 b).
Colectat la Ghinda-Heubusch. (2. IV. 1 967).
Exemplar dezvoltat normal, prezentînd o floare teratologică (metati
pie}, de tipul : P4 + 3 A4+3 G(4) 36. Toate tepalele sînt verzi, din care cele
33 In Despre variabilitatea

. . •

34

Dezvoltarea pipernlcită a unul organ, de care sînt legate şi transformări ale formei tipicro
(după Penzig) .
35 După O. Penzig, Pflanzen-Teratologle.
36 Formula florală tipică a speciei este : P3+3 A3+3 G(3t
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din primul ciclu floral de culoare verde purpurie închisă ca şi maculele
închise de pe frunzele tipice, iar cele 3 tepale din ciclul următor sîn t verzi
deschise (clorantie). Ca dimensiune, tepalele exterioare sînt ceva mai în
guste decît cele tipice, cele interioare avînd lăţimea pe jumătate cît a celor
exterioare. Cele 7 stamine sînt verzi şi mai slab dezvoltate. Ovarul este te
tralocular (fig. 8 b). Stilul prezintă o curbură elicoidală şi are patru stig.
mate. (fig. 8 c).

4. Clorantie.
Colectat la Ghinda-Heubusch. (2. IV. 1 967) (fig. 7 c).
Floare teratologică de tipul : P3 + 3 A3+3 G(2). Tepalele sînt de culoare
verde deschisă, mai înguste şi mai scurte decît cele normale, staminele
sînt verzi deschise, iar stilul prezintă doar două stigmate. (fig. 8 d) fiind
de culoare albă.

5. Blastomanie, corifilie. (fig. 9).
Colectat la Jelna - Motschiberg. (8. IV. 1 967).
Din acelaşi bulb s-a dezvoltat o tulpină normală cu o floare şi două
frunze, precum şi altă tulpină, care prezintă o aglomerare de frunze, deci
· O tendinţă anormală de a produce un număr sporit de frunze (blastoma
nie). Cea de-a 2-a tulp�nă nu are floare, ci prezintă o frunză terminală pe
scap (corifilier:�. Cele patru frunze sînt dispuse astfel : două de mărime n or
mală dispuse normal, cea de-a 3-a crescută din teaca unei frunze bazale,
fiind însă foarte redusă ca mărime. Cea de-a patra, de mărime mijlocie,
�este dispusă la vîrful unei tulpini mai scurte decît cea normală.
6. Bifurcare (chorise, cyclochorise), didimantie.

Colectat la Ghinda - Heubusch. (3 1 . III 1 968).
Exemplar teratologie ce prezintă 2 flori pe acelaşi caul, putînd fi în
•cadrat în m. biflorum R. Ros (fig. 10). Această bifurcare anormală a tulpi
nei, se poate încadra în chorise (după Penzig) şi cyclochorise (după Fer
·mond). Apariţia celor două flori pe un scap care normal prezintă o singură
floare, se încadrează în didimantie (Didymantie-Penzig). Una din cele două
flori este normală, cealaltă teratologică prezintă următoarea formulă flo
Tală : P4+4 A3 + 3 G(3).

7. Petalomanie şi altele.
Colectat la Ghinda - Heubusch (3 1 . III. 1 968). (fig. 1 1 ).
Exemplar cu două tulpini din acelaşi bulb, tulpinile fiind concre;;cu
te din bulb pînă la colet. Una din tulpini are 2 frunze şi o floare normală,
în schimb prezintă o anomalie interesantă : cu 0,5 cm sub floare, scapul
prezintă o răsucirie elicoidală (fig. 12 a), datorită creşterii mai rapide a.
unei părţi laterale a tulpineL Se pare că această anomalie este produsă de
o înţepătură de insecte sau de bacterii sau viruşi, afirmaţie bazată pe .fap37

Ch. Morenn-coriphyllie .(după O. Penizg�.
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tul că partea respectivă a tulpinei este mai lăţită şi decolorată. A doua
tulpină are 3 frunze, din care una mai redusă ca dimensiune. Floarea este
şi ea teratologică, avînd 7 petale, iar o parte din stamine sînt petalizate,
două din acestea fiind transformate în tepale mai mici şi mai înguste

(petalomanie).
8. Metatipie.

Am colectat 3 exemplare cu flori teratologice (2 ex. la Braşov Stej eriş 26. III. 1 96 1 şi 1 ex. în aceeaşi staţiune la 1 2. III. 1 9 6 1 ), avînd ur
mătoa,rea formulă florală : P3 + 2 A3 + 2 G(2), ovarul fiind bilocular (fig.
12 b). Aceste exemplare teratologice (metatipie) reprezintă un caz evolutiv
la floare fiind extrem de rar întîlnit.
9. Bifurcare, concreştere.

Colectat la Bistriţa - Dealul Jelnii ( 1 0. IV. 1 963). (fig. 1 3).
Exemplar cu 3 frunze şi cu 2 flori concrescute. Ovarele în partea
inferioară concrescute (coeziune parţială), jumătatea superioară liberă
(fig. 12 c). În urma bifurcării tulpinei (dirupţie - Germain de Şt. Pierre),
chiar spre partea terminală a acesteia, la 3 mm. sub cele 2 flori, acestea au
concrescut (didimantie apropiată), dînd naştere la această floare teratolo
gică, care are 1 1 tepale, 12 stamine şi 2 pisţile.

10. Metatipie, atrofie. (fig. 14).
Colectat la Bistrita - Pădurea Rubental ( 1 5 . IV. 1 962).
Exemplarul prezintă o floare teratologică de tipul : P3 + 2 A3+2 G(3)
(metatipie). La 4 cm. sub floare, este inserată pe caul o tepală, ceva mai
mică ca dimensiune decît cele din floarea normală. Una din frunze este
normal dezvoltată, a 2-a fiind atrofiată, spre vîrf avînd caracterele de
tepJ.lă (mai subţire şi de culoarea tepalelor).

1 1. Atrofie. (fig. 1 5).
Colectat de Gh. Bujorean ( 1 9 . III. 1 923) de la Cluj-Păd. Făget {înserat
in H.G.B.c.r��.
Exemplar cu doi sc:1pi din acelaşi bulb, unul dezvoltat normal care
poartă o floare teratologică (P4 + 3 A3+3 G(3) şi două frunze care însă
nu sin t aşezate opus ca la tipul speciei, ci înserate una deasupra celeilalte.
Cel de-al 2-lea scap este foarte mic ca înălţime, prezentînd 3 frunze ceva
mai mici şi o floare incomplet dezvoltată (atrofie).

12. Coeziunea staminelor.

Colectat la Bistriţa (cultivat în grădină). ( 1 3 . III. 1 970).
Floarea teratologică are 7 tepale, 7 stamine (din care două au fila
mentele concrescute, anterele fiind libere, putîndu-se observa sudura me
diană a celor două filamente) (fig. 16 a), stilul cu 4 stigmate (fig. 1 6 b).
Caz teratologie extrem de rar la această specie, fiind întîlnit în general
:;3. l-I.G.B.C.

Herbaru! Grădinii Botanice din
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destul de rar in regnul vegetal. Intîlnit de noi numai la lemnul cîincsc

(Ligustrum vulgare L.).39

13. Organ petaloid pe scap.
Aceste cazuri sînt destul de frecvente, organul petaloid fiind înserat
la. diverse înălţimi pe caul. In fig. 17 am redat cîteva cazuri, care ar pu
tea eventual explica transformarea unei a 3-a frunze în organ petaloid ş i
apoi în tepală, sau invers- �recerea unei tepale la nivelul celei de-a 3-a
frunze.
Din prezentarea acestor cazuri teratologice, rezultă că în aceast'i
zonă de limită a arealului speciei (România), frecvenţa şi variaţia anoma
liilor este foarte ridicată.

III. IMPORTANŢA. PRACTICA A. SPECIEI.
Pînă în prezent nu s-au studiat unele însuşiri ale acestei plante care:
ar putea aduce foloase omului. Cînd afirmăm acest lucru, ne gîndim mai
ales la faptul că măseaua ciutei ar putea deveni o specie decorativă tim
purie pentru parcurile şi grădinile noastre, fiind rezistentă la condiţiile
destul de vitrege ale lunilor februarie şi martie, cînd nu poate fi folosită
o gamă prea variată de plante în parcuri şi scuaruri.
In acelaşi timp ar corespunde şi ca plantă de apartament, pulind
fi folosită în mod asemănător cu ciclamenul (Cyclamen europaeum L.).
Pentru aceasta însă -e·ste nevoie de o selecţie, care să conducă la obţinerea
unor varietăţi horticole viguroase, cu frunze mari, cu flori pline, mari şi
cît mai divers colorate. Sînt convins c ă u n grădinar priceput, a r putea
obţine varietăţ.i extrem de frumoase, bazîndu-se pe cultura formelor cu
3 frunze, cu 2 tulpini, cu 2 flori, cu flori albe şi galbene etc.
Scoaterea din anonimat a acestei plante prin introducerea ei în cul
tură, ar fi de un real folos pentru zonele verzi din regiunea de cîmpie ş i
pînă î n cea montană, precum ş i pentru apartamentele noastre.
Vreau să subliniez că la Bistriţa, în unele grădini se cultivă această
specie, alături de ghiocei (Galanthus nivalis L ) şi clopoţei (Leucojum ver
num L.) ca plantă decorativă de primăvară timpurie.
Recunoscută şi apreciată este importanţa apicolă a acestei specii,
fiind o plantă meliferă timpurie, care în zilele calde ale lunilor februarie
şi martie, cînd temperatura aerului permite albinelor primul zbor, furni
zează nectarul atît de necesar familiilor de albine după iernare. Ca plan tă
meliferă de primavară, măseaua ciutei stă ca importanţă alături de ghiocel
(Galanthus nivalis L.), brînduşă (Crocus heuffelianus Herb.), viorele (Scilla
bifolia L) , spînz (Helleborus purpurascens W et K), popîlnic iepuresc (He
patica nobilis Mill.) etc.
39 R. Riisler. cazuri teratologice observate la lemnul ciinesc, liliac şi smirdar, Revista pădu
rilor, nr. 1 /1967.
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După cum este cunoscut, temperatura cea mai prielnică pentru pro
ducerea nectarului este cuprinsă între 1 6° şi 20° C. Important este faptuf c:l
măseaua ciutei, alături de celelalte plante melifere timpurii, produc nectar
în jur de 1 0°C, în multe cazuri şi sub această temperatură40.
În continuare dăm caracteristicile apicole ale speciei Erythronium

dens-canis L.

:

1 . Perioada de înflorire : Sfîrşitul lunii februarie-mijlocul lunii mai.
(funcţie de altitudine şi expoziţie).
2. Tipul de cules (zona>

:

II, III, IV, V, VI.41

3. Clasa de producţie in miere
4. Cla sa de producţie în polen

:

:

III 42
3.

Pentru comparaţie, dăm în tabelul nr. 3, caracteristicile apicole ale
citorva plante care constituie alături de măseaua ciutei, principala haz�
m eliferă timpurie.43
Pe lîngă importanţa horticolă şi meliferă, măseaua ciutei ar putea
avea şi însuşiri care ar permite încadrarea ei în rîndul plantelor medicinale.
Această presupunere însă va trebui să fie confirmată în viitor, prin s tudii
de specialitate asupra unor eventuale însuşiri medicinale ale acestei specii.

IV. CONCLUZII.
Această lucrare se bazează pe materialul faptic cules în perioada
1 955-1 970, care se găseşte în herbarul autorului, apoi pe materialul de
herbar privind specia Erythronium dens-canis L. înseţ"at în Herbarul Gră
dinii Botanice din Cluj şi Herbarul Facultăţii de Silvicultură din Braşov,
precum şi pe culturile experimentale efectuate de noi în perioada 1 96 1 -1 967
l a Bistriţa.
Credem că în această ultimă parte a lucrării, trebuie să reamintim
în concluzie următoarele :
1 . In România - la limita estică a arealului - specia prezintă o va
riabilitate deosebită faţă de restul arealului, realitate confirmată de un nu
măr de 1 O taxoane existente în flora noastră.

2. Concomitent se observă un număr deosebit de mare de cazuri te
ratologice, majoritatea neîntîlnite în flora Europei, de unde au fost sem
nalate doar anomalii ale florilor.
40 R. Rosler, Plante meliiere timpurii, Aplcultura, nr. 3 /1966.
41 Tipurile de cules s!nt cele stabilite de C.S.A.C. astfel : zona a II-a-tipul de cules din po
dişul Moldovei ; zona a III-a-tipul de cules din zona cimpiel din vestul ţării ; zona a IV-a-tipul
de cules din podişul Transllvaniel ; zona a V-a-tipul de cules din zona de dealuri subcarpatice.
42 Clasele de producţie (miere şi polen), s!nt cele după clasificarea propu�ă de R. Rosler In
"Apicultura", nr. 3 /1966, adică : m = producţie mijlocie de miere, deci se poate recolta cantitatea
de 100--400 kgfha : 3 = producţie mijlocie !n polen (aici mai intră ghiocelul - GaZanthus nivaZla,
cornul - Cornus mas, etc.).
43 Datele din tabel s!nt extrase din "Calendarul
noastră", după R. Rosler (Apicultura, nr. 3Jl966).
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3. Taxoanele şi cazurile teratologice frecvent întîlnite în flora noastră
spontană, oferă un material deosebit de valoros, care ar permite valorifi
carea. însuşirilor decorative ale acestei specii. In acelaşi timp merită studiale
şi alte însuşiri ale speciei, care în campania de valorificare superioară a
resurselor pădurilor noastre şi a zonelor limitrofe a acestora, ar putea con 
duce la descoperirea unor foloase încă necunoscute.

4 In ceea ce priveşte răspîndirea taxoanelor speciei, trebuie să sub
liniem, că nu au fost încă explorate toate regiunile ţării noastre (cu refe
rire specială la această specie) şi sîntem convinşi că în viitor, ne vor fi. o
ferite şi alte surprize interesante.
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BEITRAGE ZUR KENNTNISS DER ART ERYTHRONIUM
DENS-CA NIS L. (HUNDSLILIE) A US DEM KREISE BISTRIŢA-NASAUD
Z U SA M M ENFA SSUNG

Als Einleitung wird eine kurze Vbersicht der Verbreitung der Art
in Europa gegeben. Anschliessend werden die rumănischen-,ungar!
<chen-,deutschen un săchsischen Nahmen der Pflanze erwăhnt. Die
sâchsischen c:Vahmen der Art aus dem Kreise Bistritz-Nassod werden
aussfii hrlichcr bearbeitet und der Verfasser weist darauf hin, das diesel
"
:Jcn vom rumiinischen "cocoşei (kokoschehi) abgeleitet sind und auf ein
�wtriichtliches A lter des rumănischen Nahmens hinweisen, da sie vor
nmcl 800 Jahrc.n v on den siebenbilrger Sachsen il bernommen wurden: Im
7Jetriichtliches Alter des rumănischen Nahmens hinweisen, da sie vor
nmd 800 Jahren v an den siebenbilrger Sachsen iibernommen wurden, Im
"rstC'n Teil der vorliegenden Arbeit, werden alle die in Rumănien bekann
: en Variationen envahnt.
Die Taxonomie der Art wird kritisch bearbeitet und die Variationen
1cerden nach :folgenden Kriteri·en wiedergegeben : Bliltenfarbe (f. roseum
(Bamng.), f. purpureum (Baumg.), f. niveum (Baumg.), f. prodani (Buia et
_'J('i un) ; Bliitcnquirl-var. tetramerum (Schur) Morariu, f. polymorphum
J1orariu ; Blaltfiirbunrg-f. immaeulatum K. Maly, sf. purpureifolium R .
.'t(js, sf, nova, sf. viridifolium R. Răs, sf, nava ; " Andere Variationen-f.
'Tlorari R Ri5s. f, nova. DiC' beiden Monstruosităten der Art werdem im
,elbC'n Kapitel bearbeitet. (m. plenum (Morariu}, m. biflorum R. Răs).
Es werdC'n alle in Rumănien bekannte Standorte angegeben, gleich
zeitig bringt der Verfas.ser Beitrăge zur Kenntniss neuer Standorte der
() ben envahntcn Variationen. Als A bschluss wird in diesem Abschnitt, eine
Het rachtung iiber die Variabilităt der Balttform (Spreite) und der Bliit('n
;"ar()(', als Resultat der Ilohenlage, gemacht.
Anschliessend wird die Teratologie der Art behandelt und all.?,
sowohl im Ausland wie auch in Rumănien bekannte Fălle erwăhnt. E·�
u;erden 1 3 neue teratologische Fălle angegeben (Petalomanie,
Enation,
Chlorantie, Degeneration, Cheratomanie, Metatipie, Blastomanie, Cory
phillie, Spaltung., D.ydimantie, Zusammenwachsung, Atrophie, Chohesion
u..a.).
.

·
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Im 3. Abschnitt wird die wirtschaftliche Bedeutung der A_rt hervor
gehoben (Zierpflanze, Bienenweide).
Es werden einige Schlussfolgerungen gezogen, u.z. : 1 . Im ostlichen
V erbreitungsgebiet der Art (Rumanien), ist die Variabilitat aussergewăhn
lich reich, diese Behauptung wird durch die 10 bekannten Variationen
bestattigt. 2. Es wurde eine aussergewăhnlich grosse Zahl teratologischer
Falle beobachtet, die im zentralen Verbreitungsgebiet der Art nicht be
kannt sind (Mitteleuropa). 3. Es besteht die Măglichkeit der Einfilhrung
als Zierpflanzen, der wertvollsten Abarten. 4. Es wird darauf hingewiesen,
das vorlCiufig nicht alle Gebiete Rumaniens hinsichtlich dieser Art er
forscht wurden, so dass die Moglichkeit interessanter Entdeckungen noch
besteht.
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Erythronium des-canis L. - zwei Exemplare von Aussenwertengrosse.

Abb. 2. - E. dens-canis Li. immaculatum K· Maly; a. sf. viridifolium R. Ros ; b. L
si. purpureifollum R. Rlis.
ABB. 3. - E. dens-canis 1. f. oec. morari R. Ros .
ABB. 4. - E. dens-canis L. f. oec. triiolium R. Rlis.
ABB. 5. - Die

Variabilitat

der Blattform
Formen

ABB. 6. - Verschiendene

von

(Biattspreite) bei E. dens-canls L.
der Sta mina.

P etalisierung

ABB. 7. - E. dens-canis L. - teratologische

Falle.

ABB. 8. - Teratologische
Falle.
ABB. 9. - E. dens-canis L. -teratologisches
manie, Choryphyllie).
ABB.

1 0. - E. dens-canis L.

Exemplar

(Biasto·

m. biflorum R. Ros.

ABB. 1 1. - E· dens-canis L. tera tologisches Exemplar.
ABB. 12. - Teratologische
ABB. 1 3. - E. dens-canis
ABB. 1 4. - E. dens-canis
ABB. 15.

-

Falle.

L.
L.

- teratologisches Exemplar.
- teralologisches Exemplar

(Metatipie, Atrofie).

Teralologisches Exemplar.

ABB. 1 6. - Teratologische Falle.
ABB. 17. - Teratologische Falle die den O bergang vom matt zur Tepa.ld illustrieren.
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DEPOZI TUL DE MONEDE DE BRONZ DiN SEC. I V. E. N.
DESCOPERIT L A BIS TRI TA
,

IUDITA WINKLER
In 1 934, la săparea fundamentului casei familiei Reimisch, din str.
ş.aguna nr. 4, au ieşit la iveală 1 1 monede. Alte două piese au fost găsite
în grădina aceleiaşi case. Condiţiile descoperirii ne-au fost relatate de ne
potul descoperitorului care ne-a prezentat pentru determinare în 1 964 a 
ceste pise. Ele aparţin următorilor împăraţi :
1 . Vespasian, as, Cohen, 399 ;
2. Antoninus Pius, dupondius, Cohen, 545 ;
3. Severus Alexander, denar de potin, Cohen, 3 5 1 .
4. Valerian I, · antoninian d e bronz, Cohen, 1 40.
5-6. Claudius II, antoninian de bronz, Cohen, 2 1 , 1 39.
7 . Constantin I, centenionalis, Cohen, 244 .
8-9. Constantinus II, pecunia maiorina, CQ.h en. 44,
1 0- 1 2. Constantinus II, centenionalis, Cohen, 45.
1 3. Constantius II, centenionalis, Cohen, 59.
Toate monedele erau acoperite cu un strat gros de patină. După cu
răţirea lor, s-a constatat că unele sînt foarte tocite, îndeosebi asul lui Ve
spasian
şi dupondius-ul lui Antoninus Pius.
Gradul
de
con
servare al celorlalte piese era mediocru.
Faptul că nu putem preciza care sînt cele două monede găsite în gră
dină şi, prin urmare, nu avem o imagine precisă asupra eşalonării crono
logice a celor 1 1 monede nu schimbă valoarea lor documentară, căci oricare
ar fi cele două bucăţi care ar fi fost scoase dintre cele 1 3 monede, restul
ar cuprinde şi piese emise din sec. IV e.n.
Sub raport teoretic această descoperire nu aduce nimic nou în elu
cidarea problemei mult dezbătute a continuităţii populaţiei daco-romane
după retragerea, de către Aurelian a trupelor şi aparatului de stat din
provincia Dacia 1, ea înscrie doar un punct nou p_e harta arheologică a Da
ciei din sec. IV e.n.
Literatura pr� i ' ,. d prJblenta cor.tint:ităţii fiind .foarte vastă indicăm d o a r trei dintre ul
tin1ele studii : C . Diacoviciu, Originea poporului român după cele 1nai noi cercetări, î n Unitat�
şi continuitate în istoria poporului român (sub redacţia prof. univ. D. Ber.tiu) , Bucureşti, 1968,
p. 83 şi urm. : D. Prota,e. Problema continuităţii în Dacia în Lumina arheotogiei şi numismaticil,
Bucureşti. 1966. cap. II, Vestigi i daca-romane în Dacia între anii 217 şi 450 ; K. Horedt, Un nou
aspect at problemei continuităţii, in Unitate . . .
p. 73-82

.
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BRONZEMONZOEPO T AUS DEM 4. Jh. IN BIS TRIŢA
ZUSAMM ENFA SSUNG

Beim Ausheben der Erde fur das Fundament des Hauses Şaqv.11�> 
Strasse Nr. 4 wurden im J. 1934 elf Milnzen gefunden und gleichzeitig
im Garten desselben Hauses noch zwei weitere Stilcke. Es sind kaiserzei
tliche Prăgungen aus dem 1.
4. Jh. (siehe S.). Alle Milnzen sine!
mit einer dicken Patinaschicht ilberzogen. lhr Erhaltungszustand ist mi
ttelmăssig, nur das As von Vespasianus und der Dupondius von Antoninus
Pius sind sehr abgegriffen. Es konnte nicht festgestellt werden, welchc
Milnzen im Garten gefunden worden waren. Da aus dem 4. Jh., dem Zeit
punkt ihrer Vergrabung, nur wenige Funde bekannt sind, erweitert dieser
unsere Kenntnisse ilber Ansiedlungen des 4. Jhs. in Dazien.
-
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FE. NOMENE CARS TICE ÎN ERUPTI VUL'rMUNTILOR
,
J...
CĂLIMAN/ DE NORD- VEST

I OA N CHINTÂU A N

Literatura de specialitate apărută în ţară şi străinătate pînă în anul 1 962,
aminteşte numai tangenţial de prezenţa fenomenelor carstice dezvoltate in
roci eruptive ; unele neexplicate genetic (lapiezurile), altele datorate acu�
mulărilor masive de gaze ce creeazd. �oluri în interior sau scurgerilor sub
presiune a lavelor, formaţiunile carstice (stalagmite, stalactite, draperii
etc.) fiind formate în acest caz din lavă topită.
De abia în anul 1 962 un grup de cercetători români alcătuit din Tr. Naum,
E. Butnariu şi M. Giurescu (I) prezintă un fenomen carstic dezvoltat pe
roci eruptive, original prin geneza şi modul său de prezentare, denumit de
ei "Vulcanokarst", fenomen care pare un caz unic pe glob şi îl analizează
in amănunt. Aceste manifestări vulcanokarstice au fost identificate în mun
ţii Călimani, în vîrfurile : Negoiul Românesc, Călimanul Cerbului, Căliman
Izvor, Voivodeas<. , Bradul Ciont, Reţiţiş, Negoiul Unguresc şi Pietrosul.
Vulcanokarstul este reprezentat aici atît prin forme d� suprafaţă, grefate
Pe andezite piroxenice şi piroclastite cît şi prin forme de adînc (grote
peşteri) dezvolta te în piroclastite intens caolinizate, silicifiate şi
limonitizate.
Printre manifestările vulcanokarstice tipice se situează şi acelea identifi
cate de noi pe cursul superior al Budacului, în regiunea Budacul de Sus
(Bistriţa-Năsăud) ; a căror apariţie e în legătură cu p,iroclastitele andezitice
ce constituie bordura apuseană a Călimanilor de nord-vest.
Aici, la limita cu sedimentele pliocene ale Bazinului Transilvaniei, M. Căli
mani apar, în general, cu pante abrupte determinate de natura rocilor, de
diferenţa de duritate între formaţiunile marnoase ponţiene şi aglomera
tele vulcanice cimentate, cărora li se suprapun lave mai dure.
I. NAUM Tr., B l l r NA R !U E., C !URESCU M. - .,Vulcant.k arstul
din Masivul Că!imanului
(Carpaţii Orientali)", An. Univ. Bucureşti Ser. Şt. Naturii, Geologie-Geografie, 32;
1962,
Bucureşti.
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In unele sectoare ale acestei zone marginale, datorită diaclazelor care frag
mentează masa de aglomerate, s-au format stînci mari (pereţi verticali de
50-60 m înălţime şi chiar mai mari) constituite din material vulcanic de
- dimensiuni variabile, relativ puternic cimentat. Alteori, intilnim s Lînci
înalte, de forme foarte diferite ("ace" , "apostoli", etc.), izolate, martori din
vechea suprafaţă a aglomeratelor.
Asemănător se prezintă marginea vestică a Călimanilor de nord şi în regi
unea Burlacul de Sus. unde se întîlnesc pereţi verticali a căror înălţime a
junge uneori la 80-90 m. (Piatra Corbul_ui, Strîmtu, etc.), orientaţi înspre
Valea Budacului. Manifestările vulcanokarstice pe care le semnalăm sîn t
localizate în aceşti versanti stîncoşi, în aceste stînci constituite din aglome
rate vulcanice. Nota de faţă îşi propune să expună succint cîteva dmtre acestea, insistînd asupra localizării lor ; urmînd ca după cunoaşterea mai
detaliată a fenomenelor să revenim cu noi date.
Din oraşul Bi.-.+nţa, pe şoseaua asfaltată ce duce la exploatările forestlere
de pe cursul superior al Budacului, se aj unge după cea . 1 5 km în satul
Burlacul de Sus situat la poalele Călimanilor de nord-vest. (Fig. 1 ) . De aici,
urmînd cursul Budacului înspre izvoare, pe o şosea forestieră bine între
ţinută, intrăm după aproximativ 7 km în zona muntoasă eruptivă, forma
tă din culmi nu prea înalte, impădurite, printre care apele repezi de mun
te, afluenţi ai Budacului, şi-au croit drum.
La cea. 8,5 km de Burlacul de Sus şoseaua se bifurcă : un drum fores Lier
urmăreşte mai departe, înspre izvoare, cursul Budacului ; iar al doilea duce
la Casa de vînătoare Dealu Negru şi de aici la Cuşma. Urmînd acest al do
ilea drum forestier după cea. 4 km se ajunge la baza peretelui stîncos Pia
tra Corbului, cu o înălţ.ime de 90 m, constituit din piroclastite andezitice şi
· care formează marginea abruptă a eruptivului din acest sector.
În acest perete, la o altitudine absolută de 980 m, mai precis la 65 m de la
baza lui, se află intrarea în peştera Piatra Corbului, prima manifesLare
vulcanokarstică cercetată. Din drum se observă numai o serie de crăpături,
diaclaze în stîncă ; intrarea în peşteră rămîne invizibilă piină in apropierea
ei. Urcuşul la peşteră nu este greu, iar frumuseţea peisajului care se des
chide de la intrare înspre Bazinul Budacului şi mai departe, precum şi
ineditul peisajului subteran ce ne aşteaptă, răsplătesc eforturile depuse.
In cîteva deplasări de explorare efectuate am reuşit să cercetăm numai 35
m din sistemul subteran, datorită gradului scăzut de consolidare a rocii în
· Care e cantonată, fapt ce a determinat aspectul ruiniform al peşterii, cu nu 
meroase blocuri îngrămădite haotic pe planşeu, blocuri p['ovenite din pră
buşirea tavanului. Alte blocuri, mai mari sau mai mici, stau gata să se
desprindă la cea mai mică atingere. Cu toate greutăţile în explorare, cre
dem că în scurt timp vom reuşi să cunoaştem întreg sistemul carstic de la
Piatra Corbului.
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Un alt sector în care apar manifestaţiuni vulcanokarstice este situat
pîrîul Strîmtu, afluent de dreapta al Budacului.

pe

De la bifurcaţia amintită, urmînd drumul forestier �e duce la Casa de vî
niitoare Aluneasa, aj ungem după cea. 1 km în zona de confluenţă a pîrî
ului Strîmtu cu Budacul. De aici, fie că înaintăm pe culmea din dreapta,
fie pe cea d in stînga pîrîului, ajungem după cea. 45 de minute la nivelul
treimii superioare a peretului stîncos Strîmtu (altitudine absolută 1 1 00 m),
nivel la care se află manifestaţiunile vulcanokarstice identificate.
Desigur, putem folosi şi drumeagul de pădure, sau cărările care însoţese
pîrîul Strimtu pînă la izvoare, adică pînă la baza peretelui abrupt Strîmtu,
dar de aici urcuşul e mult mai greu. Sînt de preferat celelalte două trasee.
Î n versantul abrupt amintit, la. cea. 20 m de la partea lui superioară, la
a.celaşi nivel, se află o serie de scobituri, grote incipiente, a căror lungimi
nu depăşesc 3 m, localizate în acelaşi aglomerat vulcanic. Singura peşteră
de aici, este situată la marginea vestică a peretelui stîncos.
Explorarea ei e în curs şi sperăm să aducă precizări interesante cu privi
re la geneza fenomenelor vulcanokarstice din regiunea Budacul de Sus.
Cercetările întreprinse pînă acum ne permit să presupunem că în zona a
ceasta manifestările carstice în rocile eruptive ale Călimanilor sînt mult
mai extinse. Astfel. urmînd cursul Budacului în amonte de Casa de vînă
toare Aluneasa pînă înspre izvoare, se pot observa o serie de alte abrup
turi constituite din aglomerate vulcanice în care apar numeroase găuri,
care de jos, din drum par a fi guri de peşteri.
Explorările viitoare vor face precizările care se impun.
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Fig. I . - Poziţia geografică a sectorului de aparitie a
nea Budaeul d e sus (Eistrita-Năsăud). Scara I: 200.000.
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fenomenelor vulcanokarstice din

regiu

Phenomenes carstiques dan s l'eru ptif des Căl i mani
de Nord-Ou est
RESUME.,
La note ci-dessous signalise une deuxieme region dans notre pays ou
apparaissent des manifestations volcanocarstiques, en localisant les points,
sans caracteriser en detail les phenomenes, ce qui sera fait dans une co
mnwnication prochain.
Ces manifestations carstiques dans les roches eruptives ont ete identif iees
dans la zone qui se trouve a l'ouest de Călimani de> nord dans la region
Bmlacul de Sus (Bistriţa-Năsăud).
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Autorii sînt rugaţi a trimite studiile, articolele, comunicările şi note
le, dactilografiate la două rînduri şi în trei exemplare, în$oţite de un re
zumat în limba română, de cel mult o jumătate de pagină. Tabelele şi a
nexele, vor fi dactilografiate pe pagini separate, iar schiţele şi diagrame
le, vor fi executate în tuş, pe hîrtie de calc. Atît tabelele cît şi ilusiraţiile,.
vor fi numerotate cu cifre arabe. Figurile din planşe vor fi numerotate
în continuarea celor din text. Se va evita repetarea aceloraşi date în t ext,
tabele şi grafice. Explicaţia figurilor va fi dactilografiată pe pagină sepa
rată. Citarea bibliografiei în text se va face în ordinea numerelor. Numele
autorilor citaţi va fi precedat de iniţială. Titlurile lucrărilor şi a reviste
lor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform uzanţelor internaţio
nale.
Responsabilitatea asupra conţinutu lui articolelor revine în exclusivi
tate autorilor.
Corespondenţa privind manuscrisele, schimbul de publicaţii etc. ,
va trimite pe adresa : Muzeul de istorie din Bistriţa, s tr. Armata Roşie
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