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PREFATĂ
,

Hotărîrea şi entuziasmul cu care oamenii muncii in
-tîmpină cea de-a 25-a aniversare a proclamării Republicii îşi
g ăsesc manifestarea şi în preocupările colectivului ştiinţific
şi ale colaboratorilor Muzeului de is torie din Bistriţa.
Studierea şi cunoaşterea istoriei nu este numai un act
de cultură, de cinstire şi pretuire pe care le aducem înainta
ş ilor dar şi un bogat izvor de învăţăminte pentru prezent şi
viitor, un pu ternic mijloc de educare patriotică a maselor.
S1nt explicabile, prin urmare, atît preocupările cît mai
susţinute manifes tate de că tre organele şi organizaţiile de
partid, de stat, a insti tuţiilor de cultură şi educaţie pentru
a pune la dispoziţia maselor rezul tatele cercetărilor pe tărî
mul istoriei cît şi dorinţa sporită pe care o manifestă toate
categoriile de oameni ai muncii tineri şi vîrstnici, bărba.l i şi
femei, pentru studierea istoriei, pentru cunoaşterea trecutului
plin de glorie al neamului, a luptelor p line de eroism şi sa
crificiu pe care forţele înaintate ale naţiunii le-au dus pentm
independenţă naţională şi libertate so cială, pentru a face din
România un s tat liber, independent şi prosper în cadrul co
munităţii mondiale.
In ul timii ani, pe plan naţional au văzut lumina tipa
rului un număr însemnat de lucrări, multe dintre ele eviden
ţiind sporirea interesului pentru s tudierea şi cunoaşterea tot
mai amănunţită a istoriei locale, printre care se înscrie şi
volumul I I al lucrării "FILE DE ISTORIE" realizat cu sprijinul
colec tivului Muzeului de istorie din Bistriţa.
Importante atît prin bogăţia informaţiei cît şi p1 in
concluzii, materialele cuprinse în acest volum dau posib ilita
tea cititorului să găsească in continuare pagini care prezjntă
lupta maselor populare de pe meleagurile pe care s-au născut
şi au trăit oameni de seamă ai neamului românesc, ca:
George Coşbuc, Liviu Rebreanu, Andrei Mureşanu.
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Rod al eforturilor depuse de cerce tători în domeniul
istoriei, prezentul volum constituie doar file din istoria ju
deţului nostru, un început de drum în domeniul studierii şi
cercetării istoriei din acest minunat colţ de ţară. Sînt încă
destule perioade şi probleme necercetate, altele insuncient
aprofundate. De aceea, una din preocupările noastre trebuie
să fie elucidarea în continuare, cu sprijinul specialiştilor din
judeţ, a luptei duse de clasa muncitoare, de forţele progre
siste conduse de partid pentru progresul şi prosperitatea pa
triei noas tre.
La împlinirea unui sfert de veac de la proclamarea
Republicii, judetul nostru - asemenea întregii ţări - se gă
seşte angajat în munca creatoare pentru a da viaţă isioricelor
hotărîri ale Congresului al X -lea şi ale Conferinţei Naţionale
din iulie 1 972, pentru realizarea prevederilor actualului cin
cinal înainte de termen.
Astăzi, oricare din aşezările acestor bă trîne locuri
transilvănene poartă amprenta unor profunde şi Jnaintate
transformări. Noua lor înfăţişare , mai tînără şi mai frumoa
să ca oricînd, rod al eforturilor înfrăţite ale tuturor oamenilor
muncii români, maghiari şi germani, de pe aceste meleaguri,
trebuie să tie oglindite în preocupările de viitor ale istorici
lor, cercetătorilor, a oamenilor de ştiinţă şi cultură .
Insufletiti de perspectivele măreţe ale viitorului Ro
mâniei socialiste avem datoria patriotică, cetăţenească de a
contribui prin întreaga noastră activitate la reflectarea prin
toate formele creaţiei cultural-artistice, a muncii eroice, pline
de pasiune şi abnegaţie depusă de întregul nostru popor condus cu iscusinţă de către Partidul Comunist - pentru tău·
rirea societăţii socialiste mul tilateral dezvoltate.
ADAI.BERT CRIŞAN
Membru al C.C. al P.C.R. - Prim-secretar al Comitetului
Preşedintele

judetean al P. C. R.
Consiliului popular judetean
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DIN LUP TA MASEL OR POPUL ARE DIN JUDE TUL
,

BIS TRIŢA-NlSlUD, SUB CONDUCERE A P.C.R.,
PEN TRU CONSOLIDAREA PU TERII DEMOCRA T-POPULARE
(6 Martie

1945

-

30 Decembrie 1947)

SEPTIMIU POP

V ictori a insurecţiei antifasciste d in august 1944 a inaugurat o eră
nouă în istoria României. Ea a descătuş.\t energiile creatoare ale maselor
l argi populare şi a creat condiţii pentru înfăptuirea unor profunde trans
formăr\ structurale în viata economică şi social-politică, pe calea progresu
lui general al României.
Instaurarea guvernului de la 6 martie 1945 a marcat o fază
nouă în procesu l prefacerilor social-economice şi politice din ţara
noastră, deschizînd calea înfăptuirii pînă la capăt a transformărilor cu
caracter burgheza-democrat. Referindu-se la semnificaţia victoriei ob
tinute de masele populare la 6 martie 1945, tovarăşul Nicolae
Ceauşescu subl inia : "Constituirea guvernului Groza nu a reprezentat
o simplă schimbare de guvern, ci o schimbare a însuşi regimului poli
ti c din ţara noastră : i nstaurarea puterii revoluţionare-democratice a
munc itorilor şt ţăranilor' '. t
Experienţa istori c ă obţinutd. de partidul nostru în lupta pentru
instaurarea şi consolidarea puterii oamenilor muncii confirmă pe de
p lin aprecierea făcută de V.I. Lenin că, " dictatura revoluţionar-de
mocratică a proletariatului şi ţărănimii are ca orice lucru pe lumea
asta, un trecut şi un viitor. Trecutul ei îl reprezintă absolutismul, io
băgia, m onarhia, privilegiile . . . Viitorul ei îl constituie lupta impo1 Nicolae

tate",

Ceauşescu. ,.România p e drumul cosntruirii societăţii
V<>l. 1. Editura politică, Bucureşti. 1970, p. G23-6�1.
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tri v a proprietăţii private, lupta muncltorului salariat împotriva patro
nului, lupta pentru socialism" .2
Nou a putere, reprezentată prin dictatura revoluţionară a cla
sei muncitoare în alianţă cu ţ ărănimea muncitoare, avea sarcina de a
zdrobi acţiunile contrarevoluţionare ale claselor exploatatoare, de a
apăra şi lărgi cuceririle obţinute de forţele democratice, de a înfilptui
p înă la capăt sarcinile revoluţiei burgheza-democratice şi a pregăti
condiţiile trecerii la revoluţia socialistă.
Instaurarea, la 6 martie 1 945 a guvernului sub preşedinţia dr .
Petru Groza, înflăcărat patriot şi militant progresist, a copleşit de bu
curie inimile tuturor patrioţilor din j udeţul Bistriţa-Năsăud. Alături
de întreaga ţară, forţele democratice din j udeţ, au sărbătorit acest
eveniment prin puternice manifestaţii de bucurie, serbări la care se
vorbeşte de semnificaţia acestui act. In oraşul Bistriţa, în sala numi
t� în mod semnificativ "Casa poporului", a avut loc o mare serbare
cu parti ciparea a peste 1 500 de oameni. Cu acest prilej au vorbit,
din partea F.N.D. l0an Pop, din partea Frontului pl ugari lor tăranii Ioan
Neagu şi Nicolae Suciu, iar din partea Partidului Comunist Român a
vorbit secretarul j udeţean, Victor Teodoru.3 După serbare cei pre
zenţi au m anifestat prin oraş, în faţa sediului Partidului comunist, cu
lozincile: "Trăiască guvernul Groza care a d at pămînt ţăranilor'',
Pen tr u Groza vom lupta !", "Trăiască guvernul Groza, guvernul po
porului" .r. Asemenea serbări şi manifestaţii au loc la Năsăud, Beclean,
Rodna, Chiochiş şi în alte localităţi.
Aniversarea împlinirii unui an de la instaurarea guvernului dr.
Petru Groza a prilejuit în j udeţ ample manifestaţii de adeziune şi sim
patie . .Aşa, de pildă, la Lechinţa participă peste 1 000 de muncitori, ţă
rani şi intelectuali.S Comisia locală a sindicatelor din Bistri ţa a organizat un m are miting în sala mare a prefecturii.6 Sărbătoresc cu entu
ziasm acest eveniment muncitorii de la intreprinderile "Regna'' din
Ilva Mică şi B:stricioara; muncitorii ceferişti din Bistriţa şi garnizoana
militară din acelaşi oraş" .7
Imediat după instaurarea guvernului
revoluţionar- democrat,
Partidul Comunist Român şi-a concentrat eforturile şi întreaga sa acti
vitate pentru redresarea economiei. Urmare a războiului şi a j afului
hitlerist situaţia economică a judeţului era deosebit de grea. Din lip
să de animale de tracţiune , de utilaje agricole şi braţe de muncă, in
s ămînţările nu se pot executa la timp. Intr-un raport al j udeţenei de
partid, din aprilie 1945, se menţionează : "In judeţul Năsăud, d upă ela,.

2. V.I. Lenin, Opere complete. voi. 31, Editura politică, Bucureşti, 1964, p . 143.
Arhiva Comitetului j udeţean P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 639, f. 2.
Ibidem.
,.Lupta Ardealului", III, nr. 175 din 14 martie 1947, p. 2.
Idem, nr. 173 din 13 martie 1947, p. 2.
7. Ibidem.

'3.
4.
5
6.
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tele Camerei agricole, sînt 1 09.6 1 2 j ugăre de teren arător din care
5 676 jugăre au fost însămînţate de toamnă, iar din restul de 103.9 1 0
jngăre s-au însămînţat pînă l a 20 aprilie 1945 cea. 1 9.645 j ugăre."�
Situaţia slabă a însăm înţărilor se d atoreşte faptului că din judeţ au
fost duşi la munci forţate ce a. 40.000 d e oameni , care incă nu s·au
reintors. In continuare, în acelaşi raport se arată că "marea parte din
vitele plugarilor
Judeţul nu are

au fost luate de armatele
legătură
de cale ferată

germane în retragere.
o
serie de poduri

-

peste Someş erau distruse n .n. - şi lipseşte sămînţa de primăvară ca
re astfel nu se poate a duce . "9
Pe piaţă se resimte tot mai acut lipsa de produse agroalimenta
re, textile, îmbrăcăminte şi medicamente. Aceasta a determinat o ac 
centuare a speculei, devalorizarea monedei şi creşterea vertiginoasă
a preţurilor la produsele de strictă necesitate. Din cauza sporirii pre
ţurilor, a cursei între preţuri şi salarii, nivelul de trai al muncitorilor
şi celorlalţi salariaţi continuă să fie foarte scăzut, cu toate majorările
serioase de salarii efectuate în ultimele luni ale anului 1 944 şi începu
tul anulu i 1945. Vorbin d despre situaţia precară a muncitorilor, "Lupta
Ardealului" menţion a : "Situaţia muncitorilor din Ilva Mică trebuie
imbunătăţită, întrucît ei astăzi au lipsuri mari : nu există mîncare, îm
�jrăcăminte, locuinţe, salarii foarte mici. Contractul colectiv este sa
botat, asistenta m edicală sub orice critică."10
Guvernul revoluţionar-democrat, avînd sprijinul maselor popu
lare a trecut la înfăptuirea unui ansamblu d e măsuri menite să norma
lize7e activitatea produ ctivă, raporturile dintre preţuri şi salarii, să ins
taureze ordinea în d omeniul desfacerii produselor şi să determine Loate
categoriile sociale, inclusiv pe industriaşi să acţioneze împotriva marilor
greutăţi economice.

Prima măsură rle mare însemnătate înfăptuită de guvernul de
mocrat a fost cea a reglementării situaţiei de fapt a celor 1 1 j udeţe
din nordul Transilvcmiei. In urma mesajului adresat în ziua de 7
martie 1945 de către guvernul Groza guvernului Uniunii Sovietice şi
Inaltului comandament sovietic, acesta, în scrisoarea de răspuns arată
că, ,.în conformitate cu Convenţia de armistiţiu din 12 septembrie
1944, consimte pentru instaurarea în Transilvania a administratiei gu
vernului român.'' 1 1
Actul istoric al reîntregirii teritoriului national prin încadrarea

în fruntariile României a părţii de nord a Transilvaniei eliberate de
sub jugul hitlerist-hortist de către armatele române şi sovietice a fost
subliniat printr-o serie de acţiuni politice care au avut loc în întreaga
ţard. cît şi în j udeţ.
8 , Arhiva C<•mit. jud. P.C.R. Cluj, fondul 4 , Dosar 620, f./5.
9. Ibidem.
10. ,.Lupta Ardealului", II, nr. 34 din 16 septembrie 1946, p. 2.
11 "Scînteia" din 11 martie 1945.
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La şedinţa solemnă a Consiliului de Miniştri ţinută la 1 3 mar
tie 1 945 în oraşul Cluj , prin care s-a marcat preluarea de către autori
t ăţile române a nordului Transilvaniei, a participat şi o delegaţie din
JUrleţul Bistriţa-Năsăud, în frunte cu prefectul şi preşedintele F.N.D .
ct:n Bistriţa.1 2
Legiferarea reformei agrare şi preocuparea constantă a forţelor
revoluţionare pentru aplicarea corectă a legii, evitarea oricăror încăl
cări şi excese au făcut ca înfăptuirea acestei importan te schimbări
stru cturale să aibă loc fără tulburări şi convulsiuni.
Prin legea reformei agrare au fos t expropiate în judeţ 57.442
jugăre şi împroprietărite 9 493 de familii cu 46 372 j ugăre iar diferen
ţa de 1 797 j ugăre a fost constituită ca rezervă de stat. 13

Reforma agrară a determinat importante schimbări in s truc
tura economică şi socială a satelor din j udeţ. Ea a desfiinţat baza e 
con omică a moşierilor din j udeţ, a relaţiilor de producţie semifeu
(]ale din agricultură şi a determinat o sporire a procentului gospodă
riilor ţărăneşti cu o suprafaţă de pămînt de 3 ha. In acelaşi timp
procentul gospodărilor ţărăneşti cu suprafaţa de pămînt sub un hec
tar s-a redus cu 4, 470fo faţă de 9,78% cîte existau înainte de reformă.1"
Pentru redresarea economică a ţării, în luna mai 1 945, au fost
adoptate legi privind reglementarea regimului preţurilor şi circu laţia
mărfurilor. Intreprinderile industriale, comerciale şi instituţiile d in ju
clet au fost obligate să-şi creeze economate proprii sau să se alil ieze la
cele existente, pentru a asigura aprovizionarea salariaţilor cu arti
cole de primă necesitate, la pre ţuri oficiale.
Folosindu-se de poziţiile lor economice, forţele
reac �ionare
(iin jude ţ au încercat să adîncească haosul şi dificultăţile economice
pen tru a discredita guvernul democrat şi a canaliza nemultumirea
populaţiei împotriva acestuia. Mai mult, partidele reacţionare au în
cercat să provoace tulburări politice in terne, lansînd diferite zvo
nuri cu scopul de a găsi un pretext pentru interv-enţia cercurilor im 
perialiste de peste graniţă . Dar toate aceste acţiuni s-au izbit de fer
mitatea forţelor democratice şi patriotice, conduse de comunişti, ca
re au înlăturat încercările acestora. Aşa, de pildă, acţiunea para:;; u 
ti c;tilor diversionişti din Munţii R odnei a fost anihilată în fa:;,ă, iar
activitatea unor speculanţi şi reacţionari din j udeţ a fost imediat re
prirnată de forţele democratice. 15
In aceste împrej urări are loc la Bucureşti, între 16 şi 2 1 oc
tombrie 1 945. Conferinţa Naţională a P.C.R., precedată de conferinţe
ale organizaţiilor j udeţene şi regionale ale partidului. Conferinţa na1 2 Cf.

,.România î n anii revoluţiei democrat-populare 1944-1947". Editura politică. Bucure5tl,
p , 149-151,
popular jud. Bis triţa-Năsăud, Arhiva ref. agrare, Tabel
privind im
proprietărirea pe ·comune, dosar 6/1947, f. 7.
11 Idem. In conformitate c u datele rezultate din Tabel . . .
15 Dr. Ş tefan Pop. ,.Aspecte din lupta pentru instaU?'area puterii populare in judeţul
Năsăud", in "Ecoul", III, nr. 112 din 21 februarie 1970, p , 7.
13 Arhiva Consiliului

1971,

Bistriţa 
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ţi onală a P.C.R. a elaborat programul de acţiune al Partidului comu
nist pentru reconstrucţia economiei n aţionale şi consolidar ea regi
mului derr,.ocrat-popular, a independenţei şi suveranităţil naţionale
şi a trasat, totodată, direc ţiile principale ale dezvoltării în perspec
tivă a ţării . Au fost stabilite o serie de sarcini imediate privind d ez
vol tarea economiei naţionale, dezvoltarea industriei, a transporturilor,
desavirşirea reformei agrare.
De asemenea, Conferinţa a subliniat necesitatea
dezvoltării
u nită�ii de acţiune a clasei muncitoare şi a trecerii la făurirea pdrti
clului unic muncitoresc, stabilind î n acelaşi timp linia tactică a par
tidului î n viitoarele alegeri parlamentare.16
In scopul realizării î n practică a hotărîrilor Conferinţei naţio
nale, Comitetul regi o na lei Cluj al P .C.R, în şedinţa sa din 1 noiembrie
1 rus, a stabilit măsuri concrete de aplicare a hotărîrilor Conferinţei
în judeţele regionalei. Cu acest prilej s-a subliniat necesitatea acorrl.ă
rii unei atenţii deosebite problemelor să teşti, pentru că "satele aveau
un rol hotăritor în alegeri" 17 şi din această cauză trebuie soluţionată
"intr-un mod oarecare problema aprovizionării satelor cu petrol, în
că.lţăminte, bunuri de larg consum etc. "18
Intr-o circulară a Comitetului regionalei P.C.R. Cluj către co
m itetele j u deţene se arată că în faţa partidului stau d ouă probleme
majore: refacerea econcmică a regionalei şi problem a alegerilor. 1 9
Pen.tni �oluţionarea lor indicaţiile date sînt foarte clare. "Trebuie por
nit la o campanie intensă de formare a economatelor şi cooperativelor
:;;i înzestrarea lor cu mărfuri. Trebuie d u să o campanie de descoperire
a sabo torilor şi speculanţilor, mărfurile g ăsite trebuiesc imediat con
fiscate şi predate economatelor şi cooperativelor. Trebuie continuată
camn;omia îm:ămînţărilor de toamnă. şi ridicar ea producţiei."?0 :Pentru
reali·larea acestor sarcini trebuiau mobilizate toate forţele din j udeţ
�i întărit "spiritul frontului unic munci toresc, adîncită unitatea clasei
muncitoare şi găsit pretutindeni calea de apropiere cu partidul social
cl.emc crat:'21
In lu mina acestor sarcini forţele democratice din judet. sub
conducerea comuni ştilor, au acţionat cu hotărîre şi fermitate. In ciuda
unor lipsuri ş i greutăţi ecc-ncmice copleşitoare muncitorii, ţil ranii şi
alte pături sociale au reuşit, cu preţul· unor eforturi supraomenesti, să
rcpună î n funcţiune fabricile şi uzinele din judeţ şi să asigure conti
nuarea procesului de producţie, creşterea producţiei. Rind pe rînei au
fost reparate
fabricile dP 'here�tea de la Ilva Mică, Fiad , Prundu
Bîrqaului, Lunea Ilvei, Bistricioara.
16 "Raportul politic al Comitetului Central la
19·15", in voi. Gh. Gheorghiu-Dej_ A(licole şi

Conte•·inţa

naţională

a

P.C.R.

-

octomiJrie

cuvîntări. Bucureşti, E . S , P.L.P . , 1956, ed.

p. 10 şi urm.
17 Arhiva Comit. jud. P.C.R. Cluj, fondul 6, dosar 768, f. 5.
13 IlJicJPm.
19 Loc. cit., f. 2.
20 Loc. cit. . f. 2-3.
21 Loc. cit., f. 3.
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Evidenţiind eforturile maselor populare din judeţul Bistriţa
Năsăud în aceste luni deosebit de grele, "Adevărul Ardealului" arăta:
"Tovarăşii din judeţul Năsăud înţelegînd necesităţile şi imperativele

vremilor de astă?.:i

au

porn�t

lupta de reorganizare economică care re

prezintă o problemă de o importanţă covîrşitoare ... La uzina Bistri
cioara, încă din primele momente ale eliberării s-a înjghebat o ac
ţiune, din iniţiativa celulei de p artid, pentru refacerea m aşinilor dis
truse de incendiul provocat de armatele hitleriste. Prin munca şi ah
negaţia tovarăşilor această uzină forestieră a fost reclădită şi pusă în
�ti1re ele funcţionare într-un interval de mai puţin de o lună. "22•

In urma muncii depuse de mu n citori sub conducerea corrniniş
tilor, au fost repuse în funcţiune, pînă la 26 februarie 1947, 5 fabrici
rle cherestea cu 22 de gatere, din cele 7 fabrici cu 27 de gatere cîte
avea societatea "Regna" înainte de război. Producţia acestora a ajuns
�n scurt timp de la 7-10 mc. cherestea de fiecare gater la 25 mc. pe zi
de fiecare gate, o producţie egală cu cea dinainte de război.29 Mai mult,
snb conducerea organizaţiilor P.C.R., organizaţiile de sindicat au mo
bilizat masele de muncitori pentru sporirea producţiei. Urmare, la fi
nele anului 1947 fabrica din Ilva Mică şi-a depăşit planul, iar cea din
Bistricioara îl îndeplineşte cu opt zile înainte de termen.2'• In acest
fel muncitorii, forţele democratice din judeţ, aplicau în viaţă indica
tiile Partidului comunist de a lega îndeplinirea sarcinilor de producţie
de campania electorală, convinşi fiind că "cea mai bună campanie
electorală este îndepltnirea întocmai a sarcinilor stabilite de Conferin
ta Naţională a P.C. R."25
,



Prin economatele înfiinţate s-a putut distribui mundtorilor de
la Societatea "Regna'' cantitatea de 130.000kg. porumb, în lunile mar
tie-mai 1947, şi tot atîta grîu adus din judeţele Cluj, Turnu Măgurele,
Timiş, fiecare muncitor primindu-şi cota legală.20

Pentru aprovizionarea cu produse a ţărănimii, la sate se infiin
tează "Cooperative de consum ce vor avea rolul de a desface măr
furile primite printr-un preţ convenabil membrilor ei" - cum se men
ţionează în procesul verbal de înfiinţare a cooperativei din Rodna,
la data de 3 iunie 1945.27 Asemenea cooperative de consum s-au în
fiinţat în toate localităţile din judeţ, iar la cele existente, cum au
fost :ia Telciu, Rebrişoara, Coşbuc, Parva, Feldru, Prundu Bîrgă.ului
si altele s-au propus comisii interimare. pînă la
noile alegeri.28
In acelaşi timp, Federala Bistriţa şi Năsăud au distribuit

ror cooperativelor din judeţ

bor:anci,

22
23
24
25
2">
27
28

bumbac,

orez,

grîu,

mărfuri de strictă necesitate ca :
porumb,

petrol. Unele

Adevărul Ardealului", din 13-18 iulie 1945.
,.Lupta Ardealului", III. nr. 161 din 2G februarie 1947. p. 2.
Arhiva Comit. jud. P.C.R. Cluj, fondul 4. dosar 638, f. 23.
Loc. cit., dosar 868, f. 3.
,.Lupta Ardealului", III, nr. 241 din 3 mai 1947. p. 2.
Arhiva Comit. jud. P.C.R. Cluj. fondul 4. dosar 636. f. 1 .
Loc. cit.. fondul 2 . dosar 648. f. 6 .
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iuri - bumbac şi petrol - au fost date pe cereale unor comune, pu
tînd cele două
federale să colecteze mai multe vagoane cJe cerea
le şi să. le împartă comunelor care duceau lipsă de alimente.29
Aprovizionarea cu alimente şi alte produse industriale a ce
lorlalate categorii de oameni ai muncii, învăţători, profesori, func
tionari, încadrâţi în opera de refacere economică şi culturală a jude
tului. de consolidare a puterii democrat-populare, s-a făcut , de ase
menea, prin economate şi cooperative de consum.
Consolidarea poziţiilor interne şi internaţionale ale regimului
democratic, sprijinul tot mai puternic de care se bucura din partea
maselor p opulare, a determinat o strîngere a rîndurilor
oamenilor
muncii în jurul Partidului Comunist Român, şi al celorlalate forţe de
mocratice. Numeroase organizaţii locale ale P.C.R. remarcau creşte
rea influenţei partidului comunist în mase, a prestigiului guvernului
democrat. Raportul judeţenei de partid pe luna aprilie 1 945 menţionea
ză în acest sens următoarele: "Tot sprijinul pe care îl cer ţăranii, îl
cer de la Partid. Zilnic vin ţărani la partid să-şi spună nedreptăţile
săvîrşite de unele autorităţi comunale."30
Grăitor pentru creşterea influenţei partidului comunist în rîn
dul maselor o
P.C.R,
constituie şi creşterea numărului de membrii
atît la oraşe, cît şi la sate. Pe baza unei situaţii statistic e
privind
membrii de part id în regionala P.C.R. Cluj, r e ultă c ă în luna aprilie
1 945 exlstau în j ude ţ 223 membrii ai P.C.R .. din care 1 16 m uncit ori
93 de ţărani şi 1 4 intelectuali,31 iar în octombrie 1 946 numărul mem
brilor partidului comunist creşte l a 487 1 de membrii, organizaţi în
reste o sută de celule, din care 80 constituite la sate.32
,

Una din condiţiile esenţiale pentru consolidarea regimului de
mocrat-popular, instaurat prin luptă revoluţionară, era consfinţirea
acesteia prin con"ultarea democratică a populaţi ei şi prin constituirea
urqanului central legislativ - parlamentul. Ţinînd seama de remarca
f.Jcută dE: V.I. Lenin, că ,,fără instituţii reprezentative nu putem să
ne închipuim nici chiar democraţia proletară''33, partidul comunist a
apreciat în mod realist importanţa acestei bătălii politice pentru ale
�Jerile parlamentare, iar parlamentul trebuia să fie rezultatul unor a
legeri cu adevărat libere şi un organ cu adevărat reprezentativ, un or
gan al noii democraţii din ţara noastră.
Partidul Comunist Român a apreciat alegerile parlamentare nu
ca o simplă luptă pentru voturi, ci ca un prilej de mobilizare a celor
mai largi mase muncitoare la o nouă ofensivă politică împotriva gru
părilor reacţionare. Fixîndu-şi tactica faţă de alegeri, P.C.R. a preconi
zat gruparea, într-un singur bloc, a tuturor forţelor politice partiei·

29 "Lupta Ardealului", III. nr. 151 din 14 februarie 1947, p. 2.
30 Arhiva Comit. jud. P C.R. Cluj. fondul 4. dosar 520. f. 4.
31 Cf. P. Bunta, Gh. Tuţui, "lntdrirea organizatorica a P.C.R. şi creşterea influenţei sale poli
tice (1944-1945)", in .,Acta Musei Napocensis". Cluj. VIII. 197 1 . p . 395.
32 Arhiva Comit. jud. P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 625. f. 15-17 şi 68.
33 V. I . Lenin, Opere, voi. 25, E.P.L.P., 1 !154, p. 418.
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pante la guvern şi prezentarea lor la alegeri pe o listă comună. Parti
dul a apreciat că in realizarea acestui bloc electoral factorul determi
nant il constituie unitatea de acţiune a forţelor politice ale clasei mun
citoare, colaborarea strînsă dintre P.C.R. şi P.S.D. în cadrul Frontului
Unic Muncitoresc.
In urma unor puternice confruntări, în luna mai 1 946, datorită
P.C.R. s-a creat Blocul Partidelor Democra
tice*
o largă coaliţie a forţelor democratice ce reprezenta interelese
majorit8ţii poporului: clasa muncitoare, ţărănimea muncitoare, pătu
rile mijlocii de la oraşe şi o parte a burgheziei. Platforma-program a
B.P.D. elaborată de Partidul Comunist Român reflectă sarcinile maj ore
care se puneau in faţa României, oglindea preocuparea pentru tradu
cerea în viaţă a liniei generale trasate de Conferinţa Naţională a P.C.R.

acti vită �ii desfăşurate de
-

Pentru organizarea şi desfăşurarea campaniei electorale, la nive
lul judeţului, a plaselor şi comunelor se constituie Comitele electorale
ale B.P.D., formate din reprezentanţii partidelor din Blocul Partidelor
Democratice. Aşa, de pildă, Comitetul electoral al plasei Năsăud era
format din cîte doi reprezentanţi ai celor şase partide din B.P.D., avind
u n preşed;nte şi un secretar.3't

Indată după constituire, Comitetele electorale ale B.P.D. au luat o
serie de măsuri privind campania electorali:î. Campania electorală s-a
deschis prin organizarea adunărilor publice pe comune şi plase pen
tru prelucrcarea platformei-program, constituireo unor colective for
mate din cei mai buni activişti, pregă tiţi în şcoala de indru'llători în
fiinţată în iulie 1 946, care să sprijine activitatea politică a forţelor de
mocratice în desfăşurarea campaniei electorale.35
La 22 septembrie 1 946 pe arena sportivă din oraşul Bistriţa are
loc un mare miting la care participă peste 20.000 de locuitori din ju
deţ. Manifestanţii cu placarde şi steaguri, cu semnul electoral al

B .P.D.

soarele

la

rever

şi-au

manifestat

entuziasmul

şi a

ta�âmentul lor faţă de Guvern şi Blocul Partidelor Democratice, strigînd
lozinci pentru victoria acestuia în viitoarele alegeri. Cu acest prilej
au vorbit Romulus Zăroni, c are a înmînat ş i ce l e pe st e 1 0 .000 de titluri
de

proprietate

ţăranilor,

Miron

Belea,

secretar

general

Plugarilor şi profesorul Constantin Daicoviciu.36
Marele miting de la Bistriţa, precum şi din alte

al

Frontului

localităţi ale

JU

dC'ţului, a evidenţiat, aşa cum se menţionează într-un raport pe luna
x Blocul Partidelor Democratice constituia o largă coaliţie a forţelor deinocratice in care
intrau : P. C.R,, P, S . D . , P . N.P. şi P . N.L, - Gh. Tătără>cu. P . N.T. - Anton Alexandres�u,
precum şi toate organizaţiile democratice ale clasei mun�itoare, ale ţărănimii, intelectuali
tăţii. tineretului. femeilor. naţionalităţilor conlocuitoare.
34 .. Lupta Ardealului". I, nr. 1 1 din 22 august 1946. Comitetul electoral al plasei Năsăud e�a
format din : Oprea Iuliu şi Cleja Gheorghe - reprezentanţi ai P.C.R., Rusu Gheorghe şi
Ludoşan Gherasim - P.S.D . . Angheluşu Aurel şi Lupu Ştefan - P . N.L .. Catarig Dumitru
şi Nistor Dumitru - Frontul plugarilor. Porcius Victor şi Guţu Liviu - P.N.P. Preşedink
a fost ales înv>ltătorul Oprea Iuliu. iar secretar Rusu Gheorghe_
P.C.R. Cluj. fondul 4, dosar 637, f. 4.
35 Arhiva Comit . iud.
.
36 "Lupta Ardealului", III, nr. 38. din 28 septembrie 1946, p. 2.
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septembrie 1946 c;:ă, "partidele noastre (P.C.R. şi P.S.D.
n.n.) prin
activitatea lor faţă de problemele adevărate ale ţărănimii au cîştigat
o adîncă încredere, cu toate că reactiunea a căutat să împiedice a
ceastă, adunare, ducînd o propagandă reacţionară în multe comune. ţă
ranii au venit din colţurile cele mai îndepărtate din jude� şi an parti
cipat cu entuziasm la această intrunire'' .37
Intruniri şi mi tinguri au loc în comunele de de pe Valea Bîr\:j ăului:
in Tiha Bîrgăului, Bistriţa Bîrgăului, Mij locenii şi Mureşenii Bîrgăului,
Iad (Livezile - n.n.) , la care p articipă peste 5000 de cetăţeni,3H iar la
Năsăud şi Lechinţa peste 2900 de cetăţeni_39 Asemenea întruniri au loc
ş i în centrele muncitoreşti de la Fiad, Ilva Mică, Ilva Mare ( Lunea II 
vei - n.n.) , Rodna şi Sîngeorz Băi,"0 precum şi la Beclean.4 1 Î n cadrul
aces tor adunări delegaţii partidului comunist, ai P.S.D. şi ai cel or lalte
rartide şi organizaţii din B.P.D. au prelucrat platforma-program şi au
evidenţiat importanţa acordării votului forţelor democratice pentru asi
gurarea dezv oltării ţării pe linia progresului social şi a întăririi inde
pendenţei economice şi politice a României.
Î n campani a electorală organizaţiile de masă din judeţ, sindica
tele, Uniunea p opulară maghiară, Apărarea patriotică, femeile şi tine 
retul au întreprins ac ţiuni concrete pe linia spriJinirii campaniei elec
torale şi a victoriei în alegeri a B.P.D. Aşa, de pildă, 14 tineri din B.P.D.
an p regi:itit 6 secţii de votare, iar numeroşi alţii au fost folositi î n acţiuni
de afişaj şi scrieri de lozinci.42
Luni le octombrie şi noiembrie, pînă la 19 noiembrie 1946, cunosc
o considerabilă intensificare a muncii politice de m asă în
judeţ .
Amploarea acEstei munci a fost deosebit de mare, folosindu-se toate
formele şi toate mijloacele muncii politice de masă : electori perma
nen ţi pregătiţi în şcoli speciale, echipe de îndrumători, case ale ale
gătorului, întruniri, mit ing ur i materiale tipărite, filme, radio, echipe
culturale, caravane cinematografice etc. Dintr-un raport al or9aniza
ţ i ei Tineretului progresist din j udeţ rezult ă că echipele de îndrumă
tari au realizat " 3:"3 inscripţii de lozinci, 936 inscripţii de popular iza
re a soarelui; s-au afişat 2352 afişe, s-au lipit 2500 fluturaşi, au fost
vizitate 17C case, s-au distribuit 1 000 de platforme program, s-<m dis
tribuit 680 broşuri, 50.000 de manifeste de mînă, 60 de caricaturi şi
s· au vîndut 500
de ziare" .''3
Com i tetul electoral judeţean al B.P.D. Năsăud a înfiinţa t
107
"case ale alegătorului'', instituţii de propagandă electorală deosebit
de eficiente pentru munca politică în rîndul ţărănimii, care foloseau ca
metodă şezător ile. " Î n aceste şezători - se menţionează într-un râ·
-

,

37 Arhiva Comit. jud. P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 629,
28 Loc. cit., dosar 633, f. 3.
39 Loc. cit., f. 7.
�o Loc. cit., f. 4.
4l Loc. cit. , dosar 3. f. 47-48.
�2 Loc. cit., dosar 631, f. 6-7.
43. Loc. cit., f. 9.
�

-
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port al Comitetului electoral al B .P.D. -, pe lîngă problemele lega
te de nevoile statului, se popularizează punctele din platforma-pro9ram ... Prin intermediul acestor case, B.P.D. a reuşit să ducă o im
portantă muncă de lămurile şi să contrabalanseze activitatea partide
lor istorice. Acest lucru a putut fi constatat din atmosfera favorabilă
blocului

pe întregul judeţ şi din

răsturnarea

raportului

de

forţe (în

favoarea B.P.D.) în plăşile considerate reacţionare" .t.4
în campania electorală oamenii mun ci i din j udeţ, români, ma
ghiari, germani,

mobilizaţi de comunişti în acţiunea de îndeplinire a

s arcinilor stabilite cu prilejul alegerilor sindicale din întreprinderi şi

instituţii, din primăvara anului 1 946, au continuat opera de vindecare
r ă n i l o r adinci lăsate de război, şi prin munca lor, au dat viaţă preve
oerilor cuprinse în platforma-program a B.P.D.
Ziua d e 1 9 noiembrie 1946, ziua alegerilor, a fost transformată în
a

tr-o adev ărată sărbătoare a întregului popor.Bucuria s-a revărsat în
cîntec şi jocuri populare atît la secţiile de votare, cît şi în pieţele pu·
blice. Aşa, de pildă, alegătorii din comuna Nimigea de Jos, români
:;i rrraghiari s·au prezentat Ia această secţie de votare încolonaţi. pur
tînd drapelul patriei şi portretul lui Dr. Petru Groza.45 La aceastd. sec
ţie de votare rezultatul alegerilor a fost de 100% pentru B.P.D."6 În
&lte comune B.P.D. a realizat procentaj e cuprinse între 50-95%. Ast
fel, la Bistriţa Bîrgăului B.P.D. realizează 95%, la Tiha Bîrgăului 98% ,
la Prundu Bîrgăului 79% u
I n timpul d esfăşurării aleo;J e rilor , forţele reactionare, căutînd să
îmţ)iedlce masele de a-şi exprima liber voinţa, au săvîrşit atacuri tero
riste, lăcînd uz de arme, la centrele de votare, î mpotriva reprezentan
ţilor forţelor democratice, aşa cum s-a întîmplat în comunele Sah·a,
Telciu, llva Mică, Maieru, Sîngeorz Băi, Mocod şi Sieu/•l:l Î n alte co
mune, ban del e de terorişti au tă.iat firele de telefoane sau au cU5trus
poduri, cum s-a întîmplat la Cristeştii Ciceului.49 Toate aceste aqluni
ale reactiunii, în final, au fost anihilate şi zădărnicite de forţele demo
cratice. Mulţi cetăţeni au dat votul lor coaliţiei B.P.D. chiar şi în a
.

cele localităţi

na l - ţără n i stă

care în trecut erau

considerate cu mare influen1;ă naţio

sau liberală.
Rezultatul alegerilor în j udeţ marchează victoria B.P.D. Din ce i
7 1 .835 cetăţeni înscrişi pe listele electorale s-au prezentat la vot.

44 Cf. Mihai Fătu,
cureşti, 1968, p.
45

,.1946 Din istoria pa!iticâ a României contemporane",
157.

Editura poliEcă, Bct-

Arhiva Comit. j ud. P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 631, f. 9.
46 Idem.
47 Loc. cit., f. 8.
43 Loc. cit., dosar 633, f. 1-7. La Salva elementele reacţionare a u a tă"at pe preşedintele sec
ţiei de votare, Casian Ioan şi asistentul său Ionescu Dumitru, ambii membrii ai P . C . R . .
cauzîndu-le răni grave. De asemenea, a u fost atăcaţi cu grenade Nechiti I o n . candidat p e
lista B . P . D . , d r . Hodor Flaviu şi Stochiţescu Ioan. L a Şieu au căzut victime, fiind puter
nic răniţi, Liiwi Hescher şi Fodorca Andrei din Frontul plugarilor. (Arhiva Comit. j u ci.
P.C.R. Cluj, fondul 4. dosar 633 f. 1-7 şi fondul 1, dosar 233, f. 42-47).
49 Loc. cit., fondul 8, dosar 110, f. 7�75.
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63.346 din care 37.:?76 au votat pentru B.P.D., nici un vot U.P .M.,
2.�55 rentru P.T.D., 2 1 .3 1 3 pentru P.N.Ţ., şi 4.319 pentru P.N.U.50 In
acelaşi timp, prin rezultatul lor, alegerile parlamentare au constituit un
verdict dat de masele populare forţelor trecutului , pecetluind falimen
tul politicii lor antidemocratice.
"Victoria obţinută de B.P.D. în alegerile parlamentare din 1946
- spunea tov. Nicolae Ceauşescu, secretar general al partidului - ,
oglindeşte baza social-politică largă pe care se sprijinea guvernul de
mocratic, compromiterea şi izolarea de mase a partidelor burgheze
reacţionare, care curînd aveau să dispară din viaţa politlcă".51
Noul parlament - expresie a voinţei ma<-elor - a devenit un
instrum ent de seamă al puterii populare. Î n cursul activităţii sale,
parlamentul a legiferat un şir de masuri ( etatiza rea B.N.R., reorgani
zarea Ministerului industriei şi comerţului, legea ofidilor industriale,
etc.) menite să ducă la întărirea regimului democrat, a independenţei
şi suveranităţii naţionale a României, să contribuie în mod substan
ţinl la refacerea şi dezv oltarea economiei naţionale, la promovarea
intereselor şi aspiraţiilor maselor largi populare.
In cursul anului 1947 activitatea conducerii de partid şi de stat
din judeţ în domeniul economic a urmărit să asigure creşterea pro
Jucţiei industri ale şi agrare, lichidarea inflaţiei, a speculei şi sabota
jului capitalist şi satisfacerea în continuare a necesităţilor stringente
de ccnsum ale po pulat iei . Toate ace"tea s-au făcut treptat, prin impor
tante măsuri stabilite de parlament. Mă.surile luate au creat cadrui
organiz atori c �i legislativ propice desfăşurării mai ordonate a activi
tăţii productive în vederea înlăturării greutăţilor ce persistau. Î n multe
intreprinderi din judeţ capacităţile lor de producţie au fost aduse la
nivelul celui d inainte de război, prin "organizarea grupurilor de în
trecere patriotică la întreprinderile din Bistriţa Bîrgăului, Ilva Mică,
Fiad şi C.F.R. Bistriţa".52 Economatele şi cooperativele de consum au
livrat în continuare populaţi ei cantităţi importante de produse ali men
tare şi industriale.
Forţele patriotice din j udeţ, comuniştii , au dus o luptă susţinu tă
pentru combaterea speculei şi a j afului, demascînd aceste elemente
reacţionare. Sînt demascaţi în Năsd.ud doi speculanţi, foşti candidaţi
pe lista lui Maniu f-i :?rătianu, care vindeau la negru ată şi nînză;53 la
Mlb ăile�.ti sînt arestaţi patru speculanţi ce vindeau petrol ;54 iar popu
laţia din Sîniacob cere autorităţilor să se ia toate măsurile împotriv a
a celora care fă ceau speculă cu tutun etc>s
50 Cf. Elisabeta Trăistaru, "Aspecte din lupta forţelor democratice din regiunea Cbj pentru.
obţinerea victoriei in alegerile parlamentare din noiembri.c 1946", in Studia Universita tis
Babeş-Bolyai, S eries Hislo ri-a. fasciculus I. Cluj. 1268, p . 130.
5 1 Nicolae Ceauşescu, "România pe drumul desdvirşirii construcţiei socialiste•, Editura politică, Bucureşti, 1!}.3 8, p, 385.
52 Arhivă Comit. jud. P.C.R. Cluj. fondul 4, dosar 638., f. 8.
53 "Lupta Ardealului". III, nr. 137 din 28 ianuarie 1 9·17, p . 3.
54 "Lupta Ardealnlt�i" r r . nr. 153 din 16 februarie 1947, p . 2.
55 "Lupta Ardealului", III, nr. 151 din 14 februarie 1947, p . 2.
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Propunerile făcute de P.C.R. în iunie 1947 în v ederea îmbunătă
ţirii situaţiei economice şi financiare a ţării au găsit adeziunea m ase
lor

populare din judeţ

- muncitori, ţărani şi alte

categorii

sociale

-·

-

care au înţeles să traducă în fapte măsurile adoptate de guvernul de-·
morrat.
Patriotismul înflăcărat al maselor din judeţ s-a manifestat cu toa
tă plenitudinea în acţiunea de ajutorare a regiunilor bîntuite de se
cetă. In a ceastă acţiune organizaţiile de masă au depus o muncă sus
ţinută. Aşa, de exemplu, muncitorii de la fabrica de cherestea din Ilva
M ică, mobilizaţi de organizaţia sindicală, au ajutat prin C.A.R.S. ( Co
mitetul pentru ajutorarea regiunilor secetoase) regiunile bîntuite de·
secetă cu suma de 2.030.000 lei.56 Solidaritatea muncitorilor faţă de cei
loviţi de secetă este deosebit de semnificativă : muncitorii de ld fa
brica d e cherestea din Fiad se obligă a da individual cîte 8 ore de
muncă, iar cei de la Bistriţa Bîrgăului dau în plus şi 1 12 kg. din ra�ia
lor de alimente pe toată durata campaniei,57 Numai în luna i anuarie·
1 947 j udeţul Bistriţa-Năsăud a contribuit în cad rul acţiunii C.A.R.S. "cu
alimente în valoare de 7 milioane lei şi 7.267.000 lei în numerar'' .58
De asemenea, locuitorii comunelor Lechinţa, Livezile, Siniacob,
Mintiu, din oraşele Năsăud şi Bistriţa, precum şi din alte localită �i, la
iniţiativa lor proprie au cerut să întreţină peste 500 de copii veniţi din
Moldova bîntuită de secetă.59 Grija părintească cu care au fost încon
j uraţi aceşti copii pe meleagurile năsăudene şi bistriţene a inlăturat
spectrul mizeriei în care au fost nevoiţi să trăiască, şi să-şi găsească
o nouă casă, noi părinţi şi fraţ i . Sînt semnificative
în acest sens cu
vintele fraţilor Maghiu

din Drănceni - M oldova,

care declarau

unui

corespondent al ziarului "Lupta Ardealului" : " . .. oamenii pe aici s int
huni, se trăieşte mai bine, iar copiii sînt prietenoşi" .6°
Infrînte în alegeri şi compromise prin anacronismul orient�îrii lor
politice, partidele "istorice" s-au izolat el e mase, nu şi -au ma i q ă s i t
l ocul în arena activităţii legale şi au purces tot mai mult la

o

activita

te comploti st-clandestină, semnîndu-şi actul de pieire. Reac �iunea el i n
j udeţ, se menţionează într-un raport, a căutat prin diferite mi j loace
să zd runcine încrederea maselor populare în Guvernul democrat �i
Parlament, răspîndind "zvonuri în legătură cu anularea alegerilor' ·' , şi
au indemnat pe muncitori la acte de anarhie, iar pe ţărani la actiuni
ele devastare a pădurilor şi nerespectarea autorităţilor locale. Sem n i 
ficativ î n acest sens este cazul d e la ll va Mică, unde rea c ţi unea a i n 
cercat să ademenească şapte gaterişti, pentru a f i angaj aţi î n altă parte,
cu scopul v ădit de a sabota producţia,6 1 sau să distrugă patrimoniul
56 .<\rhiva Comit. j ud.
57 Idem.
5H "Lupta Ardealului",
59 . . Lupta Ardealului",
r;o . . Lupta Ardealului",
61 Arhiva Comit. j ud.

P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 637, p .

9.

III. nr. 122 din 9 ianuarie 1947, p. 3.
III, nr. 1"51, nr. 161 şi nr. 181.
III, nr. 161 din 26 februarie 1947, p . 2.
P.C.R. Cluj, fondul 4, dosar 622, f. 10.
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forec;; tier . incendiind la 1 0 mai 1 947 mai multe păduri. Intervenţia
promptă a forţelor democratice a anihilat asemenea acţiuni, a dus
la localizarea şi stingerea incendiului.62 I n alte localităţi reactiunea a
făcut sforţări, fără succes însă, de a împiedica ţinerea mitingurilor de
1 �-1ai, incercind să oprească pe cetăţeni de a participa la asemenea
.acţiuni_63
Toate încercările reactiunii de a opri procesul revoluţionar s -au
izbit de masele de oameni ai muncii, cinstiţi şi devotaţi p artidului co
m unist şi Guvernului democrat. La 5 noiembrie 1 947, la mitingul or
ganizat în Aul a Liceului "George Coşbuc" din Năsăud, cei peste 500
de participanţi s-au alăturat celor care au luat cuvîntul şi au votat o
motiune prin care au condamnat activitatea P.N.Ţ. al lui Maniu şi au
cerut j udecarea şi condamnarea conducătorilor lui.6'.
î n pro cesul înfăptuirii transformărilor politice şi economice din
cursu l anului 1 947, raportul de forţe s-a schimbat radical în favoarea
clasei muncitoare şi a celorlalţi oameni ai muncii. Partidul comunist
îşi cucerise, prin întreaga sa ativitate, rolul de forţă conducătoare ne
contestată a revoluţiei şi de cel mai influent partid politic. In judeţ, la
începutul anului 1 947 partidul comunist cuprindea în rîndurile lui pes
te 5000 de membri şi era urmat de marea maj oritate a popu laţiei.65
Clasa muncitoare dispunea de puternice organizaţii profesionale. În
luna i anuarie 1 947 cele 2 1 de sindicate din j udeţ cuprindeau peste 5250
·de salariaţi, din care maj oritatea erau muncitori.66
Unitatea de acţiune a clasei muncitoare începuse să se transfor 
me în unitate deplină organizatorică, politică ş i ideologică. In şedinţa
secţiei P.SD. din Năsăud ţinută în ziua de 1 7 martie 1 947, preşedintele
secţ iei, profesorul Octavian Ruleanu sublinia cu deosebită tărie : " . ..
Toate străduinţele partidului au tins la strîngerea laolaltă a tuturor
forţelor muncitoreşti. Acesta este idealul care trebuie să ne domine
p e fiecare. Trebuie să lucrăm în colaborare cu fratele nostru P artidul
comunist, pentru a putea duce lupta împotriva fascismului şi constitui
·O
societate nouă" _67
Ca urm are, la sfîrşitul anului 1 947 s-a trecut l a pregătirea prac
tică a realizării partidului unic muncitoresc, pe baza platformei elabo
rate de conducerile centr:ale ale celor două partide şi dezbătute amplu
în rîndurile m embrilor lor.
Alianta muncitorească-ţărănească, făurită iniţial pe o bază anti
fascist ă , democratică şi antimoşierească, se transformă treptat într-o
Iorţi.i so cial-politică predominant anticapitalistă. La 6 noiembrie J 947,
62 Idem.

63 Idem.
64 Loc. cit., dosar 648, f.

14. La acest miting, în care s-a prelucrat
rechizitoriul din procesul
lui Maniu, din partea P.C.R. a vorbit Titus Cicşa, din partea P.S.D. profesor Octavian Ru
leanu, iar din partea Frontului plugarilor, profesor Dănilă Leonida. Moţiunea a fost cilită
d e Ştefan Lupu, primarul oraşului.
65 Loc. cit., dosar 628, .f. 6.
6o Loc. cit., dosar 638, f. �-8.
{j7 Loc. cit.> fondul 24, dosar 23, f. 26.
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reprezentanţii din guvern ai Partidului Naţional Liberal (Gh. Tătărăs
cu) , d ezavuaţi în Adunarea Deputaţilor pentru îndepărtarea lor de la
linia po l iti că comună a guvernului, au demisionat. Semnificativ este
faptul că, organizaţia judeţeană a acestui partid se desolidarizează de
acţiunile

întreprinse

de

Gh. Tătărăscu. Din procesul verbal încheiat în

5 noiembrie 1 947, luat în şedinţa Comitetului j udeţean al P.N.Ţ., rezul
tă că vicepreşedintele organizaţiei, profesorul Emil Ştefănuţiu arăta :
" ... organizaţ.ia noastră judeţeană care a înţeles să colaboreze sincer
cu toate partidele din bloc (B.P.D. - n.n.) şi să sprijine guvernul pen
tru realizarea integrală a

platformei-program, nu

poate purta

nici

o

răspundere pentru aceste fapte şi deci nu se poate solid ariza cu astfel
de acţiuni dăunătoare statului".68 Cei prezenţi la şedinţă în unanimi
t ate in cuvîntul lor condamnă acţiunile şefului partidului şi, ca un act
de desolidarizare faţă de asemenea acţiuni, "hotărăsc demisionarea în
bloc din acest partid a tuturor membrilor comitetului judeţean'' ,\>9 Î n
felul acesta se autodizolva organizaţia j udeţeană a P.N.L. - Gh. TZttă
răscu, iar unii dintre membrii ei vor acţiona în mod cinstit, în direcţia
s r�rijini rii Guvernului democrat, pentru înfăptuirea sarcinilor revolutiei
�.oei a liste.
In acelaşi timp, în luna decembrie 1 947, forţele democratice elin

j u deţ înl ătură de la conducerea primăriilor din Năsăud, Rebrişoara, Po
ienile Zăgri, Zagra, Luşca, Coşbuc, Romuli, Tăure, Nepos, Nim igea de
Jos şi d i n alte localităţi, primarii care s-au dovedit insuficienţi de
combativi în aplicarea legilor guvernului democrat sau au fa v or i zat pe
ch iaburiJO

Devenise acum imperios necesară şi obiectiv posibilă abolirea
instituţiei perimate a monarhiei. In dimineaţa zilei de 30 decembrie
1 947, în prezenţa lui dr. Petru Groza, preşedintele Consiliului de iv'l i 
niştri, şi a l lui Gh. Gheorghiu-Dej , secretarul general a l Partidului
Comunist Rom ân, regele Mihai a semnat actul de abdicare. In după
amiaza aceleiaşi zile Consiliul de Miniştri în plenul său ia act de ab
dicarea regelui, iar seara Adunarea Deputaţilor a adoptat legea prin
care România a devenit Republică Populară.
Inlăturarea monarhiei şi proclamarea Republicii Populare Ro·
mf\ne au fost primite cu un mare entuziasm şi însufleţire in întreaga
ţară.. Manifestaţii de adeziune, mitinguri şi demonstraţii au loc la
Bistriţa, Năsăud, Reteag, Rodna, Beclean, Chiochiş şi în alte localitătL7 1 Bucuria poporului a fost mare. Aspiraţiile republicane ale ce
lor mai avansate forţe din epoca modernă şi contemporană a Rom â 
niei au devenit realitate. Poporului român, sub conducerea Partidu60 Loc , cit., fondul 4, dosar 634, f. 2.
69 Loc. cit., f. 2-3. Au luat cuvîntul şi au condamnat acţiunea lui Gh. Tătărăscu secretarul
partidului, Aurel Angelescu, praf. Ştefan Lupu, preşeditnele plasei Năsăud, praf. Octavian
Scridon, din partea tineretului, Nicolae Ciot, Octavian Cosmuţa, preşedintele plasei centrale
Bistriţa.
70 Loc. cit., dosar 648, f. 25.
71 Loc. cit., fondul 6, dosar 871, f. f. 37.
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lui Comunist Român, i se deschideau noi perspective de progres şi
civilizaţie.
Schimbarea calitativă produsă în conţinutul puterii politice din
ţara noastră la sfîrşitul anului 1947 a fost săvîrşită de guvern şi par
lament, cu sprijinul activ al maselor populare din toate j udeţele ţării.
" Proclamarea Republicii Populare Române - spunea tovarC'işul
�icolae Ceauşescu - a însemnat începutul puterii democrat-popula
re, trecerea României într-o nouă etapă a dezvoltării sociale
eta
pa revoluţiei socialiste."72
Procesul revoluţionar de trecere de la capitalism la socialism
înfăptuit în ţara noastră, sub conducerea Partidului Comunist Rom â n ,
a fost un proces complex şi în forme variate. Partidul Comunist Ro
mân ţinînd seama de condiţiile concrete ale desfăşurării procesului
unic revoluţionar din ţară, a aplicat în mod creator şi într-o formă
specifică indicaţiile lui V.I . Lenin. "Toate naţiunile v or ajunge la
socialism - arăta V.I. Lenin -, aceasta este inevitabil, dar toate vor
ajunge nu chiar în acelaşi fel, fiecare va aduce un specific î n t r - o
formă sau alta a di ctaturii proletariatului, într-un ritm sau allul al
tran sformărilor socialiste ale diferitelor laturi ale vieţii sociale. Ni
mic nu este mai j alnic din punct de vedere teoretic şi mai ridicol din
punct de vedere practic decît ca <<În numele materialismului istoric»
să-ti zugrăveşti în această privinţă viitorul într-o singură culoare ce
nuşie : aceasta ar fi mîzgălitura ieftină, şi nimic altceva."73
Din perspectiva sfertului d e veac scurs pe răbojul istoriei de
la actul proclamării Republicii , poporul român, sub conducerea glo
riosului Partid Comunist Român, a ridicat R P.nublica Socialistă Romil
nia pe noi culmi de civilizaţie ş1 progres, liberă, independentă şi su
veranct, stăpîna pe soartă şi destinele ei.
--

��· -·

-···---

72 Nicolae Ceauşescu, "Romllnia pe drumul ctt?săvîrşirii construcţiei socialiste,
Politică, Bucureşti, 1968, p. 385.
73 V.I. Lenin, Opere, voi. 23, E.S.P.L.P., Bucureşti, 1957, p . 62.
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DES ASPECTS DE LA LUTTE DES MASSES POPULAIRES DU
DE PARTEMENT DE BISTRIŢA-NĂ SĂ UD - SOUS LA DIRECTION DU
PARTI COMMUNISTE ROUMAIN - POUR LA CONSOLIDATION DU
POUVOIR D:8MOCRATIQUE-POPULAIRE

( Le 6 Mars 1 945

-

le 30 D e cem bre 1 947)

RESUME
L'ouvrage presente des aspects de la lutle des masses populai
res du departament de Bistriţa-Năsăud, sous la direction du Parti
Communiste Roumain, pour l'instauration du pouvoir revolutionnaire
democratique des ouvriers et des paysans, le 6 Mars 1 945, et la rea
lisarion jusqu'au baut des transtormations au caractere bourgeds
democratique.
Les masses populaires du departement, diriges par les organi
sations de parti ont fGit de grands eitorts pour la redressemem econo·
mique du departement, l'appui de la lutle du front antihitlerien pour
la realisation de la reforme agraire et des charges etablies par ia
Conterence Nationale du Parti Comrnuniste Roumain du mois d'octo
bre 1 945. On peut mentionner les actions des ouvriers de Bistrita
1 Iva .TVJică, Bistriţa-Bîrgăului etc.
Les actions de la reaction politique du departement sant de
masquees e t annihilees. La vic toire dans les elections du Bloc des
Partis Democra tiques du 1 9 Novembre 1 946, a ecarte la bourgeoisie
rea cUonnaire.
Au mois de Novembre 1 947 les elements bourgeois de la di·
rccUon des mairies sant chasses et le 30 Decembre 1 947 la monurchie
est aussi supprimee et ont instaure la Republique Populaire Roumaine.
•
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CONSIDERAŢII ASUPRA A�A-ZISEI "PROBLEME SCITICE��
iN L UMINA DESCOPERIRIL OR
ARHEOL OGICE DE PE TERITORIUL ROMÂNIEI
GEORGE MARINESCU
O problemă mult discutată în i storiografia română şi străină este
.aceea legată de prezenţa sau numai influenţa culturii materiale scitice
pe teritoriul României. Sciţii, populaţie de origine iraniană, apar pe
scena istoriei pe la 700 î .e.n. şi profitînd de slăbirea cimerienilor au în
locuit dominaţia acestora din regiunile nord-pontice cu propria lor do
m i n aţie politică pe la începutul sec. VI î.e.n.1
După cum se ştie, societatea autohtonă, geto-dacă, aflată în
acerrsl ă perioadă într-o fază tîrzie de dezvoltare a culturii hallstattiene
a cunoscut şi beneficiat de influenţele externe preluate direct sau in
d irect d e la populaţiile aflate pe o treaptă mai avansată de dezvoltare.
Aceste influenţe externe , conjugate în chip fericit cu o remarcabilă
dez v oltare internă vor permite societăţii geto-d acice importantul salt
cr.. l i tcttiv, trecerea de la prima perioadă a fierului ( Hallstatt) la ce:J. de-a
d0llil epocă a fierului ( LaV"ne) .
In ce priveşte geneza epocii Latenc geto-dacicc cu toate deosebiri
le de Y ederi, toţi cercetătorii acordă o pondere însemnată factorului
grecesc. Nu aceeaşi situaţie se constată atunci cînd se atinge spinoasa
,.probJ.em;:t scitica" . .A şa-zisa .,problemă scitică" interesează şi lucrarea
noastră deoarece după unii cercetători prezenţa sciţilor la vest de
N:stru nu poate fi susţinută2, sau că în Transilvania - unde prezenţa
unor elemente de cultură materială de clară factură scitică este de ne
contestat - avem de
a face cu "o persistenţă a orizontului cimerian.
·

-

1 Şt, Fer�nc:z:i, , . Cimitirul scitic" de la) Ciumbrud (V) ln Acta M. N, VIII, 1971 P. 1 9 .
2 A. I. Meliukova în S.A. XXII, 1955, p. 239-253, D. Berciu, Lumea celţilor, Bucureşti, 1970,
p. 30.
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la care se va fi adiiugat un influx scitic ulterior, legat şi de numele lui
Agathyrsos"3. Mai mult, s-a formulat chiar ipoteza după care "tradiţiile
scitice au putut să încetinească în o arecare măsură ritmul transfer
mări lor in sens Lalene în teritoriile locuite de daco-geţi"4• Credem că
această ulti m ă aserţiune, îndeosebi, nu poate fi acceptată, dimpotrivă,
sciţii populaţie cu o cultură materială avansată, buni cunoscători ai
metalurgiei fierului şi mai ales beneficiari ai unor puternice influenţe
provenite din oraşele greceşti nord-pontice. au impulsionat dezvoltarea
populaţiilor in teritoriile cărora s-au aşezat sau cu care au venit în
contact.
Pentru teritoriul ţării noastre considerăm că sînt suficiente do
vezi care să susţină prezenţa efectivă sau vremelnică a sciţilor . Men
ţionăm că în legătură cu această prezenţă trebuiesc discutate şi u ne le
el in descoperirile de obiecte de podoabă, piese de harnaşament, atribu i
te uni lateral artei tracice sau traco-getice.
Arheologic s-a constatat că în întreaga zonă tracică, înca de la
în cer utul primei vîrste a fierului, ritul de înmormîntare dominant devi
n e cel al indneraţiei iar spre sfîrşitul acestei �erioade incineraţia elevi
ne aproape exclusivă .5 In Transilvania însă, în sec. VI-V î.e.n. si
tu aţia este diferită. Intr-o zonă plasată geografic pe cursul superior al
;\Jureşului şi pe cele două Tîrnave, apar frecvent morminte de înhu
matie. Inventarul funerar constă dintr-un num ăr mare de piese metalice,
ceramică, scoici, realgar. ,C aracterul străin al înhumanţilor reiese şi din
'faptul că geto-dacilor le este necunoscut obiectul înmormîntării calu
lui - efectiv sau simbolic - sau acela al depunerii în morminte a unor
�ncăţi de realgar, scoici, pesarii. Mormintele de J!l_hUTI1E.iie_ sînt .lll _l.}1_'t_
j0ritatea lor plane, fără să lipseasca msa mei cele tumulare. Aseme ne a
H.lmulî cu construcţii funerare din lemn au fost descoperiţi întîmplător, la
începutul secolului nostru la Cipău.n Construcţii funerare din lemn şi
p iatră, ce au conţinut mai multe schelete umane se cunosc şi în cadrul
necropolei de la Blaj .1
Mormintelor de înhumaţie le sint proprii armele - pum nale akinakes - vîrfuri de săgeţi "scitice", aplice ornamentale clecora r9 în
stil animalier scitic ca cele de la Sf. Gheorghe sau Şeica Mică.
Cercetări recente au arătat că podoabele din metal preţios ! nele ele buclă cu capete conice, cercei cu cap conic - descoperite în
mormintele din înhumaţie din Transilvania apar frecvent în mormintele
sciti ce din nordul Mării Negre. De menţionat că aceste podoabe de o
clHrii factură scitică nu apar decît în cadrul grupului scitic din Trcmsil
vania pe teritoriul ţării noastre.s
·

�- D . Berciu, Op . �it. . P . 33.
4 Ibidem, P. 83.
5 Al. Vulpe, Traci şi i!iri la sfirşitul primei epoci a fierului in Oltenia, in S . C.I ,V. XIII, 2,
1962, P. 312.
6 . N. Vlassa, in Apulum IV, 1961, P. 19 şi urm .
7. V. Vasilev, Podoabe de metal preţios din
morminte scitice în Transilvania, in Acta
1VJ.N . • VII, 1970, P. 60.
8 Ibidem, p. 59.
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Sciţii s - au aşezat în număr mare pe Mureş şi Tîrnave dar nu lip
sesc nici descoperirile de factură scitică în sudul sau nordul Transilva
niei aşa cum o dovedesc descoperirile de la Slmeria9 şi mai ales cele
d i n judeţul Bistriţa-Năsăud de la Posmuş10, Jeica11 • şi Dipşa12• De notat
că descoperirile din judeţul Bistriţa-Năsăud p e lîngă faptul că largesc
şi completează informaţiile privind problema care face obiectul studiu
lui de faţă , aduc şi date interesante privind descoperirile de caracter
scitic din Transilvania. Astfel pumnalul - akinakes - d escoperit la
Posmuş, provenit foarte probabil dintr-un mormint de înhumaţie - SRU
poate dintr-o necropolă scitică de înhumaţie - este din bronz, ceeea
ce constituie o raritate atît pentru descoperirile de caracter scitic de
pe teritoriul României dar şi pentru cele nord-pontice. Pumnalul - cc.re
se pă strează în Muzeul Bistriţa - d atabil în sec. VI-V i.e.n., găsit îm
preună cu vîrfuri de săgeţi de tip "scitic" (fig. 1 a-b) şi cu oseminte umane,
<:.runcă o lumină interesantă din punct de vedere istoric asupra antichită
tilor din judeţul nostru şi în acelaşi timp credem că prin importanţa sa,
impune o reluare a cercetărilor l a locul descoperirii sale.

Nu departe de Posmuş în satul Jeica a fost descoperit întlmplă
tor un topor de luptă scitic de fier (fig. 2 a). Condiţiile descoperirii nu ne
permit deocamdată să facem consideraţii istorice mai largi, totusi nu ni se
pare întîmplător faptul apropierii localităţilor Posmuş, Jeica şi Dipşa.
In această zonă ar fi deci posibilă existenţa unei prezente scitice mai
pronunţate în nord-estul Transilvaniei.
Aşadar, grupul de înhumaţi din centrul
Transilvaniei prin rit,
ri tual s i inventar. reprezintă o populaţie străină,
scitică, pătrunsă
in
Transilvania în prima j umătate a sec. VI i.e.n.13 Săpăturile arheologice
îl confirmă astfel strălucit pe Herodot care loc auza pe -1\TureŞul ii;_l"fGnor pe agathyrşi1" .
Noii veniţi au putut exercita o dominaţie vremelnlc.ă asupra tri
burilor dacice din centrul şi estul Transilvaniei, prea puţini însă pentru

a i mpune o scitizare au sfîrşit, dii:npotrivă, prin a fi asimilaţi�:>.

Legăturile dintre aut 6htoni şi noii veniţi sînt surprinse arheolo

gic prin descoperiri în mormintele scitice, de obiecte necunoscute aces

tora ca : brăţări de bronz cu extermităţile petrecute şi ornamentale cu

motive incizate ca la CristeştiiG, sau fibule de bronz cu placa triunghiu
lară sau în formă de scut beotic descoperite în mormintele scitlce de

------ ----

9. M. Roska, în Dolg. Cluj , IV 1913, (rezumat francez) .
_
1 0. Şt Dănilă, Descoperiri scitice !a Posmuş, în Activitatea muzeelor, 1956, Cluj p. 81--as.
11 Idem, Descoperiri arheologice în raionul Bistriţa,
în Probleme de muzeografie Cluj. 196).
P . 165 şi urm.
12 111{. Roska, E.S . A., XI, 1937, p. 168-169.
13 I.H. Crişan, Siberburgen in der jungen HaUstattzeit, (6-4 ih. v.u.z.) , smolenice,
1970, (in
.
manuscris).
14 Herodot C. IV, 48, în traducerea F_ Vanţ, Bucureşti, 19115.
15 C. Daicoviciu, Insemnări despre dact (X) Une!e aspecte ale problemei sciţilor la noi, in
. ,Steaua" nr. VII, din 5 mai 1965, P . 118.
16 I. H. Crişan, $.ăpături şi sondaje în Vala Mureşului, în Acta M. N. II, 1965, p. 55-63, fig.
12, 10.
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înhumaţ.i e de la Tg. Mureş, Cipău, Gîrnbaş, Sf. Gheorghe etc.17. Relaţii
strînse între sciţi şi autohtoni par să ateste şi descoperirile de cerami
c ă de factură hallstattiană locală, în mormintele de înhumaţie scitice
deşi, după părerea noastră, problema acestei cerarnici nu este îndeaju ns
de cl arificată. Cum această latură a problemei "scitice" nu face obiec
tul studiului nostru, ne vom mărgini să arătăm că ceramică de această
facturi: apare şi în mormintele scitice din sudul Uniunii Sovietice, în
·s pecial în cadrul grupului Kiev-Poltava.
Factorul s citic n-a reuşit să irnprirne mediului hallstattian din
zona "nord-tracică " trecerea spre LatEme, nu datorită caracterului sau
.,pu r, nealterat"J8, ci mai probabil, datorită faptului că societatea autoh
tona. nu atinsese gradul de dezvoltare care să-i permită trecerea spre
cea de a dou a epocă a fierului, lucru care se constată, de altfel şi în
c a·wl influentelor greceşti sau celtice, al căror contact cu autohton ii nu
prov oacă automat transformări decisive.
I n orice caz, prezenţa sciţilor în Transilvania n-a rămas fără
u rmări pentru autohtoni. Arheologic se constată o lipsă a depozitelor
de bronz din Hallstattul D, lipsă legată de înlocuirea treptată a unelte
l or şi 8r m e l or de bronz cu cele de fier, înlocuire accelerată şi accen
hl ată de veni rea sciţilorHl.
Pentru Moldova descoperirile de caracter scitic sînt mai puţine
ca număr şi importanţă faţă de Transilvania. O explicaţie a acestei si
tu a ţ.ii credem că trebuie căutată şi în faptul că maj oritatea descoperiri
lor s-au făcut întîmplător, fără o cercetare sistematică. Dese sînt ca
zurile
ca la Bîcu, Cornarna20, în care se descoperă akinakes-uri asociate cu oseminte umane şi resturi ceramice care însă neluate in
seamă s-au pierdut. La Arrnăşoaia21, ( vezi fig. 2, b) s-a descoperit
o aplică decorată în stil zoomorfic s citic şi datată în sec VI î.e.n., la
SconarF2 şi AvrămenF3, au ieşit la iveală cazane de cult scitice. De
r� en ţionat că la Avrărneni cazanul a fost găsit într-un turnul care din
pucate a rămas necercetat.
Existenţa în Moldova a unor triburi sau uniuni de triburi daco
gete capabile să ridice puternice cetăţi de pămînt ca cea de la Stînceş
ti I d a t ată în sec. VI î.e.n.2fo, sau cele de la Cotnari şi Criveşti contem
porane cu Stînceşti I dar necercetate încă25, pare să fie o altă cauză a
mai puţinelor descoperiri de caracter scitic din Moldova. Vecinătatea unor
triburi puternice locale va fi impus o locuire scitică mai puţin intensă
sau eventu al chiar o părăsire a Moldovei în urma unei revanşe locale.
Din descrierea evenimentelor legate de expediţia lui D ar iu s la nor d u l
-

17 Idem, Once more about the Schytian Problem, in Transylvania, !n Dacia N .
p. 140-144, fig. 3,
18 D. Berciu, Sint geţii traci nord-dunăreni, !n S.C.I.V., I X , 1960, p.
19 M . Rusu, In Dacia N. s . . VII, 1963, nota
A. Niţu, Despre unele urme scitice in. Moldova, !n Mat . I 1953, p , 6 şi urm,
2 1 Ibidem, p. 3 şi urm . . fig. 1, a-b.
2 2 V. Pârvan, Getica. O protoistorie . . , Bucureşti, 1926, p . 8, fig. 1 .
2 2 A . Niţu.Op, cit., p . 9, fig . 4.
24 A. Florescu - s . Raţă, in Rev. Muzeelor (nr. special) II, 1965.
25 I on H. Crişan Ceramica geto-dacă . . , Bucureşti, 1969, p. 69-97.
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Dunării, Herodot ne lasă să înţelegem şi o eventuală plasare a gran i ţei

dintre sciţi şi agathyrşi pe Prut26• In acest caz este posib ilă

părăsirea

Moldovei de către sciţii agathyrşi sub impresia evenimentelor de la 5 1 4
î .e.n. sau poate de teama unor eventuale răzbunări ale sciţilor din nordul
Mării Negre pe care agathyrşii reiuzaseră să-i ajute împotriva lui Darius.
Nu este exclusă nici posibilitatea ca Moldova să fi fost doar con 

trol ată de agathyrşi şi menţinută ca un teritoriu pustiu între ei şi sciţii
adversari, lucru obişnuit la populaţiile de stepă .
Muntenia, în afara unor vîrfuri de baldachin pe care Pârvan le·
socotea de clară factură scitică27, şi care atestă fără îndoială o prezenţd
scitică. nu are ca descoperiri de factură scitică - cum credeau de alt
fel Pârvan, Rostovtzev ş . a . - decît r hyt o n u l de la Poroi o a - care după
părerea noc:stră este o lucrătură grecească provenită prin comerţ din Asia
Mieă - şi tezaurul de la Craiova atribuit artei traco-getice2s, dar care arc
cel puţin o parte din piese de o clară factură scitică sau greco-scitiUi.
c�rt ni se pare faptul că Muntenic: este realmente săracă în descoperiri
sci tice dar nu lipsit ă cu totul.
l n sfîrşit, Dobrogea prin poziţia sa geografică - poartă de trecen.•
sp r e Balcani, - prin descop e ri r il e sale de natură ar heologică şi prin in
formaţille de ordin literar - istoric ocupă un loc aparte în cadrul stu
diului nostru.
l n ce priveşte descoperirile arheologice trebuie precizat că şi în
Dobrogea ele sînt izolc:: te şi întîmplătoare, dar se impune o constatare
şi anume, aceea că ele sînt mai valoroase din punct de vedere istoric.
Printre aceste descoperiri menţionăm cazanul scitic de la Castelu dat::..t
in sec. V î . e . n . 29 şi care atestă fără nici o îndoială o prezenţă scitică în
Dobrogea dată fiind destim�ţia cunoscută a acestor obiecte în regiuni:e·
nord-pontice.
Tot printre descoperirile care nu se pot explica decît prin prc·
zenţa sciţilor, sînt şi aş.:.-zisele statui traco-scitice" descoperite în Do'u
;·ogea!lo ( fig. 2 c) , care redau într-o manieră rudimentară şi schematică
lupt:ilori cu arm e şi ob ie c te t ip ic scitice. Bunele analogii oferi te de statui
ci e acela�i ti p din regunile nord-pontice, imposibili tate a admiterii ip o te
zei importului acestor statui, încadrează şi aceste des coper iri în
seria celor legate de prezenţa efectivă a sciţilor în Dobrogea. Descope
riri izolate de obiect? de factură scitică : sabia-emblemă de la Medgidia3 1,
( f ig . 3) , psaliile de la Tariverde32 şi Histria33, unealta scitică de orfăurărie
26 Herodot. Istorii, C . IV, 89. C . IV, 118,
C . IV, 99, C . IV, 125.
27 V . Pârvan Op. cit., p. 23 şi urm .
23 î>. Berciu. Arta traco-getică. Buc., 1969, P . 123 şi urm.
29 A . Aricescu, cazanul scitic de la
Castel.u în s . c.I.V . XVI, 3, 1965, p. 565 şi urm .
3G A. D Alexandrescu, Două statui traco-scitice din Dobrogea în S.C .I.V,, IX, 2, 1958, P . 291 şi urm.
31 D. :B erciu. Art.a . . . p. 18 şi urm.
32 Em. Condurachi şi col., Şantieru! Histria, Tarivenle, în S.C.I.V., IV, 1-2, 1953, p. 133, fig . 22.
33 D. Berciu In Mat. IV, 1957, p. 301
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de la Pîjoaia,34 componenta scitică sesizabilă în necropolele de la Histria
!;>i MurighioP5, par să indice şi ele o locuire scitică în Dobrogea.
Aceste constatări extrE:se din analiza materialului arheologic sir <
întărite şi de informaţiile istoricilor antici. Herodot ( C. IV, 40) pomeneşte
o incursiune scitică care ajungea pînă la Chersonesul tracic în perioac!d
imediat următoare retragerii lui Darius din expediţia nereuşită împotriva
sciţilor31;. Această ceată scitică care profitE: probabil de confuzia politică
provocată de retragerea precipitată a lui Darius şi de conflictul greco
persc:n pe cale de a izbucni a trecut fără nici o îndoială prin Dobrogea

in drumul ei spre Tracia. De o astfel de incursiune - c are nu va

fi

fost singura - ar putea, eventual, fi legată şi apariţia akinakes-ului ele
la Medgidia.
In prima jumătate a sec. V î.e.n. Herodot (C. IV, LXXX) pomeneşte
Dunăre<! ca hotar între sciţi şi noii lor vecini, odrisii, dar Thucydidc'�
(Il. 96, 1) vorbind de evenimente care se petrec la 431 î .e.n. aminteşte
de geţii care locuiau în Dobrogea alături de o populaţie vecină cu sci�;i;
şi înarmată ca şi ei. Este vorba probr.bil tot de geţi şi anume, de acew
care locuiau chiar pe malul Dunării sau se referea la triburi cu carac
ter s c ri t i c care trecuseră Dunărea şi se topiseră în m asa geţilor, îmrrumu
tîndu-le acestora unele forme de civilizc.ţie37 •
Peste un secol şi mai bine izvoarele ne dau informaţii utile privinl
situaţia politică şi demografică a Dobrogei. Pe la 339 î.e.n. i zv oar ele38
pomenesc pe acel "rex histrianorum" care are conflicte cu regele Athen:>
2.l sciţilor care încearcă să treacă Dunărea după cum s-a crezut pînă ' ' 1'
de mul t :w . O l e ctu r ă atentă a pasaj u l u i res p e c t iv d i n I u s t i n us -Tr o gu s
arată :nsă o situaţie substanţial deosebită. Atheas .,strîmtorat de răz
J�oiul cu histrienii" cere prin mijlocirea Apolloniei ajutorul lui Filip ,� 1
II- l ea . Nfoartea c.celui . ,rex histrianorum" survenită între timp. îl e l ; 
,

herea;.(i
fU?ă

pe Atheas de presiunea histrienilor şi în consecinţă, acesta re

ajutorul pe care Filip i-l trimisese. Refuză şi despăgubirile pe c a ,
Filip le s olicitase. Hegele Macedoniei porneşte cu trupele împotriva lcr i
Atheas şi î ncercînd să-1 lovească prin surprindere recurge la o stn tcl
gemă spunînd că vre[:. să aşeze o statuie - făgăduită lui Hercule - 1 a
gurile Istrului, drept pentru care cerea d e l a Athe<!s , . acces netulburat"
Atheas refuză şi cere statuia �-o pună el căci "altfel nu va in;�ă dui c a
armata macedon eană să-i incalce hotarele"4�. Din text reiese fou.rte clar
că sciţii lui Atheas sînt - efectiv - în Dobrogea, vecini cu histrien ii,
controlează Dobrogea de nord şi gurile Dunării. Localizarea în Dobrog0:.1
..

'

34 v . Culică, o unealtă scitică de orjăurărie la Dunărea de
jos, în S.C.l.V., 18, 4. 19G7, P, 677
şi urm.
35 Histria Il, P . 274 şi urm.
36 :P. Alexandrescu. Izvoarele m·eceşti despre retragenea lui Darius din expediţia scitică. în
s.c . r .v . . VII
3-, 1 956, p . 319 şi urm.
37 Histria II. P. 276.
P . 55-65.
�a Iustinus-Trogus , IX, 2-3, V. Pârvan. Getica
39 Istoria României, voi. I, 1960, p , 227 D. Berciu, Arta, p. 12,
40 Iustinus-Trogus, IX, 2, 1,
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a lui Atheas este susţinută şi de descoperirile de monede provenind din

Dobrog ea care poartă numele de ATAI ASH.

Prezenţa sigură a sciţilor în Dobrogea la jumătatea sec. IV î.e . n .
ridică !! l problema descoperirilor de l a Agighiol unde apar piese de o
clară factură greco-scitică. O datare recentă a bogatului mormînt pe b
350 î.e.n.42, vine într-o oarecare concordanţă cu cele spuse mai sus şi fa
ce posibilă şi o eventuală atribuire scitică a descoperirilor de la Agighioi.
O prezenţă a sciţilor în Dobrogea şi chiar mai la sud pare să a
teste şi descoperirea de la Branicevo43, din apropierea Silistrei. In n(�
cropola tracică de la Branicevo un mormînt (mrt. X) este scitic. Apari
ţia ununi astfel de mormînt scitic în Bulgc.ria în a doua jumătate a sec
IV î .e.n. pare să arate o dominaţie politică scitică în aceste regiuni sau
relaUi foarte strînse între sciţi şi traci. Menţi onă m că mormîntul avea în
inventar printre altele şi o aplică animalieră de cea mai bună factu:·;:t
scitică.
Dobrogea trebuie privită încă de prin sec. VI î.e.n. ca o regiu .-,_e
de interferenţe culturale greceşti, scitice, tracice. A considera că elemer 
tu l scitic n-a trecut Dunărea decît l a 339 î .e.n. o dată cu Atheas î nseam
n 5. a nega un adevăr i storic, a nega rolul important al factorului scitic

în impulsi onarea dezvoltării societăţii daco-gete. Factorul scitic s-a ma
nifestat aşa cum am arătat mai sus începînd de prin sec. VI î . e .n . cu u · 
me mai puternice în Transilvania şi Dobrogea, dar în n i c i un c.::�.z n - a
fost o frînă în dezvoltarea internă a societăţii autohtone. Sciţii cu o de7v o l tar e internă deosebită, buni cunoscători ai metalurgiei fierului, bene
ficiari ai unor influenţe greceşti evidente - din artă pînă în modul de'
viaţă
au jucat în estul Europei - evident păstrînd proporţiile date
în special de timpul istoric - rolul pe care peste cîte\·a secole îl \· m·
jucr. celţii, acela de gen eralizaţori ai unor inovaţii tehnice şi adistice în
regiunile ocupate sau învecinate.
-

41 P . Alexandrescu, ATHEAS, !n Actes du Ilier Congres Internaţional des etudes balcanique•;,
II, Sofia
1969, p. 83 .
42 P. Alexandrescu, Cu privire la datari.?a mormîntului de Agighiol, in S C.I.V . . 22, IV, t n t
p . 660 şi urm.
43 z. Dremsizizova , !n Izv . Inst . XXV, 1952., p . 174 şi urm.
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CONSIDERATIONS SUR L'AINSI NOMME "PROBLEME SCYTHE" , EN

LUMIERE DES DECOUVERTES ARCHEOLOGIQUES SUR LE
TERRITOIRE DE LA ROUMANIE
RESUME

L'auteur rep;end, base sur les anciennes ou nouvelles decouvertes
archeologiques, J'ainsi nomme probleme scythe.
Malgre le manque des recherches et surtou t la divergence des avis
l'auteur montre que sur le territoire de la Roumcmie, les decouvertes
traces declares de facture scythe sant assez nomb reuses et dans
une mesure suffisante pour soutenir - au moins en Transylvanie et
Dobroudja - une presence effective scythe.
La presence d'une population ayant une culture materielle avancee
sur le territoire de la Roumanie ne pouvait en aucun cas freiner J'evolu
tion historique des Geto - Daces, au coniraire.

De meme, une presence scythe sur le territoire de la Roumanie pasc
decisivement le probleme d'attribuer aux Scythes quelques - unes des
decouvertes de J'ainsi nomme art traco-getique.

LEGENDE DES FIGURES
Fiq. 1.
Fi g . 2.
Fig. 3.
Fig. 4.
Fig. 5.

-

Un poiynard et des ileches Scylhe de Posmuş (d'apn!s St. Dănilă).
I.a hache Scythe de Jeica (d'apres St. Dănilă).
l'appliqne Scythe de Armăşoia (d'apres A. Niţu).
la statue Thraco-Scythe de S tupina (d'apres A. D. Alexandrescu).
le poignard - akinakes d e Medgidia (d'apres D. Berciu) .
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Pnmnalul ş i săgeţile scitice de l a Posmnş (după Şt. Dănilă).

Fi le dl� i s i o r i c , V o i . J J .
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(a)

(c)
Eg. 2. a - Tc·porul scitic de la Jeica (după Şt, Dănilă).
Fig. 2. b - Aplica scitică de la Armăşoaia (după A. Niţu) .
Fig. 2. c - Statuia traco-scitică de la Stupina t 2upă A.D. Alexandrescu) .
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Pumnalul akinakes C:e la Medgidia (după D. Berciu).
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Pînă

în

ultimii

ani

nimeni

nu

�-a

ocupat

mai

temeinic

p robl em a traseului graniţei romane din nordul Daciei şi, implicit,

cu

cu

chestiunea d acă pe această porţiune de hotar a existat oare un sistem

d e apărare analog celui mai mult sau mai puţin cunoscut . în alte sec
pro v in c i e i sau, d i n cauza condi ţiilor naturale, politice, mili
tare etc., noii stăpîni ai meleagurilor noastre s-au lipsit de un astfel de
d ispo zi ti v costisitor.
Conform unei opinii, aproape unanim acceptate, care a prins ră

toare al e

dăcini încă din a doua j umătate a secolului trecut, fiind fonnulată ultim::l
data de M. Macrea, de la Porolissum
hotarul coteşte spre N E, atin 
, •.

.

gînd la Tihău cursul Someşului, pe care
spre est, pînă la castrul de la Ilişua . . . " 1

.

îl

urmea,ză apoi, �n susul apei.,

Deşi opinia citată, d i n cauza lipsei unor cercetări �.istematice

terl?n, părea a f i,

p -.�

într-adevăr pe deplin j ustificată, existau totuşi cîteva

puncte de reper, realităţi care păreau a fi î.n contrast cu o?inia de m ? i

"> J s .

I n a i nte de toate trebuie subliniat faptul curios c ă

atît

castrul

de

la Căşei, cît ş i cel d e l a Ilişua a u fost amplasate p e malul nordic (res
pectiv cel de nord-est) al Someşului (al Someşului Mare), d eci ace�t r·;u

nu putea nicidecum constitui graniţa imperiului2•

!n legătură cu aripa răsăriteană a graniţei nordice a pro vi nc t el

.

pe porţiunea J lişua-Căşei cunoştinţele noastre erau foarte limitate. Sin
gurul punct cert era specula de la Negrileşti, ştiută mai de demult, cu
1 :. : . Macrea . ! n Istoria României, v o i . I , (Bucureşti), 1960, p . 3 5 1 ; idem, Viaţa in Dacia romană,
B u c u reşti, 1969, p . 108-109.
Radn6ti
A d a c a i l i m es a Mezesen. Il limes di Dacia sulla montagna Meszes, în Arch Ert
> e r. III, V-VI, 1944-l!U5, p . 139-140 cu notele 17-22, p . 153-155.

:

i
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k m mai spre nord de valea Someşului Mare3• Un alt punct, mai

mu1t 1po te t1c decît sigur, era cel presupu;; m locul cetăţii feuua1e de b
Ciceu;'> aEtăzi aproape imposibil de verificat. Cam acestea sînt premisele
de la care au început investigaţiile noastre. In toamna anului 1 969, d i : l
încredinţarea Direcţiunii Muzeului de istorie al Transilvaniei mi s - a ofe
rit posibilitatea de a începe primele cercetări sistematice pe teren, p c
care le-am continuat apoi î n toamna anului 1 970.

Pe cele d ouă extremităţi ale si�temului de "apărare sînt turnurile
de pe "Ţîgla" de la Fălcuşa ("Muncelul Sălişcăi , 708 m) !n vest si
"
Dealul Rotund " ("Dealul Furciturilor ) d e la Salva (respectiv "Dealul
Zgău lui" sau "Vîrful Zgăului"'

de

la

Zagra) ,

în

est.

maj oritatea

elementelor de apărare de diferite tipuri a,liniinciu-se între aceste d o u ă

extremităţi care se află la o distanţă de cea. 45 k m în linie dreaptă.

Trecind în r evi�tă elementele defensive dintr-o zonă mai mult
sau ma.i puţin largă, lungă de cea. 40 km, cuprinsă între : 1) valea
Someşului Mare (porţiunea Salva-Dej), 2) Someşul unit (între Dej-
Căşe i) - "Valea Gugăi" - ,,Valea Fălcuşei" - "Valea Poienii " , apoi

3) Culmea Brezei - primul aliniament de cueste, socotit dinspre sud ,
al districtului geografic ,,Delurilor Suplaiului'" şi, în sfîrşit, 4) Va le a
, .

Ţibleşului"

con cluzii

(sau cea a Zagrei), nu ne putem gîndi să tragem anumite
durabile în legătură cu acest sector al limesului dacic. To tu şi

se cer încă de pe acum citeva precizări, precum şi ridicarea unor pro
bleme majore care se vor pune :'n faţa .cercetărilor viitoare.

1 . După cum se desprinde din cele văzute de noi, cu ocazia mar

cării locului fiecărui element defensiv, în parte, castrametatorii armatei
rom ane, în proprietatea unor cunoştinţe - am putea spune - atot

cuprinzătoare d e geografie militară empirică, au studiat plfealabil în mod
aprofundat toate posibilităţile de control, de apărare, de vizibilitate ş;
de legătură reciprocă între dispozitivele vecine prevăzute, proiectate pînă
în cele mai mici amănunte. Pe cît le era cu putinţă au căutat şi
pe·
porţiunea acea.� ta a graniţei să folosească la maximum condiţiile de
geografie fizică, diferite porţiuni mai reduse ale liniei d e turnuri chiar
în acest sector de graniţă relativ scurt, fiind amplasate în puncte ale�e
în m od excelent. Pe cînd între "Muncelul Sălişcăi" şi , .Cornul Mrllului"'

de la Negrileşti-Pur căreţi, grosso m oda, dar numai grosso mudo,

se·

orientea,ză pe un aliniament exterior de cueo;.te situat la nord de Some
şul Mare, paralel cu valea acestui rîu, spre est de "Cornul Malului" , :n

3 Cf. K. Torma, A Limes Dacicus te!s6 resze, in ETTK. IX, 2, Budapest 1880. schiţa-hartă de·
la capătul volumului ; A. Buday, Szo!nok-Doboka vârmegye r6mal kora, în Szo!nok-Dobok·7
varmegye 1monographtdja, (Dej), voi. 1, 1901, p . 57, 201-202, 218 ; J. Kadar, Ibidem, voi. v. p.
222 : c. Daicoviciu. Neue MitteiZungen. aus Dazien, în Dacia, VII-VI'It, ! 937-1940, P. 322 : idem ..
Severus A!e:rander şi provincia Dacia, in ActaMN, III. 1966. p. 169 : A. Radn6ti, in ArchEri,
ser. III, V-VI, 1944-1945, p. 140. nota 22. p . 155. nota. 22 ; J. szl!agyi. A daclal erodrendszer he!y-·
ărsegei es a katonai teg!abe!yegek. Die Besatzungen des Verteidigungssystems van Dazi<'n
und ihre Ziegelstempel, in •DissPann, ser. II, nr. 21, p. 75, nota 66ja ; D. Protase. Şt. Dănilă,
Un castru roman d e pămînt la Livezt!e, p e graniţa de nord a Daciei, în SC!V, 19, 3 1968.
p 539, fig. 7 : M. Macrea, Viaţa. . . p. 109.
4 Cf. El. Sighiartău, Colinele şi cetatea Ciceu! W: ed Astra,
B iblioteca secţiunii geografica-et
nografice, Cluj, 1928, p. 14.
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schimb, coboară în ulucul depresionar existent în faţa a,�estui aliniament,
ca de la Spermezeu încolo să se urce iarăşi pe un alt aliniament de
cueste. In prima treime a, liniei, socotit dimpre vest, ea nu este orien
tată �nsă fidel pe abruptul nordic, şerpuitor, al cuestelor ci, pentru păs
trarea unei linii geometrice cît se poate de drepte, în unele cazuri se
mulţumesc doar cu a doua sa.u a treia linie de cueste su�ce�ivă, într-o

Fig. 1.
Schiţă-hartă a teritoriului cercetat. Cerculeţele pline marchează turnuri
sigure, cele goale urme de turnuri neveriilcate prin sondaje. Patratele pline mici.
indică castella şi burgi, cel gol, burg nesigur. Patratele pline mai mari arată cele
două castre de la Căşei şi Ilişua.
-

poziţie mai retrasă şi mai puţin înaltă, cum ar fi, de ex. cazul turnu
rilor de pe "Dealul Podului" de la Rugăşeşti sa,u "Dealul Slederului"
"
între "Valea Canciului" şi "Valea Rutei . In această privinţă sîntem
de părere că poziţia turnului de pe Culmea Ciceului, şi anume d e pc
punctul numit "Poniţa " , un punct de importanţă strategică deosebită, a
fost acela după care trebuiau .� ă se orienteze, de care trebuia, să se ţină
cont inainte de toate. Chestiunea dacă şi Culmea Brezei a fă�ut parte
permanent din sistemul defensiv sau dacă a fost controlată (pa.t rulată)
numai in timp de război de subunităţile călăreţe, rămîne d eschisă şi Pe
mai departe, în momentul de faţă neav�ncl argumente suficiente pentru
rezolvarea ei. Judecînd pe baza unei denc:ităţi relativ mai mici a numă-
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rului elementelor de apărare din spatele ei, credem că ea totuşi, prin
forţa lucrurilor, formînd un baraj natural real, a j uca.t rolul unui scut
inaintat al apărării.
2 . ! n legătură cu a.cest sector de graniţă a imperiului roman, nu
trebuie să s:::ăpăm din vedere nici o clipă că unitatea militară care sta··
ţiona în castrul de la Ilişua era un divizion de călăreţi : ala 1 Tungrorum
Frontoniana, aleasă şi acea.sta foarte bine în sensul că avea sub supra
vegherea ei o parte din zona de nord-est, larg vălurită a Bazinului Tra.n
silvaniei cu văile largi, spaţioase a Someşului Ma.re, a Şieului şi a altor
afluenţi ale acestora, prielnice pentru trupe de viteză, de călăreţi care.
pe deasupra, prin văile de a.semenea largi ale apei Budacului şi a Bis
triţei, avea legătură naturală, le.micioasă atît spre castrul (folosit numai
temporar) de la. Livezile, cît şi cu cel de la Orheiul Bistriţei respectiv,
în josul apei Someo;; u lui Mare cu castrele de la Căşei şi Gherla. s•ntem
con v in s i : că r o m ani i şi-au dat seama de la bun început de aceste avan
taje remarcabile geomorfologice. Tocmai din această ca.uză şi nu cu
totul incidental au a�.ezat aici a.cest divizion vestit.
3. După cum aminteam, romanii, prin folosirea înţeleaptă a unor
conditii geomorfologice, a.u pus mîna şi �n a:::est sector pe nişte obsta
cole n atu ra le care le-au uşurat foarte mult acti vitatea de forti ficaţie, dar
care, totodată. p r in alegerea judicioasă a diferitelor puncte topografice,
·

prielnice pentru planurile lor prevăzătoare de întărire, au înlesnit foarte

mult schimbarea regulată a gărzilor de la diferite posturi, pe urmL'1.
aprovizionarea,, respectiv, în caz de nevoie, �ntărirea lor prin trimite
rea altor detaşamente la punctele sau porţiunile periclitate. Acest lucru
este foarte uşor de înţeles dacă ne gîndim la, simplul fapt că pe spi
narea planurilor de .!:.traturi, înclinate, în general, uşor spre sud, orice
subunitate, fie chiar de că lăreţi, putea să se urce relativ uşor pînă la locul
de destinaţie.
Comunicatia. mişcarea trupelor a fost înlesnită si prin faptul că
reţeaua hidrografică majoră consecventă oferea pos ibil ităţi excelente.
Dacă lucrurile stau într-adevăr aşa atunci se pune problema : de
ce to tuşi castrametatorii au amplasat între " Cornul Malului'' de la Ne
grileşti şi Spermezeu 5-6 posturi de veghe �n ulucul ciepresionar, it�
apropierea ş eil or j oase, transversale, ale acestuia sau chiar pe t er a s e le
inferioare ale .,Văii Poienilor" şi "Văi Dobricelului " ? După părerea noas
tri'i formulată încă pe teren, pe baza studierii atente a realităţilor exi s 
tente ş i p e baza observaţiilor gearnorfologice, inginerii militari romani
trebuiau să renunţe la folosirea cuestelor situate între "Valea. Poienilor·"
şi .,Valea Ilişuăi" din cauză că a.ce.s tea sînt mai puţin accesibile pentru
subunităţile călărete. I n plus, prin aşezarea pichetelor pe coama custe
lor ar fi produs o :frJntură dublă în privinţa trasări i liniei de turnuri
deoarece, după cum reiese din cele observate de noi, aici linia pichete
lor trebuia să sară de pe un aliniament de cueste, pe ::: elăla.lt. Pe această
portiune �curtă. tocmai acele conditii �eomorfolo�ice care în restul ca,
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Ruinele unui burg presupus de p e Culmea Brezei din raza localitălilor
Măgoaja şi Strîmbu.

zurilor erau foarte avantajoase, din pricina unei situaţii speciale, i-au
s ilit pe castrametatori să caute o soluţie mai adecvată, mai corespunză·
toa,re.

4. În privinţa sistemului de semnalizare
şi pe
acea,stă
porţiune
de linie <.�e apărare se a;firmă principiul
precizat ] n
alte
leg.itură cu
sectoare ale sistemului defensiv, şi anume asigurarea unei cît mai mari

corectitudini şi exactităţi a informaţiilor transmise. Ca urmare a aces tei
strădanii, într-adevăr aproape toate turnurile sînt aşezate în aşa fel, î n
cît fiecare dintre ele să aibă legătură optică (dacă era cu putinţă şi acu::;
tică) concomitent cu mai multe alte posturi. În cazul în care
s-ar fi

produs anumite breşe din cauza unor atacuri sau din alte motive, legă
turile urmau si fie menţinute cît ma.i mult timp posibil.

5. Pe lîngă această năzuinţă vădită, se poate scoate în evidentă
-5 i un alt scop, tot aşa de evident. Comandamentele celor două castre ve
cine ţineau să aibă neapărat informaţii reciproce cît mai rapide prin .fo
losirea a numai cîtorva posturi de semnalizare, cît se poate de puţine la
număr. In această privinţă atît pichetul de pe "Muncelul" Sălişcăi cît şi
cel de pe "Poniţa" de la Ciceu-Corabia au j uca,t,

fără îndoială, un rol

precumpănitor, ambele fiind colectoarele unor informaţii adunate din res 
tul sectoarelor. În acest fel, pentru transmiterea unor date mai

au putut recurge la J: Unerea în funcţiune a
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nuri de semnalizare şi au putut evita, desigur în multe c::�,zuri, serviciul
cu ri erilor călăreţi între castrele de la Căşei şi I li şu a . .
.

6. !n lucrările noastre anterioare referitoare la problema si� temu 
lui defensiv din nord-vestul şi nordul provinciei am încercat să delimi
tăm, pe cît ne-a .fo,,_ t posibil, sectorul de apărare a fiecărui ca,stru aparte.
Valabilitatea acestor simple ipoteze de lucru o vor confirm::�, �au infirma
rezultatele cercetărilor viitoare. In legătură cu această porţiune a a,păra
rii, exprimăm _�:.-ă rerea că perpendiculara, trasă paralel cu axa longitu
dinală a Culmei Ciceului pînă la valea, Someşului Mare putea să fie li
nia despărţitoare între sectorul castrului de la Căşei şi a celui de b
Ii i�u a , c ele d ouă turnuri înşirate pe linia amintit ă , şi anume cel de pe
, ,Vîrful Muncelului" de la. Chiueşti, precum şi cel de pe "Poniţa" de ] a.
Ciceu-Corabia, făcînd parte, foarte probabail, încă d i n sectorul cohorrei
de la Căşei.
De la punctul , , Poniţa" , f.pre est urmeaz.i apoi,
foarte probabi l
,_ ectorul alae 1 Tungrorum Frontonianae, a cărui limită estică, în faza
a,ctuală a cercetărilor, nu se poate fixa nici măcar cu aproximaţie. To t
sectorul cunoscut actualmente începînd de la ,,Poniţa" şi pînă în împre
j urimile Salvei, îl considerăm ca aripa apuseană a. întregului sector d e
apărare, c e a estică întin zîndu-se încă mult spre sud-est. Limita d e des
părţire intre cele dou.i aripi a format-o, probabil, valea Some:,;ului Mm·e
7. Faţă de cele observate pe sectoarele castrelor de la Tihău :;i
Căşei unde desimea turnurilor, cel puţin după cunoştin ţele noastre actua
le, a fost ma,i Ecăzută (32 certe, 1 1 nesigure pe o distanţă de circa 7 0
km, p e u n semicerc format d e linia curbă a turnurilor între "Muncelul ·'
de la Sălişca şi confluenţa Agrieşului cu Someşul), în sectorul in discuţie
începînd d e la. est de turnul de pe " Poniţa" pe o distanţă de numai 30
km (deci nici măcar jumătatea distanţei precedente) atinge cifra impresio
nantă : 16 po�turi certe, 1 4 nesigure, un castellum şi un burg cert, ş i
un casteiiUilll nesigur ! Creşterea densităţii turnurilor, mai ales în zona
"Văii Mari " , pe urmă în ulucul depresionar şi pe aliniamentul d intre
Sita şi Zagra ne arată, probabil, creşterea pericolului în sens sp,3,ţial, pe
de o parte dinspre Depre�iunea (Ţara) Lăpuşului, pe de altă parte din
spre Depresiunea (Ţara) Maramureşului prin pasul Şetref. ('Ţinem �CI
amintim că am făcut cercetări pe teren atît prin masivul insular, pitic
al Prelucilor, aJ:t::>i pe primele înălţimi vestice ale Carpaţilor Răsăriteni
din această zonă, în mijlocul Depresiunilor gemene : Copalnic-Lăpu-;; : la
Copalnic-Mănăştur, Cerneşti, Ciocotiş, Bloaja, Ineu, Răzoare, Tîrgu Lă·
puş, Dămăcu şeni, Rohi a e t c fără să depistăm nici măcar cea mai mă
runtă urmă dacică sau romană. Avem impresia că depre,_iunile gemen\'
în chestiune în epocile dacică şi cea romană au fost popula,te într-o mii.
sură extrem de mică, fapt care, d esigur, a uşurat romanilor crearea, a.ici ,
a unei zone neutre relativ largă, despre care am scris mult mai în d e 
taliu cu altă ocazie).
I n privinţa importanţei istorica-militare a pasului Şetref, după
. ,
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Ruinele unui turn sigur de pe dealul ,.Păltiniş" situat Ia vest de cătunul
.,Cireş" al satului Perişo r (corn. Zagra).

c î t ştim, nimeni nu a făcut vreo apreciere. Nici noi nu ne gindim, mo
mentan, la aşa ceva. Credem însă că este de ajuns s ă amintim că marea
maj oritate a cercetătorilor care s-au ocupat de a,ceastă chestiune, loca�i··
zează în Maramureş tribul războinic, puternic, al costobocilor .

După impresia noa.stră de moment, porţiunile cele mai periclita:e
au fost : , , Valea Mare " , "Valea Ilişuăi"' şi "Valea Ţibleşului", pe cind cea
a Someşului Mare era ameninţată intr-o mă�ură mult mai redusă·

8. Pe baza celor observate pe sectorul de graniţă în cauză est2
vorba de un sistem defensiv eficace, complicat, nu numai , ,liniar". Acesta
în multe privinţe se apropie de sistemul de apărare constatat pe întregLll
sector al Meseşului. Linia, e alcătuită din turnuri de veghe şi de semna
lizare, iar la punctele mai vulnerabile sau mai importante din punct de
vedere strategic sînt aşezate castella sau burguri.

9. Judecind pe baza faptului că în anumite puncte sînt două rui 
ne de turnuri (una lîngă cealaltă), ca şi i n alte sectoare ale apărării ro
mane din Dacia intracarpatică, cît şi pe ba.za
observaţiei că mai toa te
castrele din provincie, secţionate, au
d ouă faze de construcţie, putem
presupune şi în legătură cu acest sector al sistemului de apărare roma�1 ,
existenţa a măcar două faze principale de întărire, de completare.
1 O. In sfîrşit, am avea şi două observaţii
tehnica-arheologic :

www.cimec.ro

preliminare de ordin

4.4

ŞT.

FERENCZI

a) Nu am dori să generalizăm prea devreme unele ipoteze ispiti
toare pînă la efectuarea unor săpături sistematice. Totuşi credem ne�es�r
să subliniem fapitul că în mai toate monumentele în formă de calota
sferi că ce s-au dovedit a fi urme de tunuri, arn dat peste bucăţi de
chirpic. Pe baza acestor observaţii repetate am îndrăzni să a.vansăm
ideea că monumentele de acest tip 5înt, eventual, rămăşiţele unor postun
de observaţie cu construcţie de lemn, împrejurare favorizată în unele lo 
curi şi de lipsa pietrei corespunzătoare.
b) După cum am constatat în repetate rînduri fragmente de ţig1il
de acoperiş şi olane lipsesc din toa,te punctele cercetate, ce-i drept, des
tul de su):erficial, ceea c e denotă cu mare probabilitate că posturile d.!
veghe şi de semnalizare au fost acoperite fie cu şin<irilă, fie cu scînduri. .
In concluzie putem spune că pe o fîşie uneori mai î ngu s tă ,
uneori mai lat,ă. care, în linii mari cuprinde zona dintre valea
Some'?ului Mare,
"Valea Sălătrucului",
Culmea Brezei, prelungită
de n o i în mod arbitrar pînă la Zagra, a existat un sistem de apărare ro
man compus din 1 8 turnuri şi două fortificaţii mai însemnate verifica': ,.�
şi 1 8 turnuri, respectiv două fortificaţii mai mari nesigure, formînd pro
babi l , o l inie dublată, dezvoltată în adîncime, în multe pri vinţe analoagă
cu cea constatată pe cur5ul Someşului unit şi pe culmea Munţilor Mese
şului. (Porţiuni de vallum nu a.m avut ocazie să întîlnim nicăierea). Cer··
cet:wea lui e însă, mult îngreunată din cauza unor condiţii specifi
ce geomorfologice. Pe cind creasta ondulată a, Meseşului, am spune, a ..
proape îţi arată duetul primei linii de apăr;:> re. fîşia de parcurs, în cazul
sistemul ui situ<J,t la nord de valea Someşului Mare şi, cieci, che�tiun-.l
c ercetării în sine, este mult mai di fic i lă .
Numărul mare al întăriturilor de diferite tipuri p e o dista,nţă re
lati v mică , faţă de reali tăţile istorica-militare de pe cursul S om eşul u i u 
n i t n e sugerează ideea că aici pericolul era puţin m a i m are. P e acest sec
tor necuno�cut pînă acum, porţiunea cea mai periditată pare să fi fost
,.Valea Mare" , atacurile fiind aşteptate dinspre Depresiunea (Ţara) Lă.
puşului.
După cum am arătat, cu o�a.zia investigatiilor noastre s-au putut
constata numai două tipuri de elemente de fortificaţie : turnuri şi castel
la, respectiv burguri ; totuşi, în faţa noastră şi pe această porţiune a
graniţei Daciei romane începe să se schiţeze o fîşie destul de complexă
de turnuri şi întărituri mai mari, care prin plasarea, lor excelentă şi prin
desimea lor, conform necesităţilor reale, au j ucat un rol efectiv nu num J i
in transmiterea î n timp util a diferitelor semnale l a cele două castre a.le
ace:tu i sector de Hmes, adică la Căşei şi Ilişua ci, fără îndoială, şi prin
efectul lor tactic şi moral.

Ţinînd cont de cele observate cu ocazia cercetărilor noastre, chiar
dacă nu a exista,t un şanţ şi val continuu în fîşia parcursă, crearea ci:t
rora ar fi necesitat mari eforturi fizice şi e�onomice din cauza terenulu�
foarte accidentat, este evident că şi în acest sector se afla o linie defen
siv:! bine organizată, dezvoltată în adîncime, constînd din turnuri de
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veghe şi de semnalizare, din burguri şi castella, rezemată pe artera mi
)itară care, în linie cît se poate de dreaptă, ducea de la Căşei la Ilişuar
respectiv mai spre sud-est, �pre castrul de la. Orheiul Bistriţei.
Reţeau a completă de comunicaţii, compusă din artere pr incipale ,
d rumuri cît se poate de drep1t e, rocade, adică drumuri paralele cu prima
linie, a permis comandamentului roman să întărească într-un timp relativ
scurt a,numite puncte ameninţate sau, în cazuri mai grave, de a a�tupa
eventualele breşe, făcute de inamic în reţeaua defensivă.
Sectorul în di�·cuţie, al liniei de apărare legată de valea Somcşului
Mare, este un dispozitiv simplu în ansa,mblul lui, mai simplu chiar de
cît f.ectorul mare de pe Meseş. În privinţa aranjării diferitelor elemente
componente, şi în cazul ace�tuia, se poate observa însă, de bun.3. sea,ma,
o minuţiozitate uimitoare : nimic, aproape nici o formaţiune de teren
nu este lăsa,tă hazardului. Rigiditatea de principiu, aplicată pe o lungi
me de zeci de km, într-o zonă geografică foarte fragmentată, corespunde
unei flexibilităţi uluitoare de executare şi unui spirit remarcabil de a
dapta.re la condiţiile naturale şi în acest sector de apărare.
Acest complex defensiv, conceput foarte ingenios, adaptat în mocl
amănunţit la �ondiţiile geografice, perfect coerent, chibzuit şi sistematic,
cu C"tlte cuvinte o linie de granită întărită şi în adîncime, constituia o
parte integrantă a acelui Limes Daciae care, pe nedrept, a fost contestat
dC' unii cercetători.
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JNVSSTIGA TIONS ET RESliLTATS NOU VEAUX SUR LE LIMES DU
NORD DE DACIE ROMAINE
R ESU l\iJ.:

En l'automne du 1 969, J'au teur a eu lu possibilite de commencer les
prem icres investigations systematiques sur le terrr.in, con twuees emui
te en nu tomne de 1 970 en vue d'E:tudier exhaustivement le probleme d u
t mjet ele la frontiere romaine du Nord de la Dacie.
A J'occasion de ces investiga.tions il s'est a vere que le secteur en
dis cussion, de la ligne de defense, lie de la vallee du Grand Someş est
u n d ispositif �imple dans wn enEemble, plus simple meme, que le grand
[Ecfenr sur les Montagnes de Meseş.
J]J l ce qui concerne l'arrangement des differents el€m2nts compo
nt:nt8. ort peut observer une minu!iosite etonnante : rien, aucune, iorme
de termin n'est Jaisse au hasard. La rigidi te du principe appliqw2e s u r
unc Jongueur d'une dizaine de Km. dans une z one geographique tres
irogmentee corref pond ci une flexibilite extra ordinaire d'execntion et
d'une esprit remarquable d'adaption aux conditions naturelles dans ce
Eec teur de defenEe aussi.
Ce complexe defen!'if, in9enieusement concu, adn ntr\ minutieu.re.
ment aux conditions geographiques, parfaitement coherent, con<;u et
sv:o temctique, au tremen t dit, une frontiere fo rt ifiee en interieur aus.c: i,
constitue une partie integrante du Limes Dacicus, qui. ci tort, a ele con
fes tee par certains chercheurs.

LEGENDE DES FIGURES
fiy. 1.

L'esquis�e-carte du territoire inves' igue. Les peti " s rerclE's pleins marqu
cnt des tours certaines, Ies cercle5 vides indiquP.nt des tours qui n'ont pas ete
,·erifiees par sondages. Les petits carreaux plein:>· indiquent des castella et des
bourgs, le carre vide, un bourg inrertain. Les carreaux pleins un peu plus grands
monln:nt les deux cash es de CăşP.i et d 'IIisua.
fig. 2.
Les ruine< d'un bourg suppose sur le Somm.et de Breaza du rayon des Io
calites de Măgoaja et Strimba.
Fig. 3.
Les ruines d'une tour certaine sur Ia colline de .. Păltiniş" situee a I'ouest
du hameau .,Cireş" du village Perişo r (la C(• .r mu�e de Zagra).
-

-

-
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La marginea de sud-est a satului Şirioara, între Pîrîul Cetăţii

ş i m alul stîng al văii Şieului, pe virful unui platou al unei terase superi

care ce se ridică cu circa 45 m deasupra nivelului apei ( fig 1) se află
o fortif�caţie de pămînt în formă de trapez cu laturile nee9ale ( 55 X 45
X 82 X 80 m ) . Pantele abrupte ale terasei sint împădurite, iar vîrful
ei, num it de localnic i ,,Cetuţîie" este separat de restul terasei denumită
.,Podirei" printr-un şanţ adînc de 3 m şi lat de 25-30 m ( fig. 2 şi :J) .
Valul de pămînt s e m a i păstrează î n unele locuri, î n special p e latura
de vest, pe o înălţime de aproape 4 m, dar pe latura de nord el este a
platizat ( 1 -1 ,50 m) iar pe laturile de sud şi est lipseşte.
fncă din secolul trecut s-a încercat identificarea punctului Kyrieleys
unele s-a dat lupta din anul 1 068 d:ntre cumani ( respectiv pecengi) şi
unguri ( atît d e plastic descrisă în Chronicon Pictum Vir.dobonense cap.
LV) , cu le-cali tatea Chiraleş, situată la aproape 2 km de cetatea de la
Şirioara.1 Primele săpături la această fortificaţi e au fost executate de G.
Fin6 l y2 ]n 1 902, cînd s-au trasat două secţiuni de verificare: una de 50
m lungime şi alta de 9 m lungime ( fig. 3 A-B şi C-0) . Intrucît stratul de
cnliură era subţ1 re iar materialul scos la iveală nesemnificativ, ind icînd
o perioadă scurtă de locuire , autorul săpăturilor considera că această ce
tate nu a fost construită de o populaţie călăreaţă ci eventual, ea consti
tuie un loc de refugiu pentru populaţia locală. Referindu -se la datare G.
Finaly înclină mai degrabă pentru epoca preistorică decît pentru cea
feu d aiă timpurie.:1
·

1 r . Kovacs A cserhalmi i.itkozet 1070-ben es helye kdri.ilmenyeikkel. (Locul şi imprejur;"!
rile bătăliei de la Chiraleş din anul 1070). in ErdMuz, I, 1860, p. 89 sq ; J . Karacsonyi. in
KathSz. X, 1896, P. 479. Prima atestare documentară a Şirioarei este la n;o (mon'l,terium
de Sarwat), 1a 1345 apare ca poss . Sarwar, cf . doc , Rom. , C.a I, 343 şi b. IV 271, 64o . Pe n tn1
alte variante (Sruar, Sasvar, Şirioara etc . \ cf. C. Suciu , Dicţionar istoric al localităţilor
din Transilvania, II. 1938. P. 174.
2 G . F;n.3.1y, In AE XXII. 1902, p . 2G6 sq.
:J G, Finâly op. cit . • p . 270.
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Cu ocazia unei recunoaşteri arheologice făcută pe terasa Podirei s - au
y�sit Ia suprafaţă fragmente ceramice din sec. IX-XI fapt care a detf�r
min a t Direcţiunea Muzeului Bistriţa sd.-şi fixeze în planul de lucru exe
cutarea unei săpături de control, atît la fortificaţia de pămînt, cît şi l a
aşezarea deschisă. Săpăturile în colaborare c u Institutul d e istorie ş i ar
h eologie Cluj au început în luna iulie 1 963, executîndu-se cîte două sec
ţiuni pentru fiecare obiectiv. Deşi modeste prin a mploarea lor, datorită
observaţi ilor 5tratigrafice înregis trate şi a materialului arheologic re
coltat, săpăturile prezintă un interes aparte şi de aceea considerăm utilă
prezentarea preliminară a rezultatelor obţinute.

Fig.

1.

-

Vedere a .. Cetuţiei" de la Şirioara.

Pe baza observaţiilor strat igrafice înregistrate Ia secţ.iunea I s-au
consta tat trei faze principale de construcţie pe care le vom prezenta de
j os în sus. Secţiunea I, lungă de 1 5 m şi lată de 1 ,20 m a fost trasată pe
latura de nord aproximativ la mi j locul ei, unde valul de pămînt se mai
păstrează pe o înălţime de 1 , 30 m ( fig. 4) . De-a lungul întregii sec
ţiuni s - a ati n s la diferite adîncimi, stratul de lut cafeniU deschis neum
blat, peste care se suprapune un s trat gros de 1 5-25 cm de lut gu.lben
steril. Stratul de humus antic, gros de 1 0-20 cm, se păstrează numai în
tre m 8- 1 5, deoarece la marginea terasei, cu ocazia construirii primei
fortifi c a ţ i i , cînd s-a nivelat terenuL humusul antic a fost răzuit. Va
lul de pămînt alcătuit din fîsii succesive de lut galben închis este cu-
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Planul cetăţi i Şirioara.
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prins între m 6-1 0 şi se mai pd.strează acum pe o înălţime de 1 m . Pă
m întul din val a fost bătut şi bine tasat astfel că acum se prezinta. ca o
masă compactă greu de săpat. In dreptul m 6 l a mij locul secţiunii. s-a
înregistrat groapa unui stîlp, gros de 40 cm, înfipt vertical, dar bîrnele
urizontale ce îmblăneau pereţii exteriori ai valului de pămînt nu au fos t
înregistrate, î n schimb, s-au constatat bucăţi compacte de lemn carbon i 
z at ( lungi de 30-50 c m şi groase de 8 - 1 0 cm) d e l a bîrnele transver
sale, ce legau pereţii exteriori ai valului. Datorită situării valului de pă
m înt chiar la marginea pantei abruf_Jte a terasei, nu a mai fost necesara
berma şi şanţul de apărare din faţa ei. Iniţial valul a fost mult mai înalt,
dar pămîntul s-a scurs la vale sau a fost teşit intenţionat cu ocazia con
�truirii fazei a doua . Intre m 1 0-1 1 ,20 s-a inregistrat un drum de rond
pietruit cu bolovani md.runţi de riu. Odată cu prăbuşirea părţii superi
oare a construcţiei de lemn ce susţinea valul de pămînt. bucăţi de bîrne
carbonizate, lungi de 20-40 cm, au căzut spre interior, fiind înregistrate
pe nivelul de umblare antic intre m 1 1 - 1 2,50. Se pare că la scurt timp
după ce această fază iniţiald. de construcţie a lost distrusă, s-a început
construirea celei de a doua faze, deoarece, stratul de pămînt scurs din
val spre interior acoperă drumul de rond pietruit, amintit mai sus, pe
o grosime de numai 5-1 0 cm. Data d ncJ. �-a construit şi cînd a fost dis 
tru să această primă fază de fortificare de la Şirioara nu se poate îneci
preci7il întrucît nu s-a găsit material concludent ce ne -ar putea aj uta la
d a tare.
In faza a doua s-a construit într-o tehnică specială, în spatele valu
lui, o palisadă complexă. Unele amănunte referitoare la tehnica de con
stru cţie ale acestei palisade au fost înregistrate la secţiunea II. La sec
ţiunea 1 se constată doar u n strat compact de pămînt ars, gros de 30-80
cm , i n formil de lenti lă ovald., cuprins între m3- - 1 3 . Stratul cuprinde
calupuri m ari de pămînt pu ternic ars, uneori pînă la vitrifiere, ce păs
trea·7ă cîte odată amprentele unor birne de lemn . Partea superi oară a
palisadei după incendiere s-a scurs pe pantă, formiud un strat de pă
m înt ars sfărîmat gros de 20-50 cm, cupri ns între m 3-7 ( fig. 4/Ja) . A
cest strat s-a scurs direct peste lulul galben ceea ce arată că atît partea
prfi buşită din valul de pămînt al fazei precedente cît şi panta terasel
au fost amenaj ate cu ocazia construirii celei de a doua fortifica ţie . In 
spre interior, partea cea mai groasă a stratului de arsură. acoperă in
în tregime drumul de rond apanmă tor fazei L i ar corespunzător f a z ei a
IT-a s-a construit un alt drum de rond , pietruit tot cu bolovani de rîu
�i lat tot de 1 ,20 m. El este situat la o distanţă de 1 ,50 m de primul
drum pietruit. Cînd s-a prăbuşit palisada incend iată o parte din pămîn 
tul ars s-a scurs peste acest de al doilea drum pietruit. Menţionăm că
î n �tratul de pămînt ars, între m 1 1 şi 1 2,50, s-au găsit 6 fra9mente ce
ramice care prin factura, forma şi ornamentaţia lor se datează, pe baze

www.cimec.ro

CETATEA FEUDALĂ TIMPURIE DE LA ŞIRIOARA

51

de analogii în sec. X-XI" (planşa I/1 -6) . Unele dintre aceste fragmente
ceramice au fost arse secundar odată cu incendierea palisadei . Mai a
iTJintim că stratul de pămînt de la suprafaţa valului, ce era iniţial gal 
b e n închis, în contact cu focul ce a mistuit în timpul incendiului sche
letul de lemn al palisadei a primit pe o grosime de 1 0-40 cm o culoa
r e portocalie, care însă nu este uniform colorată (fig . 4/) .

Fig. 3

-

Schiţa cetăţii Şirioara (după G. Finaly) .

Tehnica în care a fost construi tă cea de a treia fază nu poate fi încă
� <i murită din cauza caracterului restrîns al cercetărilor efectuate . Se
constată doar că atît valul de pămînt, cît şi resturile palisadei incendi
ate, au fost teşi te în porţiunea lor cea mai proeminentă, iar între m
/-9 au fost aşezate lespezi de gresie nefasonată şi bolovani mari de
r · u ca bază pentru o construc tie. De asemenea, în dreptul m 1 1 ,7.5 a fost
!nregistrată groapa unui stîlp de lemn. gros de 30 cm, ce străpunge
' t ratul de arsură scurs de la palisada incendiată. In urma dărîmiirii a
-=-�stei elin urmă faze pămîntul s-a scurs pe cele două pante ale veciliu
; !.! i ;;a] ( fig. 4/2 a şi 2). Nici pentru această fază nu avem deocamdată.
: !"! d i cii concrete de datare. Ceea ce se desprinde însă din observaţiile
: :uegi strate este d oar faptul că faza a treia a fost construită la scurt inc

K . Horedt. Dacia I, N S , 1957, P. 297, sq., P. Diaconu, in Capidava I , 1958, P . 2 1 1 sq. fig . l t l,
:.1. Chişvasi-comşa, SCIV, VIII,
957, p. 263, sq : idem, SCIV, XIV, 1963, p . !07 sq : Şt.
? ' -cu - M. Rnsu si colab .. ActaMuseiNap V.
1968. p . 171 sq.
planşa III-V : J . Poulil<.
Staroslvanska Morava, Praha, 1948, p . 94 sq, fig, 36 Şi planşele XII-xv:::r, XXV, XLV-LlV
:dem Jizni Morava, Zeme davnych Slovanu, Bn10
1950. p. 143 sq. fig. 100-103,
132-14i ;
A. Cs. Sos
Sl. Ant. VII, 1960, p. 289 ; idem, Zalavar. Bucl.<•pesta, 19C3, p. 94 sq, fig. G6-3�.
D. Bialekova, Slov. Arch., VI, 1958, p , 403 sq. pl. V-Vlii : ibidem Vll, 1959, p . 252. pl. 1-IV ;
\'. Vendtova, in Stud. Zvesti, 14, 1964
p. 1S1, sq. fig. 2-6 : idem, Slov. Arch. XVII. 1969. p.
��- fig. 8, 12, 21, 29-32, 46 : B. Chropovsky, in Slov Na-1.. 1965, p, 534 sq. p] . VI-XI.
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terval după incendierea celei precedente, căci nu se observă un strat
de depunere peste pămîntul ars provenit de la palisada incendiată.
Secţiunea Il, lungă de 27 m şi lată de 1 ,20 m a fost trasată în colţul
de sud-est al fortificaţiei (fig. 5 ) . După cum rezultă din profil, in acest
pun ct a existat numai o singură fază de construcţie şi anume palisad3.
de lemn distrusă printr-un puternic incendiu, lipsind deci valul de pii
mînt şi faza a treia de fortificare. Intre m 1 8-20 a fost surprinsă teme
l i a de lemn carbonizat a unei construcţii şi de aceea secţiunea s-a lăr
git în acel punct trasîndu-se o casetă de 2 X 2 m. Din poziţia şi dispune
rea birnelor carbonizate, groase de 5-8 cm şi late de 1 5-20 cm se poa 
te reconstitui parţial tehnica în care a fost construită temeli a palisadei.
Initial, după ce terenul fusese nivelat în prealabil, peste lutul galben
s teril, s - a ridicat o palisadă al cărui schelet de lemn era construit în
felul următor : pereţii exteriori erau formaţi din bîrne groase de cîte
20·-40 cm aşezate longitudinal, iar la distanţe neegale (2-3 m) ele e
rau sprijin i te de stilpi verticali groşi de 30� 40 cm . Aceşti pereţi erau
legaţi între ei la bază, de bîrne transversale lungi de circa 1 ,50 m , d is
pu�e la o distanţă de 1 5-20 cm una de alta. Spaţiile goale dintre bîrne
erau umplute cu pămînt. Se pare că la partea superioară a palisadei
bîrnele transversale nu mai erau atît de dese ci erau aşezate la distan
te de circa 1 m formînd compartimente p atrulatere umplute cu pămînt.
Imbinarea bîrnelor longitudinale ce formau pereţii exteriori cu birne
le transversale se făcea probabil prin tăierea unor cepuri şi buccele la
aminciouă bîrnele, iar capetele lor rămîneau în afară (fig. 6). Odată cu
incEndierea scheletului de lemn al palisadei, pămîntul aşezat între şi
peste bîrne ardea conform principiului cuptoarelor de ars caram1z1
pinii la vitrifiere, iar în urma prăbuşirii întregii construcţii s - a format
a cel strat compact de pămînt ars, a tît de frecvent găsit la cetă�ile feu 
d ale timpurii din Transilvania, sau din alte regiuni mai mult sau mai pu
ţin îndepărtate5. Se pare că palisada propriu-zisă avea o lăţime iniţialâ
rJ e circa 5 m ( fig. 5 nr. 1 7-22) . Porţiunea dintre nr. 1 7-22 a fost incen
diatil si a lăsat un strat compact de p ămînt ars gros de 40-60 cm. Pro
bab i l în faţa palisadei se află o bermă lată de 2 m cuprinsă între m
:1. 5 -- 1 7 ( fig. 5), căci pe nivelul ei de umblare s-au găsit bucăţi compacte
{k: Cd.Tbune c ăzut de la partea superioară a palisadei precum şi citeva
fragmente ceramice (planşa L 7-1 2) ce pot fi contemporane cu cele
q ;1 sitE' în sec ţiunea 1 . Odată cu nivelarea terenului pentru construirea
·

.5 P P n tru
3 2 8 sq.

cetăţile d e Ia Moreşti Moldoveneşti şi Dâbica cf. K. Horedt, SCIV III, 1952. p .
p l . V ; idem, Dacia I , p. 297 sq., idem Contribuţii. .
p. 132 s q . Şt, Pascu, - M.
Husu şi colab . op. cit., p. 158 sq. ; M. Rusu. în J. Filip. Enzylkopadisches Handbuch, II.
191iH.p. 0.14 ; idem în Actes VII Congres Prague II
1971. p . 1131, sq. ; idem. ActaMuzNap, VIII,
1 9o l . p. 197 sq. ; idem, Apulum, IX, 1971, p . 725, sq . ; M. Petrescu - Dimboviţa în Rev . Rom.
ri'Hist., VI, 1967, p. 197 · Şt. Pascu Voievodatul Transilvaniei. 1971, P . 28, sq . , p . 66. sq. şi
n:;. sq . . Pentru alte cetăţi din Europa cf. A. Cs. S6s. Zalavăr. p , 94, sq, ; Gy, Novaky, in
ActaAreh XVI. 1964, p . 99, sq. J. Btihm. Cseskosloveska, 9, 1950, P . 538 sq., J. Kudrină'",
.-'. R, 1961, p. 492, sq. : idem, AR, 19G3, p. 195; M. Solle, PA, 1959, p . 500, sq, ibidem 1960, P .
.i25 sqq. : ibidem, 1963, p. 70 sqq., B. Novotni, PA
1963, p. 10, sq, ; ibidem, 1964, p. 392 : M .
So]le. Stara Kourim. 196G. p . 2 7 sq., şi 297 sq. : V. Hruby, Stare Mesto. 1965. p. 220 sq_ ;
B. Benadik, Stud. Zvesti, 1964, p. 1.51 sq . ; z. Hilczerowna
in ArchPol . • IX, 1967, p. 103 sq .
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palisadei a fost amenaj ată şi panta terasei după cum rezultă din profil
( 111 g-1 4) căci lutul galben steril acoperă de pildă stratul de lut cafe

niu închi s, deşi stratul intermediar dintre ele este format din pietri�.
Intre m 5-9, în panta terasei s-a silpat un şanţ adînc de 1 m, iar cu
prl. m întul �cos din el s-a ridicat in faţa şanţului un val lat de 4 m Sl
î n a l t de 1 m . Pămîntul din ump lu lu r a şanţului are o culoare cenuşi u

Fig.

8

--

Şanţul de apărare de pe latura de sud a cetăţii.

închisă şi con�ine bucăţi mărunte de pă mînt ars, scurs din palisada prd.
buşită in urm a incendierii ei. De:;; i şanţul de apărare şi valul de pămînt
amintit sînt de mici proporţii acum , datorită diferenţei de nivel dintre
v i rful şanţului şi bermă , care esle de 5 m. ele reprezentau un obstacol
eficient, mai ales împotriva calăreţilor. In interiorul lncintei între m
22-23 s-au găsit pe întreaga lăţime a secţiunii bolovani de rîu, aşezaţ.i
la diferite ad încimi care eventual ar indica drumul de rond constatat
şi la secţiunea 1. Mai greu de explicat este adincitura umplută cu pă
m înt negru şi bucăţi de pămînt ars cuprinsd. între m 23-26. Eventual
www.cimec.ro
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această groapă ar indica un spaţiu locuit în timpul funcţionării palisa
dci. Stratul de lut galben cuprins între m 23-26 situat deasupra este
scurs din interiorul incintei, căci terenul prezintă o uşoară înclinare.
Al doilea obiectiv cercetat la Şirioara a fost aşezarea deschisă de
p e Pocii rei. La circa 300 m nord-vest de fortificaţie s-a trasat o secţiune
( S IITJ d e 35 X 2,5 m cu scopul de a observa situaţia stratigrafic ă a a
şe!'§rii. Stratul de cultură din humus negru este subţire şi are în total
o �Jrosime de 30 cm. El cuprinde urme destul de s ărace de cultură con
stînd în special din fragmente ceramice, oase de animale, bucăli de
c hi rpiciu şi cărbune. Datorită arăturilor adînci făcute cu tractorul, cea
mai mare parte a stratului de cultură a fost răscolită astfel că urmele
locuinţelor de suprafaţă cuprinse în stratul de arătură au fost distruse.
Din această cauză s-au putut inregistra numai un semibordei şi o groa
pă de provizii care ad încindu-se în lutul galben nu au fost di struse.
Semibordeiul a fost înregistrat între m 3.50 şi 5,50, iar pentru dezvelirea
l u i in tegrală s-a lărgit secţiunea cu o casetă de 2,30 X 1 rn . Conturul
semibcrdeiului a putut fi precizat între 25 şi 30 cm. El are o formă o
val<] c u diametrele 3 X 2 m. Semibordeiul se adînceşte în lutul galben
�teril doar cu 1 5-20 cm astfel că podeaua lui se află la - 45 cm ( fig.
7).* In colţul de nord la
40 cm se află resturile unei vetre de foc şi
un urup de pietre de rîu in bună parte trecute şi ele prin foc. Inventarul
este foarte sd.rac şi constă doar din cîteva fragmente cer amice aflate pe
podea. Pe bc..2 fnrr.>ni , facturei şi el ornam entaţiei nrecurn �i a analc: 
qiilor pl' care le prezintă ceramica respectivă ( pl. II 23-28), bordeiul
poate fi datât în sec. X-XI. Groapa de provizii situată între m 7-8 de
formă circLllară cu diametru! de 1 m s·a conturat la - 35 cm. Ea are
fundul alveol at şi se adînceşle în lutul galben pînă la - 75 cm. In pă
mîn tul negru de umplutură al gropii s-au găsit numeroase fragmente
cerarr: ice ( planşa I-I I , 1 3-22) care pot fi date de asem enea în sec.
X--XI. Ceramica aflată în stratul de cultură este similară. Alte ele
mente sau obiecte de metal, care să aju te la o datare mai strînsă nu
s - au găsit.
Din scurta prezentare a observaţiilor înregistrate în cursul s ăp ătu
r:lor şi a materialului arheologic recoltat rezultă c ă fortiiicaţia de la Şi
rioara, prin stabilirea precisă din punct de vedere stratigrafic a celor
trei faze de construcţie. prezintă un interes deosebit, contribuind l a cu
noaşterea ce td.ţilor feudale timpurii din Transilvania. Datorita caracte
ru lui restrîns al cercetărilor (simple sondaje de verificare) dar mai ales
din lipsd. de materiale arheologice databile mai precis cronolog ia ce 
lor trei faze de construcţie înregistrate prezintă serioase dificultăţi şi
d e aceea în stadiul actual al cercetărilor, sîntem obligaţi s ă recurgem
d oar la ipoteze de lucru ce vor fi confirmate sau infirmate de cercetă
ri l e viitoare.
Prima fază, cea a valului de pămînt, poate fi datată numai pe bază
ci e analogii. Astfel de valuri de p ămint au mai fost cercetate l a : Mo-

*

vezi fig. 9, d . P. 59
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reşii, Moigrad, Moldoveneşti şi Dăbîca<i. Toate aceste fortificaţii sînt
aşezate pe terasele superioare ale văilor, izolînd vîrful terasei cu pan
tele lui abrupte de restul platoului printr-un şanţ şi un val de apărare.
Valul de pămînt are în medie circa 4-8 m lăţime, iar feţele exteri oare
erau imblănite cu grinzi susţinute de stîlpi verticali . Intr-un caz, între
v al şi sanţul ele apărare se interpune o bermă lată de 3 m ( Dăbîca in
cinta III, în schimb la incinta I şi IV nu au bermă) . Toate fortificaţiile
de acest tip au spre interior un Wehrgang sau un drum pietruit cu bo
lovani de rîu sau lespezi de gresie. Şanţul de apărare are forma unei
alhii cu fundu l plat. Pe baza succesiunilor stratigrafice , a materialului
arheologic recoltat şi ale analogiilor bine datate, aceste forti ficaţii se
datează cu precădere în sec . IX şi X7 • Pentru aceeaşi datare opin8.m şi
pentru prima fază de fortificare de la Şirioara.
Al doilea tip de fortificaţie constă dintr-o palisadă complexă con
s truită într-o tehnică specială, care în urma unor puternice incendii ce
au mistuit scheletul de lemn, au lăsat un strat unitar şi compact ele p ă
mint ars cărămiziu. Maj oritatea acestor palisade sînt situate în spate
le sau chiar pe valul de pămînt mai vechi ( Şirîoara , Dăbîca, Moresti,
Moigrad) , iar celelalte două laturi ale triunghiului fortificat sînt aşeza
te d irect peste humusul antic ( Şirioara, Moreşti, Dăbîca , Moigrad) . Şan
ţurile de apărare corespunzătoare acestor palisade sînt mai adînci şi au
vîrful ascuţit, uneori întretăind şanţurile mai vechi. ( Dăbîca, Moreşti ) .
Drumul d e rond pietruit a fost constatat numai la cetăţile d e la Sirioa
ra, DA.bîca şi Moreşti. Berma a fost observată la Şirioara. Moi(jrad şi
Moreşii. Tot pe baza materialului arheologic precum şi a analog lilor pe
care le r:rezintă8 ele pot fi datate cu precădere în a doua j umătate a
sec. X şi în sec. XI ( La incinta I I de la Dăbîca pe lîngă alte obiecte bi
n e datate ( lunulă. etc.) s-a găsit şi o monedă de la Petru I, ( 1 038- 1 04 1 ) .
Pen tru cetăţile d e l a Dăbîca, Şirioara ş i Moigrad mai avem ş i relatarea
din Chronicon Pictum Vindobonense, care ar indica distrugerea lor în
anul 1 068.
Pentru faza a treia de la Şirioara în afară de observaţia stratigrafică
elin care rezultă că ea a fost construită curînd după distrugerea fazei a
doua, după cum am amintit nu avem nici un indiciu mai concret de da
tare. Prin analogie însă cu situaţia de la Dăbîca, unde fortificaţia ulte
rioară palisadei incendiate se plasează în a doua j umătate a sec. XI şi
începutul sec. XII, credem că şi la Şirioara această fază a fost construi
tă tot la sfîrşitul sec. XI în genul prisăcilor ( gyepi.i) , frecvent intilnit
pînă în sec. XIII, cînd sînt atestate şi documentar.
Datorită caracterului restrîns al cercetărilor efectuate la Şirioara,
ipotezele de lucru formulate în legătură cu datarea fazelor de fortifi
care rămîn provizorii pînă la efectuarea unor noi săpături de mai mare
Horecft, SCIV, ITI, 1952, p . 328 sq. ; idem, Contribuţii. . . p. 132, sq. : M.
Nap., 1971, p . 198, sq. (cu bibliografia respectivă) .
1-8 Vezi mai sus notele :;-G.
6 K
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a illploare, la această cetate a lît de interesantă din punct de vedere is
toric.
Prin poziţia sa geografică, fiind plasată pe vîrful unei terase înalte
cu pantele abrupte, ce coboară direct pînă în Valea Şieului, cetatea Şi
rioara constituia un punct strategic de mare importanţă. căci el putea fi
uşor apărat din trei părţi. Singurul punct mai accesibil era porţiunea
ce o lega de restul terasei, dar tocmai în acest punct valul de păm înt
şi santul de apărare se păstrează pînă astăzi destul de impunătoare,
a<slfel că diferenţa de nivel dintre virful actual al şanţului şi creasta
valului este de peste 7 metri. ( cf. fig. 3).
Ca urmare a sărăciei izvoarelor scrise, cadrul istoric în care se cle<;
făşoară perioada de folosire a acestei cetăţi ( sec. IX-XI) este greu de
reconstituit. Singurul punct de plecare pentru stabilirea unei date is
torice con crete este lupta dintre unguri şi cumani ( respectiv pecen egi)
el in anul 1 068, care a avut loc la punctul numit Kyrieleys după cum re
latează Chronicon Pictum Vindobonense în cap. LV.
Identificarea
"munte� ui" numit de localnici K yrieleys, cum spune cronica ( "Est enim
ascensus grauissimus montis illius. qui ab incolis uocatur K yrieleys") .
C ! cetatea d e la Ş. irioara, situată l a mai puţin de 2 k m de ac tuala comu
ni'\. Ch iraleş, ni se pare foarte plauzibilă, mai ales că palisada incendia
tă ar putea fi contemporană cu evenimentul istoric relatat în cronica,
dupti c u m ar i ndica-o fragmentele ceramice aflate în stratul de ars urâ
de la secţiunea I, sau cele el e pe berma palisadei din secţiunea I I ( e l .
p l a n �a Ir . Nouă ni se par e logic şi firesc ca armata de mercenari ( " coa
d u n ato conducta exercitu") a lui Osul ( " qui fuit seruiens Gyl e ducis
Cunorum") să se fi retras cu bogata pradă şi m ulţimea prizonierilor
( .,inifinitam multitudine virorum ac mulierum, ceterorumque anima 
l i a m " J la ei acasă într-o cetate bine fortificată. Caracterul de asediu ca
şi ascensiunea anevoioasă a "muntelui", dar mai ales necesitatea de a
încon j u ra şi de a ataca oastea lui Osul din partea cea mai accesibilă,
cum a făcut ducele Geza, ar corespunde topografic şi geografic cu te
ra<;a înalte. c u pantele a brupte pe care este situată cetatea de l a � i ri
oar a . Suprafaţa redusă a fortificaţiei propiu-zisă, dar mai ales
urmele
sărace de l ocui re mată că cetatea nu a fost locuită efectiv, fiind folo
sită cu precădere în caz de pericol. In schimb, pe terasa din faţa cetă ţii
pe o suprafaţă de aproape 20 h se gă.sesc pe arătură fragmente cerami
ce ce pot fi datate în sec. I X-XI. Intinderea considerabilă a acestei a 
seză.ri, care probabil a fost distrusă odată cu cetatea la 1 068, arată c a
aici a l ocuit o populaţie relativ numeroasă, mai ales pentru acele vre
m u ri , �tiut fiind că în d ocumentele din sec. XI-XIli, satele erau forma
te obişnuit din cîteva familiin. Faptul că Osul s-a oprit cu armata '> a ş i
c n bogata pradă, pe care eventual vroia să o împartă soldaţilor, sublini
ază_ d e l a sine importanţa acestei localităţi, chiar dacă regele Solomon
i - a aşteptat o săptămînă "in urbem Dobuka", fiind convins că Osul va
9 Ştefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, p. 222, sqq.
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ven ; , sau va trece pe acolo cu armata sa. Sondaj ele efectuate de noi,
dar mai ales sărăcia materialului arheologic recoltat, ce constă în spe ·
..:: i a l din ceramică, nu îngăduie precizări de ordin cronologic pentru a
putea delimita în timp începuturile şi sfîrşitul fortificaţiei, ori aşezării
deschise de la Şirioara. de aceea sintem obligaţi să recurgem la analo
yii cu alte fortificaţii similare, ce au fost construite în aceeaşi tehmca.
Ne referim în primul rînd la cetă�ile de la Moreşti, Dăbîca şi Moiqrad
Valul de pămînt înregistrat în secţiunea I pc latura de nord a " Cctu
ţ.ic i ' ' de la Şirioara este similar cu cel înregistrat la ,,Cetatea" de la
Moreşti Atît la valul de pămint de la Şirioara, cît şi la cel de la Mo 
reşti apare spre interior un drum de rond pietruit cu bolovani de rîu .
17aptul că la Şirioara, î n punctul unde a fost trasată secţiunea I, l ipseş
te c;; a nţul de apă rare nu este ceva anacronic. deoarece acolo din cauza
pantei abrupte nu era necesar. In schimb, el este prezent în punctul
unel e este despărţită cetatea de restul platoulu i, numit de l ocalnici "Po
direi". Nici la Moreşti pe pantele abrupte ale cetăţii nu a fos t înreJis
trat un şanţ de apărare, el fiind prezent numai în punctul ce desparte
"cetatea" de restul terasei, denumit ,.Podei". Şi la Dăbîca a fost îme
� istrat un val de pămînt similar la incinta I-a a cetăţii, dar aict drumul
d e rond din interior era pietruit cu lespezi de gresie şi nu cu bolovani
de riu. De asemenea, valul de pămînt cu şanţul de aparare clesparle
vir[ul de restul terasei, lipsind şanţul de apărare pe laturile cu pante
abrupte. O situaţie similară a fost întîlnită şi la fortificaţia de la Moi 
grad, dar acolo nu a fost înregistrat un drum de rond pietruit inspre
partea interioară a valului de pămînt. Analogiile amintite arată că ce·
id.ţile respective au fost construite intr-o tehnică foarte apropiată, liind
prctabil contemporane. Datarea acestor fortificaţii în sec. IX-X este
cea mai pl auzibilă. deşi nu ar fi exclusă posibilitatea ca unele dintre ele
să fie mai vechi ( d e pildă valul de pămînt de la incinta IV-a a cetăţii
ele l a Dăbîca) . Kurt Horedt, presupune de exemplu că valurile de pă
mînt de la Moreşti ar putea fi datate încă în sec. VI e.n•.1° Din păcate
b Sirioara nu avem nici un element concret de datare al acestei prime
forti ficaţii, astfel că în stadiul actual al cercetd.rilor este greu de pre
cizat data cînd a început construirea ei, sau chiar durata folosirii ei în
·

timp.

'
La o dată care, de asemenea, n u poate fi încă precizată (probabil
sec X ?) , dar nu prea îndepărtată de momentul distrugerii valului de
păm înt, a fost construită o nouă fortificaţie. Materialul de bază folosi t
la construirea acestei palisade complexe a fost lemnul, ce constituia
scheletu l propriu-zis al fortificaţiei Compartimentele palisadei erau
u molute cu pămînt, care în urma incendierii ei a ars uneori pînă la vi
trifiere lăsînd un strat compact de pămînt ars. de culoare cărămizie,
precum şi calupuri m ar i de chirpic pe care se observă urmele clare
ale birnelor de lemn. Parţial această palisadă a fost construită in spa 10 K. Horedt,

in

Festschrift,

P. Grimm,

1969,

p.

129 sq.
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tele valului de pămînt, dar în punctul unde a fost trasată secţiunea I I-a
este prezentă numai palisada, dovedind astfel existenţa clară a două
faze distincte de fortificare. De altfel şi la cetăţile de la Moigrad, Mo
rec;ti şi Dăbîca palisadele incendiate au fost înregistrate şi pe laturile·
cu pante abrupte ale teraselor astfel că la toate cele trei cetăţi se iJOa
te v orbi de o fortificaţie închisă, o adevărată acropolă, utilizată cu pre
cădere în caz de pericol. O altă caracteristică a acestor palisade este
su prafaţa lor redusă ca dimensiuni. Folosirea palisadelor complexe cu
precădere în cursul sec. X-XII , nu uumai în Transilvania, ci şi in alte
regiuni ale Europei, este în general admisă, deşi palisade simple îşi
fac apariţi a , ori sînt folosite frecvent şi în secolele VIII-IX 1 1 ,
Fap tul că în Cronica pictată de la Viena sînt amintite indirect trei
dintre palisadele amintite mai sus : Moigrad (prisăcile din partea d e
S U '> a porţii Meseşului) , Dăbica şi Şirioara ( dacă identificarea cu Kyiri
elys este v alabilă), are o l nsemnătate istorică deosebi tă, deoarece ast
fel am avea un punct cronologic fix de care s-ar putea lega eventual
incendierea şi distrugerea lor . Contemporaneitatea acestor palisade cu
e v e n ime nte le isto rice relatate în cronici este c onfi rmată de materialul
arheologi c ( m onede, ceramică e tc.) d ar rămîne ipotetică încă i dentifi
CiH0a precisă şi legarea directă a acestora de evenimentele desfăşurate·
in anul 1 068. Urmează ca cercetările viitoare să aducă noi probe şi ar
gumente în sprijinu l ipotezei noastre.
RefNi tor la toponimicul K yrieleys, pă-strat în do..:: u mentele feudale
sub d iferite forme : Kyrelis, Kyrileys. K yeleis, Kerels, Kyreles. Kere
lcvs, Kvrl yeles, Kiraleyzon, Kiralyes, Kyrileis, Tyral yes. Chiraleş et-.:: . 1 �,
părer i l e sînt împărţite. Maj oritatea specialiştilor împărtă şesc părerea că
vine de la expresia Kyrie eleison. Deform area expresiei greceşti de că 
tre po!Julaţia locală în Kyriele ys era foarte plauzabilă mai ales c�'t şi la
slavi se cunoaşte termenul Krles, care dupd. specialişti derivă de la
aceea�:t expresie. Pornind de la acest fapt P. Năstu reP3• presupune că
acea::.: td. denumire, care în româneşte s-a păstrat pînă astăzi sub forma
c\e C h i r a leş, a fost adusă în Transilvania de către slavi moravieniJ;aJ..ltul că la Chiraleş nu este atestată documentar nici o biserică
�:au mă năsti re, unrle s-ar fi putut cînta pe qrece5te această expresie,
rl ar în schimb într-u n document din anul 1 250 este amintită Mănăstirea
Şirioara ( Manasterium de Sarwat) , din episcopatul Transilvaniei, are o
deosebită sem nificaţie. Tot în acel docum ent se arată că. această mă
năstire,., "od inioară vestită şi bogată în moşii... s-a prăpădit atî t de
I l R. \'. Ulsar Studien
zu frUhgeschichtlichen, Beiesligungen zwischen Nordsee und Aloer•.
K6In. J9C,4. o. 6.'. sq. : 219, sqq. : M . Stepanek. Opevnena s id l iste
stoleti v e str e Jni
A. Hejna, în PA, LVI, 1965, p. 579 sq, , idem în Siedlun'{
Evrope P c ah a, 1965. P . 229 sq. ;
·
� -· ' " Ll�>d ::,,...dt. l:lerlin. 19G9, p . 210 sq. : W. Hensel, La naissance de I a P olo.<( ne . Wroc la'.v,
1965. p. 68 sq. : idem.
Anfănge
der Stădte bei den Ost-und Westslaven Bautzen. 1967, p.
5 sqq. şi 293 s q . : Z. Hilczerowna. in Arch. Pol. IX P . 107, sq. : J. K u d r na c. în Festsci1rift
P . Gri m m . 1969. p. 171 s a . : M . Rusu. ActaMuzNap . . 1971. p . 200 sq
12 r. Koq'ics, op. c't . p. 89. sq : Podhradczky, in Chr, Bud . . P . 131 după G . Popa - Lisseamr,
m I zv . Ist. Rom . . XI. 1937. p . 176. nota 2., C. S ci u , op
cit., I p.
42. sq.
1 3 P . S. Năsturel . U n vestige Cyrillo-Methodien dans I a toponymie de Ia Transylvanie en
1 06 8 . , în Heortios Tomos Cyrilou kai Methodiou epitei 1 1 00 eteridi
I l . Thessalonika. 1 9'G5.
s q q.
P. 2 1 3
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mult în timpul zdruncinării obşteşti pricinuite de tătari, ru· nmdu-i·se
clădiril e, şi fi indu-i pustiite m oşiile, încît pină acum ( 1 1 aug. 1250) ar fi
greu de ştiut cînd s-ar putea ea reînălţa, de aceea pentru refacerea nu
mitei mănăstiri" . .. regele Bela al IV -lea confirmă vînzarea uneia din
tre moşiile ei ( moşia Futaq) , pentru 30 mărci de argint. Astăzi este greu
de preci?at ce înţelegea Bela al IV-lea la 1 250 prin acel "odinioară".
Semnificativ este însă faptul că mănăstirea se afla sub patronatul ba
nului Ştefan al Slavoniei şi al altor demnitari. Faptul că a ceastă mă
năstire, vestită şi bogată, avea mdi multe clădiri ce au fost distruse de
către tatari, subliniază, de asemenea, importanţa deosebită pe care a
a\'ut-o m ă.năstirea Şirioara. Problema este dacă această mănăstire a
Eo·xistat şl înai nte de anul 1 068, sau ea s-a dezvoltat în j u rul bisericii ri
dicate de Ladisl au J, pe locul unde l-a învins pe un comandant cuman,
cu ocazia luptei din 1 068 ( cînd a fost grav rănit) , după cum s-a păstrat
în legendă.
Ictentificarea acestei mănăstiri cu biserica î n ruine aflată î n m i j locul
satului Sirioara ( la cea. 1 km de cetate), ar fi posibilă, mai ales că
planul bisericii şi unele piese arhitectonice ar putea fi datate in a doua
jumătate a sec. XIII '"· Pînă la efectuarea unor cercetări arheologice
sistematice la această biserică nu se pot face alte precizări cronolo
gice '5

1 1 v . Drăguţ, i n SCIA, 1968, p . 4 6 care intr-un studiu special
s e ocupă d e biserica d e la
·
·
Şirioara.
;:; In iulie 1972, au fost reluate cercetările la cetatea Şirioara. de ·c ătre P . lam�"'"· şi Şt. D <i 
conformindu-se
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LA FORTIFICA TION DE LA HAUTE EPOQUE FEODALE DE
Ş-IRIOARA

RESUlVI E

La fortification de Şirioara n ommee "Ce tuţîie" est situee au sud
sur un ltaut plateau 6. pentes escarpees (fig. 1 -3 ), qui
s'e leve au dessus de la vallee de Şieu a presque 2 km de la commune
Chiraleş (r.omme Kyrieleys dans la "Chronicon Pictum Vindobonense' '
cap. LV et dans la "Chronicon Hungaricum'' cap. IV, 4) la place de la
lutle entre les hongrois et les cumans (respectif les pecenegs), en 1068.
Les premieres fouilles ont e te faites en 1 902 par G. Findly, qui est
ri 'C! ViS que la fortification etait un lieu de refuge pour la popu/ation
locale. Les fouilles de 1 963 ont surpris trois phases de construction qui
s'echeionnent entre les siecles IX- XI. La premiere phase a un vallum
de terre, soutenu par des poutres horizontales et par des pilliers en
fonces dans le sol. Dans l'interieur il y avait un chemin de ronde, pave
avec des pierres de riviere. Devant le vallum il y avait un protond
tosse. Le ma teriei ceramique recolte n'es t pas de nature a dater cette
phase.
Par analogie avec d'au tres fortifications de Transylvanie (Dăbîca,
M oreşU, f\1 oigrad) construites par une technique similaire on pourrait
dater cette phase les JX-X -es siecles. La seconde phase est construite
rl'une fac;on diiferente : elle consiste dans une palissade complexe en
bois. Dans la II-eme section ont ete surpris des details techniques sm
la maniere de joindre les pou tres qui formaient le squelette dP. la p'l
Jis�·ade. Cette seconde phase avait aussi un chemin de ronde pa ve.
Les analogies pel'mettent de supposer que ce tte phase est dalable
dans la seconde moitie du X - eme siecle . Une couche de terre cuil'c
temoi·gne de J'incendie de la palissade. La destruction et l'incencl ie de
la fortification avaient - paraît-il - lieu etant attribuables aux inva
datcws hongwis.
La troisU�me phase a ete construite d la maniere des fortifications

est

5

-

du v jj]age.

File d e

istorie, VoJ .
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appellees "gyepii", vers Ia fin du XI-eme sU�cle. Elle a eu une vie tres
bre ve.
Dcms J'etablissement situe dans la proximite de Ia fortification,
sur le plateau ,,Podirei" on a decou vert une habitation demi - enfouillee
et une iosse a provisions.
Le reste de J'etablissement a ete detruit par les travaux agri
coies. La ceramique qu'on y avait decouverte peut appartenir au
X-XI-emes siecles.

LEGENDE DES FIGURES
lig. 1 .
fig. 2.

la vue de .,Cetuţîie" de Şirioara.
le plan de Ia fortification de Şirioara·
Fig. 3.
I.'e�quisse de Ia fortificalion de Şirioara (d'apres G. Finaly).
fig. 4.
Le profil du mur d'est de Ia premiere section·
fig. 5.
Le profil du mur d'est de Ia deuxieme section,
Hg. 6.
I.es poutres carbonisees de Ia palissade incendiee des deuxieme section.
Fig. 7.
l 'habilation demi-enfouillee de Ia troisieme section .
Fig. 8.
La fosse de defense sur le cote de sud de la cite.
I'iy. 9.
a) et b). La vue de Ia premiere section ; c). Les poutres carbonisees de
ld truisieme section ; d) L'habitation demi-enfouillt> e de Ia troisiem e section.
-

-

-

-
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CONTRIBU TII LA CUNOAS TEREA UNOR CETATI
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DIN NORD-E S TUL TRANSIL VANIEI
ŞTEFAN DANJLA
Din tradiţia orală, din toponimie, cît şi din unele documente arhi
vistice ale vremii, cunoaştem anumite puncte fortificate sau cetăţi, elin
p ămînt, din lemn, sau din piatră. Aceste cetăţi sînt aşezate unele pe
v îrfuri de dealuri - greu accesibile - altele pe terasele văilor sau la
incrucisarea unor principale artere de comunicaţii .
Construcţia acestor cetăţi poate şi trebuie să fie pusă in legătură
cu anumite evenimente sau mişcări sociale, cu referire fi e la o perioadă
sau l a mai multe perioade i storice, evenimente care apoi au dus trep
tat la crearea şi construcţia unor sisteme de apărare, unele m a i simple
iar altele mai complicate.
Pe lîngă informaţiile orale ce s-au păstrat din generaţie în gene
raţie, d ocumentele arhivistice cît şi în special cele arheologice pot fur
niza o serie de date privind construcţia, apartenenţa cît şi funcţion ă 
rea acestor cetăţi.
Cercetarea acestor "ruine" a suscitat m ereu atenţia cercetătorilor
de arhivă cît şi a celor din domeniul arheologiei. Cercetările arheolo
gice, vin să confirme sau să infirme unele date arhivistice privind con
strucţia şi existenţa acestor cetăţi ,!
Avînd în vedere importanţa deosebită a datelor pe care ni le poa
te furniza cercetarea arheologică a acestor cetăţi, putem spune că în
această direcţie s-a făcut relativ puţin. Totuşi se pare că în ul tima v re
me
deşi sporadic - tot mai mulţi cercetători îşi îndreaptă atenţia
către aceste "relicve" ale trecutulu i răspîndite pe întregul teritoriu al
-

i După .anul

1955, an de an, au fost cercetate prin săpături sistematice următoarele cetaţi
( ; n ordine alfabetică) : Ardan, Bistriţa, Coldău, Dumitriţa, Livezile, Orheiul Bistriţei, Rod
na (cercetările au fost efectuate de către Academia R. S. Română, Filiala ('luj, re�p.
şantier V. Vătăşianu), Sărăţel, Satu Nou, Şlrioara,
Şieu Măgheruş.
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Cetatea de pămînt de la Ardan.

ţării noastre - mai des e fiind în Transilvania - pentru a le desluşi
tainele.
Prezentul material nu are pretenţia unui studiu amănunţit asupra
rtcestei importante probleme - a cetăţilor din nord-estul Transilva
niei - ci doar să constate în mare, ce s-a făcut pînă în prezent în
această direcţie şi cît de m ult mai este de făcut în viitor, dat fiind şi
spaţiul limitat de care dispunem.
Pe teritoriul din nord-estul Transilvaniei, am putea distinge patru grupe de asemenea cetăţi :
1.
Cetăţi cercetate în mod sistematic, sau în curs de cercetare.
2.
Cetăţi în care s-au efectuat m ici sondaj e de verificare .
3.
Cetăţi sesizate doar în literatura de specialitate .
Cetăţi încă necunoscute.
4.
-

I.

A R D A N

In vara anului 1 966, luna iulie, s-au organizat săpături sistemati
ce in satul Ardan la punctul denumit "Cetăţuie" , 2 loc situat în partea
de nord-est a satului ( fig. 1 ) . Săpăturile arheologice de la Ardan au
2 Şt. Dănilă, Consideraţii
(sub tipar) .

generale

asupm cetăţii

de pămînt de
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dus la identificarea unei cetăţi de pămînt - cetate necunoscută pma
în prezent în literatura de specialitate. Această cetate măsoară p e axul
lonqitudinal - situat pe direcţia nord-sud - 1 65 m, iar pe axul mic,
90 m. Platoul cetăţii a fost fortificat cu şanţuri şi valuri cte ap8rare,
vizibile încă pe o bună parte din întinderea platoului (fig. 2) .
Materialul arheologic descoperit cu ocazia acestor cercetări, pre
supune existenţa pe cetate, a trei epoci de vieţuire bine distincte : sfir
şitul epocii neolitce, epocă reprezentată prin ceramică aparţinînd cul
turii Coţofeni, epoca dacică timpurie - cea mai bine reprezentată şi ceramică feudală corespunzînd aproximativ secolelor XIII-XIV, pe
rioadă relativ slab reprezentată. Este cert că după această dată, ceta
tea încetează de a mai funcţiona, lipsa oricărui material arheologic
este evidentă.
Menţionăm că pentru perioada dacică, pe lîngă ceramica specifi
că acestei epoci, s-a descoperit şi o monedă dacică de tip macedonean,
clatată între anii l 50 - 80 î .e.n.
B I S T R I Ţ A
Cetatea Bistriţei este frecvent amintită în litera tura de speciali
tate - dar numai cu titlul informativ3 - cercetări sistematice pe " Dea
lul Cetăţii" (Burg) au fost iniţiate abia în 1 967, de către colectivul ştiin
ţific al muzeului bistriţ.ean şi apoi continuate în anii următori :
] 968- 1 97 1 . 4
"Dealul Cetăţii", se află la nord-est de oraş şi la o depărtare de
aproximativ 2-3 km. (fig. 3) .
Cetatea este bine plasată din punct de vedere strategic, cu o lar
gă p erspectivă spre oraş, cît şi spre Valea Bîrgăului în general. Aceas
L'i cetate a constituit din totdeauna un loc de atracţie din punct
de
vedere turistic şi mai puţin din al cercetătorilor.
Săpăturile executate aici au dus la identificarea unor fortificaţii
de hp feudal formate din şanţuri şi ziduri din bolovani de rîu şi din
piatră de carieră, păstrate în maj oritatea cazurilor în funda ţi i ( 1 ---2 m.
înălţime şi 1 ,20 m grosime) fortificaţii care se pot urmări şi azi pe toa1 ă întinderea cetăţii. Cetatea, de formă ovală mult alungită., are axul
mare - pe direcţia nord-sud - de aproximativ 670 m, iar axul mic de
r:tproximativ 70 -90 m. Astfel văzută, cetatea are forma unei pişc o te
( fig. 4) . Şanţul de apărare de aproximativ 3 m lăţime, a fost săpat in
3 Pe

Dealul Tirgului (Burg), l a nord d e oraş, se văd urme d e cetate ş i gropi simetrice
- poate făcute de căutătorii d e . , comori" ; 1. Marţian, AE, XXIII, (1903). 287 ; M. Roska.
Rep., p , 38, nr. 93 ; A . Berger, Die Hunyadiburg în Bistritz, in Năsner Gabe, Bistritz, 1928,
p. 3-24; N. Vlassa, SondajuL de La Bistriţa in Acta Musei
Napocensis, VIII. 1971, p .
57�582 : Ş t . Danilă, Bistriţa, Bistritz, K!einer, Historischer Fiihrer, C l u j . 1969 p . 21-22 :
O_ Dahinte, Beitrage zur Baugeschichte der Stadt Bistritz, Bistriţa, 1944, P . 4-5. o. Kisck
Geschichte von Bistritz, Bistriţa 1926, P . 1-16.
4 Şt. Dănilă, Şantierul arheologic "Dealul Cetăţii" (Burg) Bistriţa, (lucrare in manuscris).
Rezultatul integral al cercetărilor de pe (Burg) , va fi publicat după efectuarea in con
tinuare şi a altor cercetări, privind şi alte puncte ale cetăţii respective. La săpăturile din
1967, a participat şi T. Soroceanu de la Muzeul de Istorie din Cluj .
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Fig. 3. - Bistriţa - Dealul Cetăţii (Burg).

panta dealului şi la o depărtare de zidul de încintă de aproximativ
1 3-·- 1 5 m. In partea de nord, unde se pare a fi fost plasat un turn de
apărare, cetatea are punctul cel mai înalt ( 680 m) - aici nu am mai
J.mtut observa şanţul respectiv, probabil că nici nu a existat, deoarece
aici, panta dealului este mult mai abruptă. Se pare că şi la extremita
tea de sud a cetăţii - în direcţia oraşului - a existat, de asemenea,
încă un turn, probabil din lemn. Executarea unei secţiuni transversu.le,
a sesizat serioase urme de arsură, care treptat se scurge spre zidul de
incintă, fapt care confirmă existenţa unei construcţii din lemn ( fig. 6) .
De asemenea, aproximativ l a j umătate distanţa dintre cele două extre
mităţi ale cetăţii, se află o ridicătură de pămînt care putea fi folosită
ca punct de observaţie şi probabil să fi fost şi amenaj at în acest scop.
Nu s-au ft\cut însă cercetări pentru lămurirea acestei problem e.
Platoul cetăţ.ii este alcătuit din mai multe terase artificiale for
mate prin executarea, atît în partea de răsărit cît şi în cea de vest a
coamei dealului a unor serioase lucrări de nivelare. Cu această ocazie
creasta dealului a fost păstrată iniţial pe toată întinderea cetăţii, de l a
nord la su d şi pe o lăţime de 2-3 m, folosită c a parte carosabilă atît
www.cimec.ro

PLANUL· CETĂŢI I M E DIEVALE
BIST RITA I BURG)

-�

SĂPĂTURI 196J - J9JO '

-:-------___

----....___ __

--

-------

-------�
-...._
-----..___
.

------- ......._____
--..___._.___ -..___

L [GFNDA

,..--__, CURBE DE NIVEL
<!Hfl!ll VA L SI SAN T
- ZID
8 GROTĂ
D GPOAPĂ
=' DRU'4

@ BAZIN
SECTIUNE'
cotĂ

a

11

1t11

�

11

100 "'

www.cimec.ro

Fig . 4·

-

Planul cetăţii.

...
s.- .. , , .. ., • ..,c; . . ,lh ('f·•• a,.,, ., , . & · N -aul
�- t c r qJ III f A ! · !Sf Hl f ( t l a l SuCl ·

CrTA111

)1
'4&(.(2�f�;.:�--��4-f!!l
""� w
& •. .
.

���>-

:./}'

�

·

.

. . . . . ·. �·: ..

52

'1

�

�

����

-�.:'t.!..

foi

. \\�
Fig.

LE G E N D A

� P.t,� ;��t BRU I'II
[§J C ll. � i'JJ•Z•

ROS CAT

IIT:.t., PĂu,; N"T GALBEN CU �1<31P S• Pt� rAI�

�
armm
�
�
�
�

I= IO'A.GMffotrE CEQAMtC�

P..\� i�r v1u
ZID DIN OoAT�,Ă
';TRAT DE LCC..J•Q�
W U WU':J t ' f C • f •IA\
QliPuot(..;

'E O,fiQ� � -.10LC"!

se A � A , 4 0 0

(secţiune transvcrsală est-vest. săpături
5. - SistE'mul de iortiiicdţie al cetăţii
www.cimec.ro

1967.)

"

SAN.TIERL.Il AI\IHEOLCG·C e·r. • � • T D t:-� .11. · Ul c:r� l · •
t 3J�G )
SECTJUN� q;• ,-.r.;:NE Q S A L .ilo o=�t.'"\t T._· :=- \J '.n ':1' ��J::' f >:!:_R:_Tfl.E DE N 0 R 0 1
"' C A ,. .A f 1 0 0

�
[§]
f!l<_lll
�
tzzl
...
L!iJ
mni!D

Fig· 6.

-

L E G EN D A

PÂt.aiNT 8"'UN ROSCol"T

c Ă "' .i.twt•l•

SA"'1 UMPLUT C U "' E �

Ui;IIIA DE' Q.QS,uRA

OU "'-.. (, A 0E. I\.40L0l ;;.u ''A""

ŞI ..OLOZ

P•f T '1' 1 � CU oĂ.\t1�NT t;, � � � I P
Z • D OtN PIAn�A
CĂ�eu"''
PĂMÎNT VllJ
- PIETRE LEGATE CU MORTA" ŞI VAR
.la ROCA NATIVĂ

Turnul de sud
al cetăţii (sectiune transversală).
www.cimec.ro

CONTRIBUŢII PRIVIND UNELE CETAŢI DIN NORD-ESTUL T!</,NS!LVAN!f;J

75

în timpul construcţiei cît şi a funcţionării cetăţii respective. Deoarece

coama naturală a dealului, iniţ.ial, era foarte îngustă, neexistînd un asa
numit platou - fără executarea acestor lucrări de nivelare nu s-ar ii
putut trece la amplasarea aces tei cetăţi în acest loc, de altfel, d eosebit
rle important din punct de vedere strategic.
Cu ocazia acestor cercetări. pe lîngă confirmarea existenţei unor
fortificaţii formate din ziduri, şanţuri şi valuri de apărare, pe terasele
artificiale respectiv pe platoul cetăţii, s-au intilnit şi urmele unor încă
peri situate de o parte şi de alta a crestei dealului respectiv, aproape
Fe toată întinderea acestuia de la nord la sud. Existenţa acestoru o
confirm ă în mod cert şi azi o serie de "gropi simetrice'', care nu sînt
altceva decît încăperi prăbuşite. Au fost identificate peste 50 aseme
nea gropi care vor trebui neapărat cercetate în viitor. La mijlocul p1a
toului, una atrage atenţia în mod deosebit, se pare că este vorba d e
urmele unui eventual bazin pentru colectarea apelor din ploi şi zăpezi.
Pîn ă în prezent au fost dezvelite patru asemenea încăperi în mă
rime de 4X4 sau 4X5 m, cu ziduri despărţitoare, parţial păstrate din ro
ca natiYă a dealului , cu ocazia lucrărilor de nivelare şi apoi completate
la înălţimea normală de aproximativ 1 , 50- 1 ,80 m . [n cîteva cazuri , în
J.ereţii de vest ai acestor încăperi, s·au aflat şi cî teva resturi de cără
mizi, aici zidul fiind păstrat la o înălţime medie de 0,30-0,70 m ( fig. 7) .
Pe suprafaţa acestor încăperi, cruţată şi aceasta din roca nativă în
cea mai mare parte ( conglomerat}, s-a putut observa locul vetrelor de

Fig. 7.

-

Aspecte de locuinţe de p e ,.Burg"
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foc. fără cup tor, plasate de obicei în coi
ţul incă�erilor (2 cazuri) . De asemenea,
cu ocazia g o liri i acestor î n c ă p e r i prin in
depărtarea molozului căzut pe podea,
s-au aflat o serie de obi ecte din metal :
cuie şi p iroane de diferite măriMi, clan
te şi bala ma.le de la uşi, fragmente de
topoare d i n fier, precum şi mai m ulte
vîrfuri de suliţe sau săgeţi - de obicei
în patru dungi şi cu spin de prin d e re De
asemenea, s-au aflat şi o serie de frag 
mente ceramice cu d eos eb i re de c uloare
roşie. lucrate la roată, bine arse, fără or
namente. Două bucăţi fac excepţie. fiind
cu P.l emente
ornamentate ţ r in incizie
geom etri ce. Forma vaselor în general es
te comună, sînt oale d e mărimi mijlocii
Cană din încăperea
Fig. 8.
fără t o a r t e excepţie fac d e obicei cănile
1 de pe ,.Burg".
( fig. 8). Pe suprafaţa unei î n c ă p e r i ( 3) s-a
aflat şi o rîşniţă de tip feudal ( fig. 9) , fiind plasată în colţul de sud-ves t
a l încăperii respective.
Faţă de volumul restrîns al săpăturilor de pe "Burg" şi p o triv i t
.

-

,

Fig . 9.

-

Rîşnită din incăperea 3 de pe .. Burg".
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m aterialului arheologic deosebit d e unitar, databil în sec. XIII-XIV ce
tatea putea să funcţioneze în a doua j umătate a veacului al Xlli-lea.
Această presupunere este sprijinita şi de faptul că pe podeaua unei în
căperi ( 4) s-a descoperit şi o monedă din argint de la Ştefan al V -lea
( 1 272) .
In cursul săpăturilor s-au putut distinge două nivele de construc
ţie care se pot mai bine observa în partea de est a încăperilor.
Faţă de volumul actual al cercetărilor - extrem de redus - con
cluziile generale ce se pot trage în legătură cu cetatea respectivă, sînt
destul de interesante.
Cetatea are, aşa după cum s-a stabilit, form a unei pişcote, are va
luri, şanţuri şi ziduri de apărare în lăţime de peste 1 ,20 m, şi bine în
castrate în panta dealului, concomitent cu lucrările de nivelare. păs
trîndu-se însă pe toată întinderea cetăţii de la nord la sud un drum ca
rosabil, format şi acesta tot prin lucrări de nivelare.
Materialul arheologic descoperit pină în prezent, nu ne îngăduie
să putem stabili o dată mai precisă a inceperii lucrărilor de cons truc
ţie a cetăţii, lucrări care probabil le-am putea plasa în primele decenii
ale veacului c:l XIII-lea_ Cîteva fragmente de ceramică de culoare nea-·
gră ar putea să fie datate anterior acestor presupuneri.
In interiorul cetăţii au exista t mai multe încăperi situate de o par
te şi de alta a coamei dealului, respectiv a drumului de acces în ceta
te şi orientate spre zidul de incintă. Existenţa acelei rîşniţe aflată in
încăperl'â ( 3 ) ne face să presupunem că cetatea putea să fie fo losită şi
pe un timp mai îndelungat. S-ar putea ca unele din acele presupuse în
căperi, �ă fi fost întrebuinţate şi ca adăpost pentru vite, in cazuri ex
treme.
In ultimele decenii ale primei j umătăţi ale veacului al XV -lea,
se pare că ceta tea de pe "Burg", îşi încetează existenţa. Inventarul ce
ra'llic descoperit, nu depăşeşte această perioadă. Atî t din documente
le vremii. cit şi din observaţiile noastre culese la faţa locului reiese a
cest lucru . De asemenea, se constată că cetatea a fost demolată siste
nwtic şi în timp relativ scurt_ Fundul şanţului de apărare, este umplut
cu pi atră căzută din demolarea zidurilor, aceasta alunecînd pe panta
abruptă a dealului. In ipoteza că cetatea ar fi fost părăsită ,pe fundul
şanţului, nu s-ar afla depuneri de piatră proaspăt clemolată, ci alte res
turi ele umplutură, fi e pămînt, frunze amestecate cu pietre alunecate la
întîmplare şi la anumite intervale de timp, din zidul de incintă, pe r)ar
cursul anilor_ Piatra rezultată din demolarea sistematică a zidurilor, a
fost apoi transportată şi întrebuinţată la ridicarea viitoarelor fortifica 
ţii ale ora �ului Bistriţa, care vor incepe în a doua jumătate a veacului
al XV- lea, aproximativ 1 465.5
5 . O. Dahinten, op. cit., p . 5-6 ; Şt. Dăniiă, Bistriţa, Mic îndreptar istoric, Cluj 1967 p.
n. : Fragmentar. despre Bistriţa. s-au publicat diferite date şi informaţii atit despre oraş,
cit. şi despre cetatea de pe , .Burg". Pentru informare amintim : Hermann, Heinz, Quellen
Zur Volks und Heimatkunde
der Siebenbi.irger Sachsen, Leipzig, 1940.
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Din stadiul actual al cercetărilor - extrem de reduse raportate
lil �uprc.faţa platoului cetăţii - nu reiese că aici pe "Dealul Cetăţii"',
ar fi fost construit castelul lui Ioan de Hunedoara, sau alte construcţii
m n i vechi, eventual de epocă romană e tc.6 Cercetările viitoare vor pu
tea să ducă şi la alte concluzii.
Deşi pe "Burg" , există şi azi unele "grote" care ar putea avea legă
turli probabil cu epoca de construcţie a cetăţii - cea din apropierea
bunului de sud - acestea însă nu pot fi puse în legătură, în nici un
ca? cu un oarecare " tunel" ce ar fi existat între "Dealul Cetăţii·' şi o
raşul fortificat Bistriţa, între altele şi pe temeiul că fortificaţiile ora
şului medieval Bistriţa, încep num ai după anul 1 465, perioadă în care
c e tatea de sus, îşi încetează activitatea, trecîndu-se la demolarea eF.
Dat fiind importanţa acestei cetăţi care foarte bine poate fi pusă
în h�gătură cu primele începuturi ale oraşului medieval Bistriţa, situ
a tei într-o poziţie strategică excepţională, avînd o construcţie cu totul
aparte, continuarea cercetărilor se impune de la sine.
C O L D Ă U
In partea de răsărit a satului ColdăuB, în apropierea podului de
peste Someş şi în stînga şoselei ce duce spre Dej , pe o terasă relativ
inaltă, se află o fortificaţie de pămînt, probabil din epoca bronzului .
A ici au fost efectuate cercetări de către N. Vlassa, cercetător la Insti
tutul de istorie şi arheologie din Cluj , cercetări ce vor fi publicate ul
terior .
D U M 1 T R 1 Ţ A*
Intre 1 0- 1 5 iulie 1 966, s-au efectuat săpături sistematice în satul
Dumitriţa, la "Cetate"9, punct situat la nord-est de sat. Platoul cetăţii
este relativ accidentat, are cota cea mai înaltă de 674 m faţă de cea
el satului - 464 m ( fig. 1 1 ). Cu această o·.:: a zie s-a identificat o fortifi
caţie de pămînt formată din val şi şanţ de apărare. Fortificaţia nu esle
vizibilă decit în partea de sud -vest a platoului, unde acesta se îngus
tează treptat şi unde s-a trasat şi prima secţiune peste elementele de
forti ficaţie - val şi şanţ. Pe restul laturilor platoului, fortificaţia res
pectiv�i nu poate fi urmărită din cauza unor alunecări de teren, cu
6 N. Vlassa,
Sondajul
arheologic
d e la
Bistriţa, in
Acta Musei
Napocensis
VIII, P.
579--582
Al. Berger, op. cit. p. 3-25 .
7 St. Dănilă, Dacă a existat un "tunel" între oraşul Bistriţa şi Dealul Cetăţii (Burg) î n
ziarul Ecoul, n r . 4 2 0 din 2 aprilie, 1972.
8 N. Vlassa. Ceta.tea de la Coldău.., Lucrare
in manuscris
(unde se poate urmări şi bi
bliografia respectivă).
9 Săpătu.rile au fost conduse de către Kurt Horedt d e la Institutul de istorie şi arheologie
din Cluj. La săpături a participat şi semnatarul acestor rinduri. De asemenea, in 19
iunie, 1963, subsemnatul am făcut o cercetare in partea de sud-est a p'atoului cetaţii,
cu care ocazie - pentru prima dată s-au recoltat o serie de fragmente cernmice de
tip hallstattian, confi.rmindu-se existenţa atit a unui strat de cultură antic, cit şi a
unei fortificatii de pămint.
* Menţionăm că in muzeul bistriţean se află u n vas de provizii descoperit in 1965, in vatra
satului Dumitriţa (contemporan cu ceramica din cetate),

;
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Dumitriţa

_

Dealul Cetăţii.
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Schiţă topograilcă a cetăţii de la Dumitriţa .
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Fig.

12.

-

Ceramică descoperită în cetate

deosebire în partea de răsărit, unde dacă această fortificaţie a existat,
ea a fost complet distrusă, terenul respectiv prezentînd mari alune
cări de mase de pămînt.
In partea de răsărit a platoului fe tăţii, în direcţia alunecărilor
de teren amintite, sau i dentificat mai multe urme de locuinţe - semi 
bordeie - de pe suprafaţa cărora s-a recoltat un bogat material arheo
logic, care ar putea fi datat într-o perioadă relativ tîrzie din prima epo
Cd a fierului. Printre fragmentele ceramice descoperite, unele sînt luc
rate la roată, motiv ce presupune existenţa şi a unei faze a Latene-ului
timpuriu ( fig. 1 2) , fapt care ar putea contribui la o datare m ai precisă
atît a locuinţelor cît şi a fortificaţiilor respective. Nu excludem posibi
litatea ca cercetările viitoare - care ar trebui necondiţionat continua
te - să ducă la descoperirea în continuare a unei faze a Latenc-ului
dacic. Cu ocazia cercetărilor castrului roman de la Orheiul Bistriţei
care este situat numai la 2- 3 km de Dumitriţa - au fost descoperite
interesante materiale arheologice dacice, atît în interiorul castrului cît
şi în afara lui. Această ceramică, datează d in perioada existenţei şi
u tilizării acestui castru.i0
-

L I V E Z I L E
Cu ocazia unei periegheze efectuată la data de 1 O martie 1 960,
î n comuna Livezile, pe ,,Podirei'', un platou întins situat la marginea
nordică a comunei , de către semnatarul acestor rînduri, s-au aflat o

serie de fragmente ceramice primitive precum şi de factură romană.
10 M.
18,
în
în

Macrea, D. Protase, Şt. Dănilă, Castru! roman de la Orheiul Bistriţei, în SCIV. 1 , T .
1967, p . 116-119 ; D. Protase, Olăria dacică d i n castrul roman de la Orheiu! Bistriţei,
Probl. Muz. , Cluj, 1960, p . 188-194 (pentru orientare, a se vedea bibliografia respectivă
lucrarea citată) .

www.cimec.ro

!l l

CONTRIBUŢII PRIVIND UNELE CETĂŢI DIN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI

•

•
. . . .

Fig. 13. - Vedere de ansam bl u
a terasei , .Podirei" (Livezile).

J

1

..
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r·· ··· · . · · · · · - - - �

,.'

Fig. 14. - Planul castrulul de
pămint de la Livezile (săpături
1 96 1 ) .

De pe "Podirei" se deschide o frumoasă panoramă a văii Bistriţei. spre
răsărit p e Valea BîrgăuluL iar spre apus pînă departe spre hotarele Bi.striţei şi ale Sărăţelului (fig. 1 3) .
Din aceste considerente, între 22 octombrie şi 3 noiembrie 1 961 , s-au
e:-.. e cutat cercetări sistematice care au dus la id entificarea unui <.:astru
roman de pămîn t -- necunoscut încă în literatura de specialitate_ L I Aces
ta nu a putut fi identificat mai inainte, deoarece terenul respectiv era
comrlet aplatizat rle lucrările agricole. Castrul are o form ă dreptunqhiu
lară cu colţurile bine rotunj ite, avînd lungimea de 1 66 m şi lăţimea de
1 20 m ( fi�! - 1 4) .

Hg. 15. - Monede romane descoperite p e terjtoriul castrului:
!Hadrianus 1 17-138 şi Lucius Verus 162-169).
1 1 D. Protase, Şt. Dănilă, Un castru roman de pămînt la Livezile pe graniţa de nord a
Daciei, în SCIV, 3, T. 19, 1968, p. 531-540 ; Şt. Dănilă, O aşezare din epoca bronzului,
descoperă la Livezile, în Materiale
Arheologice, IX, Bucureşti, 1970, p. 428-429.
6 - File de i s torie, V o i . I I .
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:t-!aterialul arheologi c extrem de sărac aflat cu deosebire în interio

rul caslrului, ne obligă să afirmăm că acesta a avut o scurtă peri
oadă

d e întrebuinţare. Cu ocazia săpălurilor s-a aflat doar o singurii
m onedă şi aceea foarte prost conservată, neputîndu-se determina.
In ultima vreme, cu ocazia lucrărilor agricole în zona castrulu.i
an fost aflate alte două monede din bronz ( fig. 1 5) , una de la Hadrianm:
( 1 1 7-1 38) şi alta de la Lucius Verus ( 1 62-1 69) .
O R H E I U L B I S T R I Ţ E I
Ceşi se.mnalat în literatura de specialitate12, pe baza unor obser
vaţii şi materiale arheologice apărute ocazional, castrul roman de la
Orheiul Bistriţei nu a fost cercetat prin săpături sistematice decît în
tre anii 1 957-1 960, săpături organizate de către colectivul muzeului
ş i Institutul de istorie şi arheologie din Cluj 1 3.
Lagărul militar este situat în vatra satului. Pe latura de est a
castrului s-au construit în epoca feudală tîrzie o serie de case. Pe col
tul sud-estic s-a construit biserica evanghelică, iar în interiorul său,
în sectorul de vest, s-a plasat cimitirul actual al satului, fapt care a
ingreunat mult cercetările întreprinse în acest sector. Totuşi, săpătu
rile efectuate în general au dus l a descoperirea unui bogat ma terial
1 2 I, Paulovics, Dacia keleti
privire la acest castru) .

hatarvonala...

Cluj,

1944, P.

1�23.

(a se vedea şi bibliografia ru

13 Pentru o orientare mal detaliatA, a se vedea :M. Macrea, D. Protase, Şt. Dănllă, op. cit., idem
D. Protase, op. cit. , de asemenea, D. Protase, Şt. Dănilă, Apulum, V, 1964, p. 557-561 : D. Prota
se, in Revue Roumaine ·d'Histoire, 111, 2, 1964, p, 196-200 ; idem, Problema continutt4ţii in
Dacia în lumina argheologieî şi ·numismatictl, Bucureşti, 1966, p. 45-47 ; Şt. Dănllă, Primele
rezultaţe ale săpăt!Jrilor ;arheologice de la Orheiul Blstrlţei, in ziarul "Avintul", VII 3:;2,5
X, 1957 şi "Fllclia", 1957.

www.cimec.ro

83

CONTRIBUŢII PRIVIND UNELE CETAŢI DIN NORD-ESTUL TRANSILVANIEI

arheol ogic care a îmbogăţit în mod substanţial colecţia m uzeului bis
triţean : monede, unelte, arme, obiecte de podoabă şi multe fragmente
ceramice romane şi dacice. Cu acest prilej , s-a identificat în mod pre
cis trasc�ul zi dului de incintă, al cetăţii, care formează un dreptunghi cu
laturile de 203X 1 4 4 m ( fig. 1 6) . Zidul nefiind vizibil la suprafata terenu
lui , el u fost urmărit doar în fundaţii, prin secţionări. Castrul are două
faze de construcţ i e, o primă fază din pămînt ş i alta din piatră.
Descifrarea unor inscripţii imprimate pe ţigle şi cărămizi a dus la
f

r!t

r

-+--- 6
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JD +0 5om

Planul castrului din piatră de la Orheiul Bistritei (săpături 1957-IS\iO)·

id entificarea unităţii militare care a staţionat a i ci ( Cohors I Hispano 
rum mi lliaria) , trupă de o mie de soldaţi, formată din hispani .

in i'lteriorul castrului , pe lîngă alte construcţii, magazii, pretoriu, s-au
i dentificat şi mai multe încăperi ( 1 6) care formau baia militară ( bal
neum j , <J clădire de aproximativ 30/ 1 4 m care dispunea de un sistem de
încălzire central denumit hypocaust.
Construit în primele decenii după ocuparea Daciei, castrul roman
de la Orheiul Bistriţei a funcţionat pînă la retragerea aureliană ( 27 1 ) ,
dată după care lagărul este părăsit. Apoi anii a u trecut, evenimentele
istorice s-au scurs veac de veac, iar ceteatea a fost treptat dărîm 3tă,
ca azi ea să poată fi identificată doar după zidurile rămase în funda
tiile acesteia. Concomitent cu cercetările de la castru, s-a identificat
la est de a cesta, la o distanţă de aproximativ 1 k m, un cuptor pentru
ars cărămizi, deosebit de interesant construit.

www.cimec.ro

84

ŞT. DĂNILA

R O D N A (Anieş)
Cunoscută între cele m ai vechi aşezări de tip urban din Transil-
van:a. Rodna prezintă încă multe enigme în privinţa extinderii orao;ului
în special în �:ee. XIV - -XV, sau chi ar în elucidarea existenţei unor urme
şi mai vechi, cu deosebire din veacul al XII-lea . ln acest scop, săpăturil e
arheolooi
' ce din 1 955 a u dus totuşi l a o serie d e concluzii c u privire la
vechime a "ruinelor r� dnene"14, care pot fi datate în ultimele decenii ale
celei de a doua jumătăţi a veacului al XIII-lea. La baza acestor construc
ţii s-au depistat :tidurl mai vechi - anterioare invaziei tătare din 1 2 4 1 .
Fig.

17.

-

Dealul Cetăţii de Ia
An leş

Fig. 18. - Schiţa cetăţii de
la Anieş (după 1, Marţian)

Alt scoo al cercetărilor din cadrul şantierului arheologic Rodna,

fost şi acela de a stabili o datare mai precisă a cetăţii de la Anieş
( fig. 1 7) , cetate situată pe vîrful unui deal - greu accesibil şi la o
denărtare de aproximativ 3 k m sud-vest de Rodna. Primele investiga
ţii la cetate au fost făcute de I . Mar ţian 1.l, care publică şi o p rim ă
a

sch iţă a acestei cetăţi.
Cetatea, de formă ovală mai mult eliptică, a fost construită elin
pi atră ( andezit) cu zid de incintă şi mai multe bastioane de formă pă
trată, unele păstrîndu-se şi azi pînă la o anumită înălţime. Cetatea
este înconjurată de asemenea şi de un val şi şanţ de apăBre (pe laturile de sud- vest şi nord) , pe latura de nord, fortificaţia fiind dublată.
Pe l atura de răsărit fortificaţia lipseşte, aici panta fiind abruptă. În m j j 
locu l platoului complet acoperit c u iarbă s e află urma unei gropi d e
formă circulară - probabil urmele unui bazin pentru colectarea ape
lor d i n ploi şi zăpezi.
Pe baza bastioanelor patrate - şi nu rotunde cum le-a observat
I. Marţian ( fig. 1 8) - cît şi a grosimii reduse a curtinelor ( 1 ,40 m),
cetatea aparţine sec. XIV-XV. Deşi s-au făcut săpături la intrare în
14 V . Vătăşianu, D . Protase, M. Rusu, Şantieru! arheologic Rodna, î n Materiale I V , Bucureşti15. r . Marţian, Castru! Rodna, extras din revista
. ,Arhiva Someşan ă " , 1926.
1957, p . 211-218 (la săpături a participat şi se:mnatarul acestor rinduri).
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cetate şi la bastionul 8 ( după I. Marţian) , nu s-au aflat materiale ar
heoloqice pentru a sprij ini această datare. Se pare că cetatea a fost
complet evacuată nemaigăsindu-se alte materiale arheologice care să
infirme această ipoteză.
S Ă R Ă Ţ E L
La (�St de sat, pe un promontoriu înalt, se află o fortificaţie de pă
mînt numită de localnici "Cetate " . 1 6
Săpăturile arheologice de l a Sărăţel, începute în cadrul taberei
�le elevi ai Liceului "Liviu Rebreanu'' di11 Bistriţa în anul 1 959, şi con
tinuate apoi în anii următori pînă în 1 968, au dus la emiterea unor con
cluzii mai clare în legătură cu această cetate.
Cercetările de la Sărăţel au identificat un întreg complex de for
tificaţii de apărare ce înconjoară întregul platou al cetăţii, ele fiind
<J.lcătuite din valuri, şanţuri şi într-o ultimă fază şi din ziduri care au
avut ca scop principal organizarea unui punct de apărare roman, situat
într-o poziţie strategică excepţională ( fig . 1 9) .
Aceste cercetări au stabilit existen ţa aici a trei faze sau perioade
istorice distincte. Primele şanţuri şi valuri datează din epoca fierului,
de la începutul primului mileniu înaintea erei noastre, din perioada
tracică. A doua fază de fortificaţii este atribuită dacilor care au am-

Fig. 19.

_

Planul Cetăţii de la Sărăţcl (săpături 1959-- 1 966).

16. M . Roska, Rep., nr. 163, p. 267 (vezi şi bibliografia dată) -
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plificat acest sistem de apărare cu va
luri puternic întărite cu pămînt, lemn
�i piatră, înalte p înă la 2 m, denumi
te palisade 1 7 ( fig. 20) . A treia fază de·
locuire şi fortificare o consti tuie con
struirea la cele două extremităţi
a
cetăţii - de la est şi de la vest - a
două turnuri masive din pia trii de c a
rieră, de formă dreptunghiulară avînd
înălţimea în exterior de peste 1 O m.
Turnurile sînt de epocă romană ·
·
de 1a
Fort'fi
F.1g. 20
1 cal1a d ac1ca
Faza dacică a fortificaţiilor c o Sărăţel.
respunde epocii premergătoare ce
lor două războaie, iar construcţia celor două turnuri romane poate fi
socotită ca o măsură de supraveghere a drumurilor de legătură a ce
tăţilor romane de la Livezile, Orheiul Bistriţei, Ilişua şi Brîncoveneşti,
drumuri care trebuiau să fie asigurate de către trupele romane de
ompaţie.
Dealul cetăţii de la Sărăţel, oferă o poziţie strategică excepţională
pentru supravegherea căilor de acces spre cetăţile romane amintite.
Turnul de est s uprave9hea Valea Şi eului şi a Budacului, pînă la cas
trul de la Orheiul Bistriţei . iar turnul de vest, supraveghea Valea Şieu
lui spre Şieu-Măgheruş, cît şi drumul spre Teaca, Reghin, unde existau
alte cetăţi romane.t8
Veacurile s-au aştemut treptat peste fortificaţiile de la Sărăţel, mă
cinate de vremuri, rămînînd doar urmele lor pe care le surprindem azi.
Cu această ocazie au fost aflate mai multe unelte din piatră, lut şi din
fier cit şi o cantitate aprec! abilă de ceram1ca (fig. � 1 ) , care ali:l 
turi de sistemul de apărare menţionat constituie cel mai bun document
despre existenţa cetăţii de la Sărăţel. Pe baza materialelor descoperite,
presupunem că dacii din împrejurimile Bistriţei, întreţineau legături
comerciale şi cu cetăţile greceşti de pe malul Mării Negre : Tomis,
Histria, Callatis etc. Concludente ni se par cele cîteva fragmente de
vase greceşti aflate în cetate.
Săpăturile arheologice de la Sărăţel au contribuit la elucidarea
unor importante evenimente istorice petrecute cu milenii în urmă pe
aceste m eleaguri, mai puţin cunoscute. 19
•

-

-

17. N. Vlassa, Şt. Dănilă, Săpăturile arheologice de la Sărăţel, în Materiale Arheologice, VIII .
Bucureşti, 1962, p. 341-347 (tot aici a se vedea şi bibliografia generală cu privire la această
cetate) . Conducerea şantierului, la inceput, N. Vlassa şi Şt. Dănilă dire:!torul muzeului de
i storie din Bistriţa. Continuindu-se cercetările şi in anii următori pînă in 1969, colectivul ui
ştiinţific iniţial, i s-au adăugat ; H, Daicoviciu şi I . Glodariu de la Institutul de istorie şi
arheologie din Cluj. Conducerea taberei de elevi în primul an de cercetări a fost încredin
ţată profesorului
L. Dănilă d e la Lic. - Liviu Rebreanu - din Bistriţa.
18 . H Diacoviciu, Cetatea de la Sărăţe/., Ecoul nr. 46, din 21 XII, 1968 : Şt. Dănilă, Urme daco-·
romane la Sărăţel, Ecoul, nr. 22. din 13 iulie 1968.
19. I n prezent s e lucrează la intocmirea unei monografii a săpăturilor arheologice de la s � 
riltel.
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Fig. 2 1 .

-

Sărătel

-

B7

Ceramică hallsla ' H a n i
"--5, ceramic,l (!J cică 1 ---3 �· i
ceramică rom.ană 6-7.
S A T U

N O U

La est de localitatea Satu Nou, cu aproximativ 2 k m şi l a sud d(� apa
Cuşm ei se află un deal denumit de localnici .. Burich-ul l\'Iare [ Bu:- �: ) .�"
Aici se află u n platou destul de mare şi în parte împădurit. Laturile de
nord, nord'· Vest ale pla tcului sînt abrupte, prezentînd serioase alunec-ări
de teren In partea or�usiî, platoul este prevăzut cu o fortificaţie ele pă..

20. Vezi Şt. Dănilă. Descoperiri arheol.ogice în raionut Bistriţa,
Cluj, 1960, p. 164 ; idem şi nota 2 de mai sus.
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mint cr.mpusă d i n val şi şanţ. Suprafaţa platoului închisă de fortificaţia
respectivă este mică, av înd un diametru de aproximativ 80 m. Fortificaţia
are brrna unui seqment ele cerc cu capetele spre nord, unde ele dispar
datorită alunecărilor 'le teren amintite.
In iulie 1 96621 , am trasat o secţiune de aproximativ 25 m lungime
peste ambele elemente de fortificaţie ( val şi şanţ), cu care ocazie s-a
cons tatat că v alul conţine multă arsură - cu deosebire în mijlocul
secţiunii - care, treptat, se scurge în şanţul de apărare. S-a constatat
de asemenea absenţa totală a materialelor arheologice. Un singur
fragment ceramic s-a aflat la capătul de nord al secţiunii, fragment ne
databi l. ln asemenea condiţii, nu s-a putut stabili nici epoca de con
strucţie a fortificaţiei respective, nici timpul de funcţionare a acestei
cetăţi, ea putînd fi plasată fie în epoca primitivă, fie în cea feudală,
sec. X-XI ? De asemenea, nici unele încercări de sondare a suprafe
tei cetăţii nu au dat rezultate pozitiv e pentru datarea fortificaţei. de la
5atu Nou - Burich-ul Mare.
Ş I R I O A R A
Cercetăril e întreprinse în iulie 1 963 şi mai-iunie 1 972* de către co
lectivul muzeului bistriţean în colaborare cu Institutul de Istorie şi
Arheologie din Cluj în satul Şirioara,22 la punctul denumit de local
nici : .. cetu�ie" ( fig . 22), au dus la identificarea unei cetăţi de pă
mînt avînd mai multe faze de construcţie. Cetatea datează d in sec.
X- ·-XI, unele elemente de fortificaţie sînt identice cu cele descoperi
te în cetatea de Ia Dăbîca - perioada lui Gelu. Î n cursul cercetărilor
din vara anului 1 972, săpăturile executate au dus la clarificarea siste
mului de fortificaţie al cetăţii de pămînt de la Şirioara, precum şi la
descoperirea unei aşezări, cît şi a unui cimitir, ambele contemporane
cu ceta l<'a respectivă. Au fost descoperite în cursul acestei campanii un
număr de 5ti morminte de înhumaţie, toate avînd orientarea est-vest.
cu o mică deviere în funcţie ele anotimpul în care au fost înhumaţi res
pectivii d ecedati. Toţi posedau o dantură bună şi este de presupus că
vîrsta medie să nu depăşească 30 de ani.
In privinţa inventarului funerar, putem spune că în afară de ceramică
21. La săpături a participat din partea Institutului
de istorie şi arheologie din Cluj. praf.
Kurt Horedt - ca responsabil şi Şt. Dănilă din partea muzeului bistriţean. Acest şantier
a fost organizat pentru cele trei puncte : Ardan, Dumitriţa şi Satu Nou.
• Colectivul şantierului
a fost format din : Mircea Rusu, P. Iambor şi şt. Dănilă.
22. M. Rusu şi Şt. Dăni!ă, Cetatea feuda!/1 timpurie de la Şirioara, Comunicare ţinută la a doua
sesiune ştiinţifică a Muzeelor, Bucureşti, decembrie 1 955 ; a se vedea comunicarea respecti\•:\
în prezentul volum la P . 47-56. Reluarea cercetărilor de la Şirioara între 24 mai şi 24 iuni e.
1972. au dus la lămurirea mai completă a sistemului de fortificaţie
al acestei interesante
cetăţi d e pămînt, cit şi la descoperirea unei aşezări şi a unui cimitir, ambele contempo
ncne cu cetatea respectivă. Concomitent cu aceste cercetări, au mai fost identificate mai
multe puncte de interes arheologic : In vatra satului şi In apropierea rîului Şieu, au fost
descoperite o serie de fragmente ceramice din perioada feudalismului dezvoltat - sec . xv-xvr
la fel in ,Poiana Jugastrului", loc situat la sud-vest de sat, au fost descoperite mai multe
fragmente ceramice aparţinînd celei de a doua jumătăţi a primei epoci a fierului. S-au ob
servat de asemenea şi resturi de chirpici. fapt ce ar presupune existenţa unor urme de lo
cuinţe. Dat fiind importanţa descoperirilor de Ia Şirioara, cercetările vor continua .
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f ig. �2.

- -

Şirioara

Cetatea de- pămînt de Ia
(săpături

1 963

şi

1972).

- care este nelipsită - unele m orminte au posedat şi inventar me
talic constînd din : inele, cercei din bronz şi din argint, precum
şi diferite m ă rgele din pastă sau din sticlă, unele podoabe provenind
din Bizanţ prin filiera comercială, comerţ pe care populaţia autohtonă
\l întreţinea încă de secole cu Imperiul roman de răsărit. Concomitent
cu aceste descoperiri s-a aflat şi o monedă din argint din sec. XL Im
portan ţa descoperirilor de la Şirioara, creşte prin faptul că aici avem
î n perspectivă studierea unui întreg complex arheologic - cetate, a
-şezare şi cimitir, toate plasîndu-se într-o epocă de cea mai mare im
portanţă pentru istoria poporului nostru. Aceste cercetări au confirmat
presupunerea că, această cetate de pămînt şi întregul sistem de fortifica
ţii este aicătuit pe principiul cetăţilor de pămînt autohtone, construite de
populaţia locală în perioada stăpînirii pecenegilor şi cumanilor în
Transilvania, înainte de cuceririle maghiare.
Importanţa deosebită a complexului arheologic de la Şirioara a
fost marcată şi de vizita pe şantier a unor personalităţi de seamă ale
ştiinţei istorice româneşti: academician C. Diacoviciu şi prof. dr. docent
St. Pascu, rectorul Univ�:: r siiăţii ,.Babeş-Bolyai" din Cluj care au apreciat
rezultatele acestor cercetări ca deosebit de importante pentru perioada
Ja care se referă
sec. X-XI e.n.
Ş I E U-M Ă G H E R U Ş
Deşi cunoscută din literatura de specialitate23, cetatea de pe "He
qheriş", nu a fost cercetată prin săpături sistematice d ecît în 1 95924
şi ;\- 1 4 mai 1 96025, cercetCiri care au dus la identificarea precisă a ce
tăţii de pămînt de la Şieu-Măgheruş.
2.3 N, VIassa şi Şt, Dănilă,

Săpăturile de la Şieu Măgherăuş, in Apulum VI, P. 39--47. (tot aici
a se vedea şi bibliografia respectivă) _
24 Şt. Dănilă, Descoperiri arheologice in raionul Bistriţa, in Probleme de muzeografie, Cluj,
1960, 153 ; idem. Aşezări vechi descoperite in jud. Bistriţa-Năsăud, in Materiale IX, B-ucureşti, 1970, p . 439---4 41. In cursul lunii aprilie 1959, semnatarul acestor rinduri, a făcut primele
sondaje arheologice pe .,Hederiş" obţinîndu-se şi o serie de observaţii în legătură cu a
ceastă cetate. De asemenea, cu ocazia acestui sondaj executat pe platoul cetăţii au fost
descoperite interesante fragmente ceramice, din epoca bronzului, cultura wietenberg, din
prima şi a doua epocă a fierului precum şi din epoca feudală tîrzie (sec. XIV). s-au des
coperit şi mai multe vîrfuri de suliţi, in trei şi patru feţe, la fel şi o cantitate apreciabilă
de cuie de mărimi diferite din fier. La poalele dealului cetăţii şi la est de comuna Şieu
Măgheruş, s-a descoperit o întinsă aşezare din comuna primitivă. Numeroase fragmente
ceramice aparţin culturii Wietenberg, altele aparţin primei epoci a fierului,
interesante
fragmente ceramice canelate. Nu sint excluse şi fragmente de ceramică executate la roată
�i de culoare cenuşie.
23 N. Vlassa şi Şt. Dănilă op cit. p. 39-47.
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LU ocazia acestor săpături, s-a putut urmă.ri îndeaproape atît va
l ul, cît şi şanţul de apărare, fortificaţii ce înconj oară micul platou.
Intrarea în cetate - situată la vest - este flancată de un presupus
turn din pămînt. Fortifi caţia din direcţia drumului de acces, este tripla
tă ( fig. 2�i) . Pe suprafaţa platoului au fost descoperite mai multe urme

------ ------- L f.GCNDA

ŞANŢ
i!J.Iill VAL $1 ŞANŢ

VV..I

"""= CLIPE[ DE N!f/[L
-==
�

Fig. 23.

-

si;:!Jula
ORUU

TURN

f'lanul celălii de la Şieu Măgheruş şi Dealul Hegheri"ş.
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de locuinţe. Cercetarea acestora a dus la recoltarea unui bogat şi inte
resant material arheologic.
Cercetările efectuate pe "Hegheriş" deşi au dus la o seri e de re
zultate, totuşi ele nu au răspuns la toate problemele pe care le ridică
această cetate, ce păstrează materiale arheologice din epoca bronzu
lui, epoc a fierului - care perioadă se impune a fi cercetată cu mai
mult discern<imînt - şi materiale din epoca feudală tîrzie.
I L I Ş U A
Deşi cunoscut încă mai d e mult, cînd în a doua j umătate a vea
cului al XIX-lea, K Torma a efectuat primele săpături sistematice la
castrul roman de la Ilişua21i, totuşi acest important lagăr militar roman,
locul de staţionare a unităţii de cavalerie - Ala 1 Frontoniana Tun
qrorum - aceste cercetări nu au răspuns la toate problemele pe care
le ridică acest castru situat pe malul drept al Someşului Mare, răspu n
suri care pot fi date numai prin cercetările sistematice ce ar trebui
reluate într-un cadru mult mai larg.
In muzeul bistriţean se păstrează numeroase altare funerare cu
inscripţii - deosebit de importante - ce provin de la Ilişua, expuse
fiind în lapidarul muzeului. Unul din aceste altare, este acela care re 
prezintă scena - banchetului funebru - monument funerar care da
torită execuţiei sale îngrij ite, cît şi în special a compoziţiei sale te
matice, a fost transportat şi prezentat la două expoziţii internaţionale
organizată în 1 969 la Koln şi ulterior la
---- Romanii în România
Roma.
II. A R C A L I A
Paralel cu munca de cercetare şi organizare a unor săpături siste
matice de durată, s- au efectuat de-a lungul anilor şi o serie de perie
gheze şi sondaje în mai multe localităţi din cuprinsul j udeţului, în a
n umite puncte mai puţin cercetate denumite - " cetăţi'', unele cunos
c ute mai puţin şi în literatura de specialitate, iar altele încă lwcu
nascute pînă în prezent. 27
O cercetare asemănătoare a fost efectuată in satul ArcaliaZ3 la
"Cetate" punct situat la sud-est de sat şi la o depărtare de aproximativ
(� km de acesta. Pe coama unui pinten de deal complet impădurit cu e
senţă de fag şi carpen (fig. 24) , se află o interesantă fortificaţie de pă
I!1 lnt
val şi şanţ - de formă ovală, mult alungită. Cetatea are lun<J imea
·-

26 K. Torm a ,
Adalek.ok. ejszak.nyuagati Dacia hely-es făldiratahoz, Budapest 1853 : Az erdci!qi
muzeum-egylet evk.ănyvei, Kolozsvar, 1862-1863 ; I. Marţian, Urme din războaiele romanilor
cu dacii p. 26 : K. Torma,A times dacicus felsă resze, Budapest, 1880 ; I. Marţian, Urme . . . p. 2;l,
27 Arcalia M. Roska , ReP . p. 30 nr. 11 ; Feleac, Monor, Viile Teci, Pinticu . Ardan, Rllştior,
Rusu Bîrgăului.
23 In ziua de 8 august, 1963, am făcut o cercetare în localitatea Arcalia, .,La Cetate". In a
ceastă cercetare a m fost însoţit d e praf. Ciocan Alexandru ş i de alţi doi "etăţeni din sat
care ne-au relatat printre altele că, la .,Movilă'', loc situat în apropierea grajdurilor C .A.P.
ş i i n dreapta drumului - Arcalia, Sărăţel, pe arătura proaspătă, au observat . , hîrburi mul
te". Ulterior a m trecut la identificarea punctului respectiv, recoltînd o serie d e fra:�;men
te ceramice - unele .atipice, iar altele lucrate la roată. S e pare că este vorba de u n tumul
m uit
aplatizat.

www.cimec.ro

' 92

ŞT.

Fig. 24.

-

Arcalia

-

Dealul Cetăţii.
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totală pe direcţia nord-sud - de
1 30 m ş1 lăţimea medie de 30-35
m, dimensiuni aproximative luate
de la baza şanţurilor respective ( fig.
25) .
Fortificaţia respectivă, e vizibi
lă şi azi pe toată întinderea platou
lui, cu excepţia laturii de est, unde
aceasta se observă mai puţin. Se
pare că de o parte şi de alta a coa
mei dealului s-au efectuat lucrări de
nivelare pentru crearea unor terase artificiale.

î n interiorul fortificaţiei se pot uşor distinge marginile platoului,
care spre cele două extremităţi ale cetăţii, se contopesc treptat , pier
zîndu·se în şan ţul de apărare. I n partea de nord a cetăţii, apar două
şanţuri care înconjoară botul dealului unindu-se apoi şi formînd unul
singur. In partea de sud la o depărtare de aproximativ 20 m de primul
val, în componenţa căruia se află şi piatră diferită, apare şi un al doi
lea şanţ care taie drumul de acces în cetate, vizibil atît pe dreapta cît
şi pe stînga crestei dealului respectiv.

Platoul cetăţii prezintă unele denivelări şi gropi - probabil făcute de căutătorii de "comori ".
In Muzeul de la Viena se află nişte roţi din bronz descoperite pe
teritoriul cetăţii de la Arcalia.29

Sub stratul de frunziş, în pămîntul brun roşcat de pădure, la o
adîncime de 1 0-:l5 cm, am aflat mai multe fragmente de ceramică.
dacică ( fig. 26) , lu crate cu mîna, de culoare neagră şi roşie. Am aflat
şi fragmente l u crate la roată. Unele din acestea ar putea aparţine feu·
dalismului timpuriu. Pe baza acestui material am putea presupune că
cetatea de la Arcalia - privită în ansamblu - poate fi contemporană
cu unele faze a le cetăţii de la Sărăţel, Şieu-Măgheruş şi mai puţin pro
babil ş i cu cea de la Şirioara.
Din considerentele de mai sus, sondajul întreprins la Arcalia ar
trehui neapărat extins.
29. M.

Roska,

Rep.,

p. 3 0 , nr. 1 1

(vezi

şi

bibliografia în continuare).
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Fragmente ceramice descoperite în .,Cetate"
dacică· 4--7 , ceramică ieudală timpurie.

:

1 -3, cerdmică

F E L E A C

Î n partea de sud-vest a satului Feleac, I a o depărtare de apro
x i m ativ 2 km, pe coama unui deal - numai în parte împădurit - se
află o fortificaţie de pămînt denumită de localnici "Cetate" ( fig . 2 7) 31 1
Î n cadrul unei periegheze efectuată la punctul respectiv de către
.

30. M. Roska, Rep. ,
nek repert6rtum

p. 258, nr. 65 ; E, Orosz, Szolnok-Doboka megyei Jrodalmi Oskori leletei
in A . Szolnok-Doboka megyei Jroda!mi. Torl<ine!mi es Ethnographiai Tar
sulat 1. Evkonyve, Dej, 1900, p. 61 ; I. Marţian, Urme, p. 26; idem, Rep. nr. 258; C. Daico
viciu, Dacia, VII-VIII, 1937-1940, p. 322.
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semnatarul acestor rînduri (în 1967),
s-a observat că această fortificaţie
formată din şanţuri şi valuri interi
oare, are o formă dreptunghiulară cu
latura de aproximativ 1 30/ 1 5 5 m,
Deşi
platoul
cetăţii
în
partea
de sud -vest se termină printr-o pantă
abruptă, totuşi fortificaţia din aceas
tă zonă poate fi uşc r urmărită pe în
tregul ei traseu, lntreg·.11 platou are
o înclinare spre nord, nord-est, pan
ta continuînd, încă aproximativ 200
m, după care, se termină printr-o va-
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Fig. 27.
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Planul �i Dealul Cetăţii
de pămînt de la Feleac.
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le relativ adîncă.31 ln cercetarea noastră sumară, nu am reuşit �ă obţinem
şi resturi ceramice din interiorul cetăţii. ln schimb ne-au fost prezentate
anterior cercetării noastre, mai multe fragmente ceramice hallstattiene, de
către cercetătorul I. Burzo, ca provenind din cetate (fig. 28). Faptul ni se
pare foarte semnificativ.
La încheierea acestei cercetări, la locul denumit "Podul Ci orbii " ,
punct situat la vest de " Dealul cetăţii", prin arăturile semănate cu po-

2

f ;g, 28.

·-

l'eiPac

-

Ceram.ică hallslaltiană 1-2. şi ceramică dacică 3.

rurnb, am aflat de asemenea mai multe fragmente ceramice primitive
şi mai puţin concludente. De asemenea, l a 2 iunie, a.c., cetăţeanui
I . Simij dean ne-a prezentat mai multe fragmente ceramice primi
tive, lucrate cu mîna, dar şi cîteva lucrate cu roata. Unele din ele par
a fi fragmente din chiupuri dacice. Cetatea urmează a fi cercetat ă sis
tem atic într-un viitor apropiat .
31. Din infonnaţiile mai multor cetăţeni din partea Jocului (ilocoş Ioan), în ripa piriului din
apropierea cetăţii, cu 20-30 de ani in urmă, s-au aflat mai multe monede "scob Îte şi cu
călăreţi", monede dacice, dnr care ulterior s-au înstrăinat. Aceste monede cu siguranţă aw
aparţinut unui tezaur monetar dacic.
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M O N O R

ln luna septembrie 1 S·7 1 , în cadrul unei cercetări de suprafa ţă în
treprinsă de către colectivul muzeului el i n Bistri'� a. pe un deal situat la
sud -est el e comună, punct denumit , . Cetate'',3� (fig. 29) , am identificat
o micd. fortificaţie de pămînt de formă neregulată cu dimensiunile de
60/�0 m. De5i. mult aplatizată din cau la unor arături, fortifi catia nu

'
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Fig. 29. - Planul cetăţii de pămînt de
la Monor (cercetări 197 1 1 .

poate fi urmărită pe toată întinderea ei, ci numai pe laturile de nor d ,
nord-esl, i a r î n partea de sud - est platoul cetăţii prezintă unele alun e
cări mai vec h i do teren aici panta dealului fiind mult mai accentuată.
iar fortificaţia respectivă, dacă a existat, ea a dispărut o dată cu depla
s,i rile ele teren amintite.
Pe platoul cetăţi i , acoperit c u iarbă la o adîncime de 0 , 30 m , :-1m
descoperit mai multe fragmente ceramice ele culoare neagră şi roşie
( fig. 30) , lucrate cu mîna, care ar putea aparţine unei faze a Latcne-uliu
timpuriu.
in vatra satului , pe terenul din jurul clădirii Consiliului popular
comunal ş i în parcul din apropiere am aflat cîteva fragmente cerami
ce de tip hall sta ttian şi urme de chirpici, fapt care presupune existen ţa
p e a cest teritoriu a unei aşezări din prima epocă a fierului.

Hg . 30· - Fragmente ceramile deswperite pe .. Cetate" .
32. M. Roska, Rep. nr. 2b2. p. 105 : In c u rsu l l u n ii septembrie 1971. s-a făcut o c ercet a re la
. C e l ate•· la c.are a parti c i ţ a t pe lîngă sen111 atarul acestor rinduri : Pop Florica. î n d r u rn cl 
l<>are la m u zeul bistriţean ş i studentul Marinescu Gheorghe d e l a C l u j , precum şi p r o f . I .
Moldovan de la şcoala generală d i n Monor.

.

Î

-

File de i s l o ri P. Voi. I l .
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P I N T I C U
La sud-est de satul Pinticu şi în dreapta şoselei ce duce spre Pos
bine vizibilă din şosea - pe vîrful unui promontoriu destul de
înalt lipsit complet de pădure - se află resturile unei interesante forUicaţii (fig. 3 1 ) de formă ova
muş,

,

L ( U NOA

'•

Fig. 3 1 .
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lă, cu un diametru de 83/68 m,
formată din şanţ şi val exterior,
elemente vizibile pe toată lun
gimea lor iniţială. Platoul cetăţii
se află la o altitudine de aproxi
mativ 10-12 m deasupra valu
lui de apărare. I n partea d e sud
est se observă bine drumul de
acces în cetate, care face apoi o
curbă uşoară în direcţia nord
est. Pe platoul cetăţii se află o
serie de gropi ce provin de la
căutătorii de "comori".

In
_

Schiţă de plan a cetăţii de la

Pi oticu (cerc�tări 1957).

partea de vest a platoului

am aflat fragmente ceramice de
culoare roşie şi cenuşie, precum

şi slabe urme de zid, legat cu
m ortar, elemente databile în sec. XV. Tot în această parte şi cu deosebire
pc pa n ta de scurgere în afara şanţului şi valului de apărare, am aflat nu
meroase fragmente ceramice roşii şi negre, ce ar putea fi datate la
î ncep u tul celei de-a doua epoci a fierului ( fig. 32) . Probabil că acest
material arhe olo g i c a fost aruncat fie de pe p la t oul cetăţii, fie din şan
ţu 1 de apărare în perioada feudală, cu ocazia amplifi cări i sistemului
d e apărare al cetăţii. Se pare că acest promontoriu ar fi fost am e n a


j at c a punct de apărare în cea de-a doua epocă a fierului, lucru ce ră

'11Îne de stabilit numai prin efectuarea unor riguroase cercetări siste
matice. Aceste cercetări ar fi de dorit- să se execute în c a dr ul unui plan
general de studiu al unor cetăţi asemănăto a re
Cu o c a z i a alto r cerCf�tări33, efectuate în vatra satului în apro
pierea casei p a roh iale - de unde cetăţenii scot pămînt pentru lipit
- am d escoperit mai multe fragmente ceramice feudale (sec. XII ? )
precum şi oase u m ane
La p u n c tul denum it " Dendele" situat la vest de sat şi în dreap
ta şoselei ce duce la Teaca, s-au afl at mai multe fraqmente ceramice
precum şi fra g m en t e de chirpici, elemente ce ar putea indica exis·
tenţa unei aş ez ăr i primi ti v e , epocă încă neprecizată.
.

.

33.

Cercetări efectuate la data de 7 m ai 1968, de către colectivul muzeului din Bistriţa. Cer
cetarile arheologice din 31 oct. 1967, 24 mai, 1961, 10 iulie, 1963 şi 3 martie, 1966, au dus l a
recoltarea unui bogat material arheologic.

www.cimec.ro
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Fig. 32. - Pintlcu - Dealul

Cetăţii, 1-2, ceramică din epo
ca fierului; 3-8, ceramică ieudală sec. XIV-XV,
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R U Ş T I O R
In partea de nord-vest, a satului Ruştior34 , şi în stînga dru-·
mului ce duce spre satul Lunea, la punctul denumit de cetăţeni i din
partea locului "La Scoruş" , pe un promontoriu puţin înalt se afl ă o
mică fortificaţie de pămînt ( fi g . 33) . F ortifi c aţia - de formă ovală
-- cu di ametru! de aproximativ 70 140 m poate fi urmărită cu uşurin
ţă pe toată întinderea prom ontoriului care este neîmpădurit şi plasat
într-un mic defileu o ri e n t at spre Valea Şieului.

LEGENDA
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Planul cetăţii de pămînt de Ia Ruştişor.

Pe latura de sud, sud-est a platoului, se poate bine observa
existenţa unui mic val interior. I n partea de est şi vest a platoului, res
pectiv, de asemenea, se află cîte o mică movilă cu un diametru de apro
ximaiiv 5 m, movile, care au serv:t probabil ca puncte de observaţie. l n
partea de ră!':ărit a cetăţii, şanţul d e apărare este dublat . Probabil c ă aici
putea Ii plasat drumul de acces în cetate.
Deşi cetăţuia de la R uştior, este mult mai asemănătoare cu cea
de 1::t Ardan, asemănare ce poate duce pînă la identificare, din lipsa unor
materiale arheologice, aceasta nu poate fi datată nici cu aproximaţie. To
tuşi un indiciu ni se pare semnificativ : cu ocazia acestei cercetări, preotul
din sat, N egrea I ., ne-a predat o sabie dreaptă din fier (fig. 34), cu un sin34. La data de 1 7 iulie. 1934. am făcut o cercetare de recunoaştere .a cetăţii de la Ruştior.
însoţit fiind d e preotul Negrea I (amator de antichităţi), care ne-a predat cu această o 
cazie o sabie scurtă din fier. D e asemenea. ne-a dat şi o serie de relaţii in legătură cu
această cetate, cît şi cu o aşezare din sec. IV-V, e.n., situată l a nord de sat unde ne-a,n.
deplasat şi unde se putea bine observa in terasa pîrîului. profilul unei locuinţe. Am ex·.e
cut.at o mică schiţă a terenului respectiv, recoltînd şi o serie de resturi arheologice. T < > l
din acest loc, susnumitul preot. in 1956. ne-a predat un vas mare, lucrat la roată şi d a - ·
t a t î n sec. I V e.n. P e hotarul satului am m a i identificat şi alte puncte d e interes arhe;J
Iogic. Satul respectiv păstrează interesante denumiri toponimice ; E Janitsek, Toponomia v ă i i
superioare a riului Şieu, în studii şi m ateriale de onomastică. B ucureşti. 1969. p. 127. n H :
H. Daicoviciu. in Acta Musei Napocensis. 1, 1964 p. 116, pl. 111/5, (piesa se află în Muze u l .
de istorie a l Transilvaniei, Cluj. inv. A.l./ 1947).

www.cimec.ro

Fig . 34.
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Sabia de la ,,Scoruş" Rustişor.
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g ur tăiş şi cu miner care păstrează locul niturilor cu care a fost prinsă
partea lemnoasă a mînerului , care putea fi şi din os. Această sabie a fost
aflat� cu cîţiva ani în urmă pe platoul cetăţii de către un cetăţean din
partea locului. Sabia aceasta ar putea aparţine ş i perioadei dacice35 ...
Cer cetările viitoare trebuie să contribuie la datarea acestui
punct fortificat, care ipotetic; ar putea fi pus in legătură şi cu ceta
tea de la Ardan, eventual şi cu cea de la Monor.

R U S U

B ! R G Ă U L U I

La 4 septembrie 1 96336, ne-am deplasat la Rusu-Bîrgăul ui la
punctul denumit "Contenita' loc situat pe dealul din stînga văii Bis
triţei, deal care se prezintă sub forma unei spinări prevăzută cu trei
vîrfuri mai pronunţate, denumite de cetăţeni : "Cetăţică, Cetate şi
Conteni ta" ( fig. 35) . In cercetarea noastră, am urmărit cele trei puncte,
din care, în urma unui mic sondaj pe Contenita, unde, cu excepţia
celor d ouă vîrfuri, terenul respectiv se prezintă sub forma unui pla
tou situat puţin în pantă în direcţia sud, am putut obţine la o adin
cime de 20-30 cm, o serie de fragmente ceramice de culoare neagră
şi roşie. Am aflat şi cîteva fragmente ornamentale cu brîu alveolar
şi cu butoni specifici epocii hallstattiene timpurii. S-au observat şi
resturi de arsură.
Este greu de precizat că ar putea fi vorba de o "Cetate'' , de
oarece nu am observat nici o urmă de fortificaţie. Terenul în general
prezintă multe alunecări, atît la sud dar mai ales la nord, alunecări
care se prelungesc pînă în albia Bistriţei. In cazul în care platoul
respectiv, ar fi fost prevăzut cu unele elemente de fortificaţie, aces
tea au fost antrenate de eventualele alunecări .
Pe hotarul satului Dorolea, situat l a sud-vest de "Contenita"
şi la o depărtare de aproximativ 2-3 ; km, pe o terasă excepţional
de bine plasată din punct de vedere strategic, s-a identificat o în
tinsă aşezare din prima epocă a fier�lui. Cu această ocazie s-au
d escoperit numeroase fragmente ceramice hallstattiene ( cu caneluri) :
o fusaiolă, un fragment de topor din piatră şi un fragment de prîs
nel pentru pescuit, dar care s-a rupt în timpul perforăriil7. Această
aşezare ar putea fi pusă în legătură cu urmele arheologice descoperi
te pe " Contenita", dacă acolo a existat o fortificaţie, problemă l a
care s e poate răspunde numai prin cercetări organizate în mod siste
m atic şi de mai lungă durată.
35. Sabia de la Ruştlor (vezi nota 34) .
36. In această cercetare am fost însoţit de harnicul invăţător Vultur Ioan şi de doi elevi de
la şcoala din sat.
37. Cercetare efectuată de semnatarul acestor rinduri , l a data de 7 aug. şi 28 noiem. 1962. Mate
.
rialul recoltat de pe acea terasă, extrem de valoros, se află în colecţia muzeului bistriţean
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fig. 35.
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Ceramică

103

Dealul Contenila_

(C<'rce tări 1 963).
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Cunoscută şi din literatura ele speci alitate38 , cetatea de la
Viile Tecii este plasată pe un promontoriu înalt, situat în partea Lle
sud-est a satului şi în imediata apropiere a acestuia.
Cercetări sistematice nu s-au făcut, motiv pentru care în 1 0
martie 1 960, am organizat u n mic sondaj pentru informare şi verifi
carea acestui punct .39
38. Vlile Tecii, J. Kănyăkl, G, Nagy, op. cit, P . 286 ; M. Roska, Rep. P. 133, nr. 230 .
39. Sondajul arheologic
a fost efectuat tot de semnatarul acestor rînduri însoţit fiind de
văţătorul Şutu Teodor şi de cetăţeanul Teglar Ion.

www.cimec.ro
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Promontoriu! respectiv este complet îm pădurit. Probabil şi
prin lucrări de nivelare, s-a creat un platou care ulterior a fost in
conj urat cu un sistem de apărare dublat format din şanţuri şi valuri
de ar-.ărare . Şanţurile de obicei sînt relativ adinci, 3-5 m, putind fi
bine urmărite pe toată lungimea lor. Şanţul prim - de sus în j os desparte platoul în două pătţi neegale, fapt ce ar putea indica exis ·
tenta a două faze d e construire a cetăţii. În partea d e nord-est, se
ob<:ervă bine drumul de acces în cetate .
forma cetăţii este ovală (fig. 36) , avînd diametru! mare rle
uprox.imativ 1 30 m, iar cel mic de 80-90 m, dimensiuni măsurate
el i n ultimul şanţ.

fig. 36. - Viil e Tecii - D ealul Cetăţii (cercetări 1960).

Pe suprafaţa platoului - ce are o uşoară înclinare spre vest
se observă multă piatră adusă aici din altă parte. Nu am observat
însă resturi de ziduri.
In cadrul sondajului executat în partea de est a platoului, la
30 c m adîncime, au apărut numeroase fragmente ceramice primitive
- probabil de la începutul celei de a două epoci a fierului. Un frag
ment cu buton rotund d1n pastă de culoare roşie ( fig. 37) , ni se pare
foarte semnificativ, acesta putînd aparţine perioadei dacice.
Concomitent cu efectuarea acestui sondaj au apă rut şi cîteva
cu i e şi bucăţi de fier, precum şi fragmentul unei săbii drepte - cu
un singur tăiş ? ( fig. 38) . In partea de vest a platoului, pe lîngă ce
ram ică primitivă, au apărut numeroase fragmente ceramice feudale
t i rzii ( fig. 39) , aparţinînd secolului XIV, cu deosebire celei d e a
doua jumătăţi. De asemenea, am observat şi resturi de bîrne carbo
n i z a te, probabil de la unele constructii feudale ?
·

·
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f'ig. 37. - Cerarnkii dacică de�copE'rită pc platoul cetălii·
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Fig. 38. - Fragment de sabie cu un singur tăiş de.�coperit pe ,.Cetate".

}
IiCJ· 39.

-

de asemenea în cdalea de Ia Viile Tecii.
Ceramică ieudală rlescoperHă
www.cimec.ro
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Urmărind cercetările efectuate la o serie de cetăţi din acest
col ţ nordic al ţării : Şieu Măgheruş, Arcalia, Pinticu, observăm că în
toate acestea, pe lîngă materiale arheologice din epoca feudală, s-au
obţinut numeroase fragmente ceramice aparţinînd comunei primitive
şi în special din a doua epocă a fierului. Această ceramică se pare
că a fost scoasă la iv�ală cu ocazia unor amenaj ări, sau reamenaj ări
a sistemului de apărare în perioada feudală. Acest fapt ne obligă
ca. acC'astă problemă deosebit d e importantă, în special pentru · epoca
<l adcă, să fie îndeaproape urmărită cu multă răbd are, atenţie şi i n 
teres, în scopu l d e a şti dacă ş i î n perioada dacică, aceste puncte au
fos t amenaj ate prin efectuarea
unui sistem
de apărare şi în ce
măsură.
III. Din categoria cetăţilor mai de mult semnalate în literatu
ra istorică şi de specialitate însă necercetate din punct de vedere ar
heologic, un număr de patru din ace'5tea sînt mai des am intite în
d iferite lucrări cu caracter istoric : Batoş (jud . Mureş)40 Cetatea Ci ('eu l ui4l , Cetatea d e la Dumitra'•2 şi Cetatea Unguraş ( j ud. Cluj ) H,
cetăţi care datorită i mportanţei lor deosebite - fapt ce se desprinde
�i d in cerc etarea unor documente de arhivă - ar trebui ca î ntr-un
v iitor nu prea îndepărtat să fie cercetate treptat şi din punct de ve
dere arheologi c, prin efectuarea unor săpături sistematice.
De asem enea, tot în această grupă am încadrat încă o serie d e
localităţir.4, fie c ă a u fost amintite tangenţial în literatura de specia
litate, sau că unele din acestea au fost doar sesizate in mod întîm
plă tor prin intermediul unor descoperiri de obiecte izolate, purtind
simpla indicaţie : "aflate pe Cetate"
însă în maj oritatea cazurilor
.aceste pu ncte nu au fost verificate în scopul confirmării existenţei
40.

L . Kovilry, Erdely epiteszti emlekei, Cluj,
ologic pentru Ardeal, Bistriţa, 1 920, nr. 51,

1866, p.

60,

I,

Marţian,

Repertoriu

al·he

41. Vezi monografia jud. Solnoc-Dăbica vol. Il,la Csicso ; V. Motogna, Cetatea Ciceului s u b
stcj,pînirea Moldovei, De j, 1 9 27; T. Ghiţan, Cetatea Ciceului, Ecoul nr. 30 din 7 sept. 1968.
42. I . Marţian, Urme, p. 28 ; K. Borser. în Archiv des Vereins fil.r siebenbilrgische Landeskunde,
IX. 1872, p. :n8 : L Marţian, Rep., nr. 243 : idem, urme, p. 20 (il. ) ; idem Arhiva Someşană.

x. 1929, p. 40.
-43. V. Motogna, Cetatea Ciceului sub stdpînirea Moldovei, p, 7, 28 ; I . Marţian, U1·me din ră.::
boaiele romanilor cu dacii, p. 26 ; idem, Rep., p. 40.
14. Beclean, I. Marţian. Urm!e, I. Cluj, 1921, p. 24 ; Ciceu Giurgeşti, M. Roska, Rep.,
Icr. 35, p. 58 : Dobricel, M. Roska. Rep., nr. 144. p. 126 ; Mocod, 1. Ma.rţian, V'ara Ndsdudului,
p. 11-12 ; Năsăud, I. Marţian, Ţara Ndsdudului, p. 13 ; Negreşti, (. Ma.rţian, Rep., nr, 459 ;
M. Roska. Rp., nr. 104, p. 203 ; Nimigea de Sus, , 1. Marţian, Urme, p. 27 ; 1. Morariu. Arhiva
Someşană, XVIII (1936). P . 449 ; Nepos, I , Marţian, Ţara Ndsăudului, P . 13. sînt indicate ur·
me de fortificaţii ; Rebrişoara. I . Marţian, Rep., nr. 547 ; idem, Ţara Ndsdudului, p. 1 3 : Reteag,
M. Roska, Rep., nr. 26, p. 236 , Romuli. 1 . Marţian, Ţara Ndsdudului, p. 12-13 ; idem, Rep.,
nr. 559 : Rusu de Jos . 1. Marţian. Rep., nr. 569 ; I'M. Roska. Rep., ;nr. 67, p . ,20 ; Sal\<a, I, Martian. Ţara Ndsăudului, p. 12 ; M. Roska. Rep., nr. 42, , p. 256 ; Singeorzu Nou. F. Miiller, Ste
benb. Sagen. Herm-annstadt. 1885, p . 340 ; M. Roska. -Rep., nr. 88, p. 261 ; Săsarm. J, F, Nei
gebaur.
Dacien aus den Ueberresten des klasslchen Altertums
mit besonderer Riicksicht
cut Siebenbii.,·gen, (Braşov) . 1851. n . 240-241 : K, Torma, în Az Erdelyi Muzeum- Egylet Et:
kănyve, 1. p. 30 ; Şanţ. 1. Marţian : Rep., nr. 555 ; . M. Roska. Rep. nr. 19. p
291 : Şieu Odorhei. M . Roska, Rep,, nr. 9, p. 240 ; Sintereag, M. Roska Rep., nr. 70, P . 249 : Zagra . I . lVIo
11
p. 310 . Cercetările
rariu. Arhiva Some.•ană, XVTI:I 1936, p. 451 ; M . Roska, Rep .. nr.
efectuate de către 1. Mitrofan, in cursul anului 197 1 , in apropierea comunei Zagra, au dus la
identificarea unor puncte fortificate din epoca romană. Cercetările vor continua .
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unor fortificatii de apărare - elemente absolut necesare pentru iden
tificarea şi datarea unor eventuale - Cetăţi.
IV. In ultima grupă de - cetăţi necunoscute - am incadrat
cîteva localităţi45 care ar trebui ca în viitor să fie cercetate deoarece
cunoaşterea acestora - eventual şi a altora - ar putea duce Ia des
coperirea unor importante vestigii istorice.
Pentru a încheia - nu însă în mod exhaustiv - lista cetăţi
lor cît şi a punctelor fortificate
unele mai mult iar altele mai pu 
tin cercetate - din acest colţ de ţară m a i r.uţin cunoscut, vor trebui
făcute investigaţiile necesare şi verificate - p aralel cu localităţile
stud iate - şi alte puncte mai puţin cunoscute sau unele chiar de loc,
dar care pot ascunde elemente de fortificaţii, precum şi alte urme
arheologice. Acest fapt poate duce apoi la o încadrare ş i datare istori
că mai precisă a fiecărei cetăţi pe de o parte, iar pe de alta, la cunoas
terea în ansamblu, a unor eventuale , ,linii", "sisteme" sau "zone" d e
apărare referitoare, fie � a epoca daca -romană, fie I a cea feudală.
-

45 Cuşma - cetate, punct situat la nord de sat ; Livezile - cetate (jn afară de castru), punc-t
situat Ia nord-est de comună ; Malin - cetate.
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CONTRIBUTIONS A CONNA I TRE CERTAINS CHÂTEAUX FORTS
DU NORD-EST DE LA TRANSYLVANlE
RESUME

Dans cet ouvrage J'au teur n'essaie pas d'elaborer une e tude dc tcti
JJec sur les differents châ teaux-iorts ou endroits (points) fortifies situes
au nord-est de la Transylvanie, mais, de constater seulement ce qu'on
a realise dans ce probleme par les recherches eiiectues jusqu'a nas
jours, e t de montrer ce qu'il y a ci iaire dans J'avenir. Pour une syste
ma tisation des resultats ob tenus, les châteaux-iorts et les endroits ior
tiiies (les donjons) ont ete divises en quatre groupes :
- châteaux-iort., e tudies sys tematiquement, ou en train d'etre
e tz zdies.
- châteaux-iorts ou on a fait de petits sondages de veriiication.
-- châteaux-forts qui ne sant mentionnes que dans la liW�rature
de specialite.
- châteaux-forts encore inconnus.
Jusqu'ci cette date on a e tudie, systematiquement, entU�rement ou
partiellement. un nombre de 12 châteaux-forts.
Dans 7 Jocalites on a eflectue de petits sondages de verification,
en o btenant des ma terii�ls acheologiques assez impo rtants.
Quatre châteaux-forts sant connus seulement dans la Jitterature
de specialite, les recherches archeologiques manquent.
La derniere categorie est celle des châteaux-forts ou points forti
fies qui von t etre etudies, et dant quelques uns sant enWnement in
connus.

lEGENDE . DES FIGURES
Fig. 1.

-

Le

château-iort

Fig. 2.

-

Le

plan

Fig. 3·
Fig. 4.

-

du

en

argile

château-iort

Bistriţa - La colline
Le plan de la Cite.

de

d'Ardan.
d'Ardan;
la

Cite,
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Hg. 5.
Le systeme de fortlficatlon du château-fort (seclion transversale csloucst, fouilles de 1967).
Fig, 6·
Ia tom de sud de la Cite (section transv�rsale).
l'ig. 7.
Aspects d'habitatlons sur ,.Burg " .
Fig. 8 .
Vase d e l a piE�ce n r . 1 d e ,.Burg".
Fig· 9,
Moulin a poiv re de la piece nr. 3 de .,Burg".
Hg. 10. - Dumilriţa - La colline de la Cite.
Fig. 1 1 . - I'c!>quisse topographique du château-fort d e Dumitriţa.
t'ig. 1:.!,
Ceramique decouverte c:ians le château-fort·
Fig. 1 3. - Vue d'ensemble de la terrasse , . Podirei" de Livezile.
Fig· 1 4, - le plan du castre en argile de livezile (fouilles 1961).
Fig. 15. - Mor•.naie� romaines decouverles snr le territoire du ca\lrc (Hadrianus
1 1 7-138, lucius Verus 1 62-169).
Hq. 1 6. - Le plan du caslre en pierre d'Orheiul Bistriţei (fouilles de 1957-1960).
Hg. 17, - Ia colllne du château-fort d' Anieş·
Fig. 18. - I'esquisse du château-fort d' Anieş.
Fii). 19. - le plan du château-fort de Sărăţel (fouilles de 1 959-66).
Fir.· 20, - la fortiiication dace de Sărăţel.
Fig. :.! 1 . - Sărălel - ccramique hallstattlenne 4-5, ceramique dace 1-·3, ccramiquc
romaine 6-7.
Fig. 22. - Ie château-fort en argile de Şirioara (fouilles 1963 et 1972).
Fig. 23.
l e plan du château-fort de Şieu Măgheruş - Ia colline Hegherlş .
Fi!'J. 24. - Arcalia - Ia colllne du château-fort.
Fig. 23. - E'squisse de plan du château-fort d' Arcalia.
Fi!J 26, - Arcalia - Fragments ceramiques decouverts dans le ,.château-fort".
1-3, coSramique dace.
4-7, ceramique fcodale avancee.
Fig. 27 - Ie plan du château-iort en argile de Felcac.
Fig. 28. - feleac - ceramique hallstattienne 1-2, et ceramique dace3.
Fig. 29, - Ie plan du châleau-fort en argile de Mono r (recherches 1971)·
Fig. 30 - Fragments ceramlques decouverls sur Ia .. Cite".
fig. 3 1 .
I'elqulsse de plan d u château-iort d e Pinticu (recheH.hes 1957).
Finlicu
La colline de Ia Cite - 1-2, ceramique de l'epoque de fer.
Fig. 32.
- 3�, ceramique h�odalc XIV-XV siecles.
Fig. 33. -- Ie plan du château-fort en argile de Ruşlior.
Fig. 34. - L'epee de ,.Scoruş" Ruştior.
Fig. 35. - Rusu Birqăului - La colline .. Contenila" recherches 1 963, (ceramlque).
Fig. 36. - Viile Tecii - Ia colline de la Cite (recherches 1960).
Fig. 37.
Ceramique dace decouverle sur le plateau de la Cite.
fig. 38·
Fragment d'epee â un seul fii decouvert sur la .,Cite".
Fig. 39.
Ceramique feodale decouverle dans le château-fort de Viile Tecii.
-

·-
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GHEORGHE BAS TA ŞI BIS TRIŢA
Date din arhivele Clujului şi Bistritei

FRANCISC PAP'
După cum este cunoscut, la sf1rşi lul sec. XVI şi în primii ani ai
sec. XVI I Transilvania constituie teatrul unor intense acţiuni politice,
militare şi diplomatice. Ciocnirea de interese între cele d ouă mari pu
teri asupritoare, imperiul otoman

şi cel habsburgic - ambele

\'oind

să- si impună dominaţia asupra Transilvaniei pentru a se asigura. din
punct de \'edPre militar şi a stoarce pînă la sînge resursele umane şi
m ateriale ale principatului - fu folosită de Mihai Viteazul pentru a
infăptui, fie chiar şi pe scurtă durată de timp, unirea politică a celor
trei ţări româneş ti. Asasinarea sa mişelească de că tre un grup de mer
cenari valoni din ordinul generalului imperial Gheorghe Basta în cor
tul de pc C împia Turzii ( 1 9 august 1 60 1 ) 1 a curmat pentru multă v reme
încercările de unire a Transilvaniei cu celelalte două ţări rom<lneşti.
A dispă1 ut din arena de luptă omul care era nu un simplu rival - fie
el cit de pericu los,
el care, faţă de j ocul celor două mari puteri , în
truchipa aspiraţii primej dioase pentru amîndouă, prin tendinţele sale
d e a se desprinde din strînsoarea politică atit a u neia, cît şi a celei
l a l te , de a înfăptui trainic unirea celor trei ţări româneşti.
U ci derea lu i Mihai a făcut ca in arenă să rămînă faţă în faţă doi
d u ş man i : pe d e o parte omul împăratului, generalul G h eorghe Basta,
iar pe de alta Siqismund Bathory, atît de categoric învins la Gorăslău.
J\cesta din urmă, îndată după omorîrea lui Mihai Viteazul, adună tru
pe şi revine, din Moldova lui Ieremia Movilă, dincoace de Carpa ţiz..
S priji nin d u se pe ajutorul turcilor, la 30 august 1 6 0 1 el se află deja 'in
-

-

1 Pentru urmărirea succesiunii evenimentelor cuprinse între lupta de la Gorăslău şi
asasinarea lui Mihai. vezi, mai recent, Graţian C . Mărcuş, Date noi c u privire la unele eve
nim ente din ultimele zile ale domniei lui Mihai Viteazul, î n Anuarul Institutului de istorte
şi Arheologie Cluj, XIV, 1971. p, 48-49,
2 In legătură cu evoluţia evenimentelor între 14 august 1601 - 24 februarie 1G02 vezi.
ErdrUyi Orszaggyiilesi Emlekek, voi, V, Budapest, 1879 p. 14-21 .
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apropierea Braşovului, care îi deschide porţile în ziua de 6 septem
brie. Paralel cu aceasta, GheorgLe Basta intră în Sibiu (9 septembrie
1 60 1 ) , fii ndu-i predate cheile oraşului. I ntors în tabăra sa de lîngă Şe·
limbăr, el se îndreaptă după două :zile spre Fă găraş. Sigismund Ba
thory, primind la mij locul lui septembrie promisul aj utor turcesc, pre
cum şi, în 2 octombrie, un athname din partea sul tanului, părăseşte
Braşovul şi, după o oprire la Alba Iulia, îşi ridcă tabăra la Sebeş. U
nindu-se cu trupele lui Stefan Csaky şi Moise Szekely, în noiembrie
B�1 thory se află la Mediaş, apoi la Ocna Mureşului şi Luncani şi se în
<l reaptă spre Dej . Basta, trecînd Mureşul l a Iernut, intră în Cluj şi
după aceea în Dej . Dintre oraşele săseşti, lui i-a rămas credincios Si
biul , în ciuda încercărilor lui Csaky de a ajunge la înţelegere cu acest
oraş.
Devastările făptuite în oraşe şi sate, j efuirea bunurilor populaţiei,
erau in toi de ambele părţi. Sigismund Bathory ased ia Clujul în a doum
j umătate a luni i noiembrie, dar rugăminţile şi mai ales darurile ce-i
f u ră trimise de municipalitate 1 -au îndem nat să sisteze asediul ; în de
cembrie el se află l a Mediaş şi apoi l a Sighişoara. 1nstăpînirea sa i n
sudul Transilvaniei este urmată d e cîştigarea unei noi poziţii d e sea
m ă : la 7 ianuarie 1 602, oraşul Bistriţa i se predă lui Sigismun d Ba
th ory şi îi prestează j urămînt d e credinţă. Bath ory îl numeşte co
I n andan t al oraşului pe Nicolae VHez .
I n jurul Bistriţei, evenimentele se precipită. Gheorghe Basta, după
<:e trupele sale ocupă Gilăul, Almaşul, Becleanul, pleacă din tabăra de
la Dej şi în 2 februarie 1 602 ajunge sub zidurile oraşului Bistriţa3 .
Şac;_e z_ile mai tîrziu, în 8 februarie, întărit fiind cu artileria sosită în
acea zi.4 B astn încep e crîncenul asediu. Principele Sigismund Bathory
l-a trimis în tabăra lui Basta pe "cancelarul" 5 său Nicolae Bogathi, cu
propunerile de armistiţiu. Basta, nefiind de acord cu condiţiile, convine
cu Bog<':thi în a-l trimite înapoi la principele aflat în oraşul Braşov,
ciştiaînd prin aceasta şi timp, cu atît mai mult, cu cît Basta aştepta
sosirea unui stoc de muniţie6• I n ziua de 22 febru arie începe asediul
decisiv, căruia oraşul nu-i rezistă decît două zile· I n 24 februarie Bistriţa. se predă . Spre a se salva de o aşteptată devastare groaznică a
or il.şului, municipalitatea i-a oferit generalului imperial o recompensă
de 32 .000 florinF. Dar acest sacrificiu material, enorm în acele tim
puri chiar şi pentru un oraş cu o pătură numeroasă de negustori şi
meşteşugari înstăriţi, nu a scutit, totuşi, oraşul cucerit de a cădea pra
dă j afului. Pîn ă şi Basta aminteşte de , , dezordinea" care urmă, în
3 . Vezi scrisoarea lui Basta către arhiduce:e Matei . trimisă in 5
februarie 1602 d ln
tabăra de la Bistriţa , Cf. Veress Endre, Basta Gyărgy hadvezc1· levelezese es iratai (l5S7-1607l.
I (1597-1602) . Budapest, 1909, p, 653.
4 Idem, p. 656.
5 Titulatură dată lui Bogathi intr-un raport al vremii, cf . Hurmuzaki, Documente,
IV/1, P. 292. menţionat de Veress, OP. cit,, p.
654, nota 1 bis.
·
6 Idem, p , 657.
7 Idem, p. 659 . In document : 32 . 000 taleri.
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duda tîrgului încheiat cu bistriţenii8, dezordine care a constat de
fapt în prădălnicia dezlănţuită în special de trupele valonei şi ger
m ane ale generalului, într-atîta, încît însuşi Basta
fu nevoit să i a

măsuri drastice spre a zăgăzui această dezlănţuire neînfrînată a ins-

tinctelor cuceritorului9•
La începutul lui martie, d up ă sosirea a trei oameni trimişi
de Bath ory drept chezăşie a executării condiţiilor armistiţiului in
cheiat, Basta pleacă d in Bistriţa spre Satu Mare, unde, după mai
_m ulte halte, ajunge în primele zile ale lunii următoare. Trupele sale
au rămas însă, fireşte, în Bistriţa.
Evenimentele prem ergătoare asediului Bistriţei, asediu! î nsuşi
şi cucerirea oraşului - episod de care se leagă completările noastre
documentare - au constituit o grea încercare nu numai pentru lo·
cuitorii oraşului, dar şi pentru populaţia întregii zone peste care a
trecut urgia războinică la începutul anului 1 602.
I ncă în 1 6 septembrie 1 60 1 , aflat în tabăra de la Noul Român
u nd e a poposit cu trupele sale în drum, spre Făgăraş - împotriva
lui Sigismund BcHhory - ( drum la care a renunţat din cauza revăr
s<lrii apelor Oltului, schimbîndu-şi d irecţia spre nord-est) , Gheorghe
Basta îi scrie domnitorului moldovean Ieremia Movilă - vechi duş
man deopotriv ă al lui Mihai Viteazul, cît şi al lui Basta -, cerîn
du-i s ă păstreze bunele raporturi cu împăratul . deoarece i -au par
venit v eşti pe baza cărora s·ar pune l a îndoială loialitatea lui Iere
mia faţtl de Rudolf 10 • S-ar putea ca la persoana celui care a dus a
ceastă scrisoare să se refere o însemnare cuprinsă în arhivele bis tri 
ţ ene, datată în 1 9 decembrie (Die Jouis ante testam Thome Aposto li),
confurm căreia judelui Nicolaus Moldner, trimis în Moldova cu scri
so area lui Basta la Ieremia Voievod şi reţinut acolo timp de cîteva
luni (ihi per aliquot mensis est detentus). i s-a .,restituit ce\' a din
d a rurile" dat[um] in domini aliquid refusis[sJimusJ, probabil predate
lui Ieremia, în sumă de 4 florini so dena:ri 1 1 . I ntrucit plata su mei es
te înreg istrată pentru anul 1 602, prqbabil că ea a fost impusă muni
cipalităţii bistriţene, cu toate că misiunea lui Moldner a premers cu
l u i de zile ased iului şi cuceririi Bisiriţei de către Basta12.
De altfel, aceasta nu a fost singura sumă plătită pentru chel
tuieli legate de perioad a imediat premergătoare asediu lui. O seamă
c!e ch el tu i eli , î n genere mărunte, sînt trecute în registrele de
-socoteli nle municipalităţii clujene. Este cazul unor sum e plătite so·
8

Ibidem"
p . 639 nota 3, p. 662�53.
10 V eress , op. cit . • P. G02�03.
11 A rh ivel e Statului Cluj , Arhivele Oraşului Bistriţa (in continuare : ASC, AOB) , IV a.
fasc. 28. p , 382.
12 Incepind cu vara anului 1602, fricţiunile. intre Ieremia Movilă şi Ba•ta devin din
ce in ce mai frecvente. Nu e exclus aşadar ca pomenita însemnare să se refere la o acţiune
iniţiată chiar în cursul lui 1602 , Totuşi, potrivirea dintre data scrisorii lui Basta (v. nota 10)
9 Idem,
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lilor trimişi în 2 februarie 1 602 în tabăra lui Basta la Beclean 1 3, sau
v izi tiului Gergel trmis în 1 4 februarie pînă la Sfăraş ( lîngă Huedin)
cu o scrisoare a lui Bastallo. Oraşul Cluj era nevoit să plătească şi
spesele deplasării iscoadelor lui Basta15• De asemenea, în acele mo
mente de confuzie, chiar din Cluj erau trimişi oameni atîl în direc
ţia taberei lui Bathory, cît şi în a lui Basta, spre a se oTienta şi a
lămuri astfel, încotro e bine să se îndrepte atitudinea cetăţenilor
cluj eni. In 1 9 februarie 1 602, doi oameni sînt trimişi spre Frata " s ă
afle ş i să audă veşti' ', dîndu-li-se 3 florini16 ; în 2 1 februarie, c u a 
celaşi scop, u n o m e trimis în tabăra lui Bathory, c u suma d e 4 flo �
rini 1 7, iar în 23 februarie, deci cu o zi după începerea asedi u lui im
potriva Bistriţei, alt cetăţean împreună cu încă doi oameni e îndrep
tat spre Bistriţa pe cai, tot cu scop de informare, primind 2 florini18 .
Oraşul Cluj mai este încărcat şi cu alte prestaţii în favoarea
trupelor imperiale care asediau Bistriţa. Cea mai importantă este
furnizarea - sau înlesnirea furnizării - de praf de puşcă . In mai
multe rîndu ri, se transportă de la Cluj la
Bistriţa praf de p uşcă.
Astfel, în 1 1 februarie 1 602, două căruţe transportă de la Cluj p înă
"sub Bistriţa " (Beztercze ala) 35 măj i de praf de puşcă, iar germa
nilor care se îngrijeau de transport li s-a dat şi pîine în valoare de
4 florini 70 denari 1 9 ; se pare că pentru acelaşi transport s-au mai
chel tuit al�i 2 florini 1 3 denari, reprezentînd consolidarea butoaielar
de pulbere, alte cantităţi de vin, deschiderea porţilor şi cumpăra
rea de lumînări pentru iluminat noaptea�'O. Tot din 1 1 februarie da
tează şi informa �ii le despre dou ă transporturi de pulbere pentru
Basta, cu căru ţe trase de cîte 8 boi, probabil pînă la Gherla ( " Vyuar"
în registru} , cu destina ţia Bistriţa, transporturi plătite cu cîte 1 florin
5oî denarP I .
Oamenii generalului imperial veneau la Cluj ş i pentru a duce
în tabăra de la Bistriţa vin, alimente. In 14 februarie, un asem enea
transport de 1 5 vedre şi 5 eiteli de vin este efectuat din stocul ora
şului Cluj22. Fireşte, şi întreţinerea precum şi aprovizionarea cu ali
mente a acestor oameni pentru continuarea drumului sînt asigurate pe
spesele oraşului , cum s-a întîmplat, de exemplu, în zilele de 1 5 şi 1 6
februarie c u "sl ugile" venite din partea lui Basta pentru a duce vin,
ca şi cu meşterul tunar al generalului sosit împreună cu trei persoa 
ne�3.
13 Arhivele Statului Cluj . Socotelile Oraşului Cluj (in continuare : ASC. SOC) , 9 . XXX,
l ui Hor vă. l h ist.IHn ş i s�·eb< :n
Gieărgi li se plăteşte 1 fl 50 denari.
J.1 ASC. SOC, 9. X X X. p. 93 : 0,42 florini plătiţi vizitiului Gergel.
1 5 ASC. SOC, 9, XXX. p. 9 : i n 5 februarie 1602. se dau 3 piini i n valoare de o.mr
florini şi 0.25 florini bani de drum iscoadei venite din Sibiu şi aflate i n drum spre Baota .
16 ASC. SOC, 9, XXX, p. 93 ,
17 Ibidem '
1 8 Ibidem .
19 ASC, SOC, 9, X X X , P. 1 4 .
20 ASC. SOC. 9. XXX. p. 15.
2 1 ASC, SOC, 9, XXX, p . 87 : transporturile efectual..e de Szabo Ferencz, respectiv Thol
p.

9]

:

And ri1'i.

22 ASC. S O C . 9. XXX. P . 1 6 .
23 A S C , S O C , 9. XXX, p . 16 ; idem, p . 1 7 ; i d e m . p . 1 9.
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Jertfe materiale incomparabil mai masive a cules însă cuceri

rea oraşului Bistriţa de către trupele lui Basta, în urma a se d i ului dh
.

22 februarie 1 602. De altfel, Basta nu a fost singurul care a pretins o
su m ă exorbitantă ca preţ al răscumpărării oraşului de distrugere : în
acelaşi scop, principelui Sigismund Bathory i s-a dat suma de 7.000
ci e florinF�. După cum am amin tit, generalul Basta s - a înţeles ::: u
o
delegaţie formată din cetăţeni de vază ai Bistriţei, care i s-au pre
zen tat încă înainte de asediu în tabăra de l a Unirea, de l ingă Bistri
ţa. Con form acestei înţelegeri, oraşul urma să-i plătească lui Gasta
32.000 florini ca răscumpărare 25 , sumă pe care registrele bistriţene de
socoteli o menţionează în rîndul cheltuielilor pentru anul 1 602"6. Este
ade v ărat că suma convenită a fost cerută în două rate, totu şi, ea a
constituit o povară enormă pentru cetăţenii oraşului Bistriţa şi - du
pă cum am m enţionat mai sus - nici măcar aceasta nu i-a scuti t de
dureroasele urmări ale cuceririi oraşului, căci mercenarii ·;J eneralului
s-au dedat j afului şi distrugerilor. Pe lîngă aceasta, continuă stoarce
rea unor cantităţi de alimente, vin. furaj e de la ce taţenii oraşului
Cluj . Este interesantă o însemnare de această na tură, din 28 februa
rie, în socotelile orăşeneşti ale Clujului. Cel care întocmeşte înregis
trarea n otează luarea cbar de la el a 3,5 stînj eni (eă]) ele fîn, aprecia �i
a valora 40 flonoi, pe care i-a predat însă - după cîte reiese din

însemnare - fără a le primi contravaloarea. astfel că aşterne pe hîr

tie cheltuiala ( de fapt pierderea) sumei de 3 2 florini27•
După plecarea, l a începutul lunii martie 1 602, a lui Basta din
Bistriţa, continuă să fie înregistrate, atit la Cluj , cît şi la Bistri ţa, diversele servicii prestate generalului, ori drumuri făcute cu scrisori
duse către loc urile sale de reşedinţă sau aduse de acolo şi destinate
împ ăratului. Ne interesează, începînd de la această dată, numai în
serrmă_rile trecute în registrele bistri ţene, ele atingînd în continu are
direct tema noastră. Din mulţimea acestora spicuim citeva , mai ca
racteristice pentru situaţia oraşului aflat la discreţia lui Gheorghe
Basta şi a oamenilor săi. La 1 iunie 1 602, s-au plătit 30 florini 8 de
n a r i pentru vinul vechi trimis lui Basta l a Satu Mare�8 • Î n ziua de 1 3
iulie i se trimit lui Basta hai ne2!1 • Soliile sînt neintrerupte, de la Bis2•1 ASC, AOB, IV a , fasc. 28. p. 385 ; vezi amănunţit în Friedrich Kramer, Beitriige zur
Geschichte der Stadt Bistritz in den Jahren 1600-1603, în AV S L, N.F., XII. Bd., III. Heft, p . � 1 2
nota 2. Conform u n e i alte însemnări însă, î n acelaşi scop s - a r fi plătit 1 7.000 florini (ASC,
AOB, IV a, fasc. 29, p . 1 8 : "Pro redemptione Vrbis ab Il! [ustrissi] mo Sigismundo Principe
fl [orenos] Nro. 17000 . . . ) .
23 F. Kramer, op. cit., p . 418-4 1 9.
26 ASC, AOB, IV a, fasc. 28, p. 386. reprodusă şi de Kramer (cu mici scăpări) . op. cit.,
p . �20 nota 2 : de asemenea, ASC, AOB, IV a, f.asc. 29, p . 18 ; "Eodem Anno [ 1 602 - n.n.) pro
redemptione Vrbis et pertinen [tiarum] Ill [ustrissimo] Georgio Basta sub duobus diversis
terminis persoluti fl [orenos] Nro. 32000" .
2 7 ASC, SOC, 9 , XXX, p . 23.
28 ASC, AOB , IV a, fasc. 29, p.6.
29 ASC, AOB, IV a, fasc. 29, p. 9.
8

-

Fil e de i s t o r i c , V o i . I I .
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triţa inspre taberele lui Basta ; asemenea înregistrări găsim, de pildă,
în 22 iulie30, 14 august31, 27 septembrie32•
Bistriţenii livrează pe mai departe oastei imperiale şi diverse
bunuri materiale. i n ziua de 20 septembrie 1 602, din ordinul lui Bas
ta , se trimi t grînele, bucatele "la care am fost impuşi" - arată in
registrarea -, la Alba Iulia, şeful aprovizionării trupelor (General i
l-·roviant Maysicrn) Stanczell Krakk er. o dată 1 60 coşuri, măsuri .
el e Alba Iulia !W eyssenburger Rumpfi oder Massenn), iar cu a l tă
ocazie încă 37 coşuri. Impreună cu acestea -- se arată in continuare
- s-a trimis şi un butoi de vin, plata ridicîndu-se la 1 48 florini33•
1 n 2�\ decembrie se înregistrează plata a 1 2 florini pentru o cuvertu
ră desti n ată căpitanului călăreţilor germanP.J_ In aceeaşi zi, altă în
semnare dă de ştire despre plata a 13 florini 50 denari, contravaloa
re a muncii fierarilor pentru înroşirea a 650 bucăţi de fier trimis�
în tabăra lui Basta (fabris ferrariis in Pretio solearum igncrum 6 50,
i n castw Il![ustrissi]mi d[omini] Baste missorum�' 5•
Se remarcă, printre însemnări, o prestaţie cu caracter deoseb�t.
In 24 decembrie 1 L 02, municipalitatea plăteşte 4 florini lui Georgi
u s 13a yerdorffer pentru lădiţa ferecată
în care a fost aşezată averea
IEi Gheorghe Basta şi păstrată de acesta la Alba ( Iulia?)36.
A ceastă din urmă prestaţie, de muncă şi bănească totodată,
a rată şi ea, cît de diverse erau obligaţiile la care au fost impuşi
n u numai bistriţenii, dar toţi cei afl a ţi sub scurtul, dar spoliatorul
" regim" al aceluia care. cu îngăduinţa tacită a stăpînului său, îm
păratul Rudolf II, a curmat prin aranj area unui asasinat mişelesc
grandi oasa acţiune unificatoare a lui Mihai Viteazul . Su ma
de
:�2 . 000 florini, plătită de oraşul Bistriţa imperialilor, era exorbitantă.
P0 lîngă aceasta însă, prestatiile zilnice în produse, animale de trac
ţiune, materiale de luptă. slu jbele cotidiene : soliile, ducerea cores
pondenţei, munca meşteşugarilor etc. au constituit o continuă şi grea
povară pentru populaţie. Datele documentare prezentate constituie
doar o infimă parte din noianul de obligaţii, poveri ce apăsau pe
u me·: i i păturilor populare Ci:l urmare a tendinţ.elor imperiului habs
burgic de a-şi instaura dominaţia în Transilvania.

30 J;bidem : s-au plătit 1 2 fi 50 denari omului oraşului, trimis la Basta.
31 ASC, AOB. IV a, fasc. 29, p , I l : "domnului Daniel" [Crecher, magistrat orăşenesc].
trimis la Basta, i s-au plătit pentru hrană, pe drum. 15 florini.
32 ASC, AOB, IV a, fasc. 29, p , 13 : slugii trimise încă o dată la Basta i se achH·1
3 fi 22 denari.
33 ASC, AOB, I V a, fasc. 29, p. 179.
34 ASC, AlB, IV a, fasc. 28, p. 383.
35 Ibidem.
36 Ibidem : . . Pro !adula D [ominis] Georgjo Bayerdorf [feris]. munita fero. in " " " (sic : \
pecunia deme[ta?] I I I [ustrissi] mo d [ominis Basta Albam e t detenta e s t a d ipso, 4 /'-",

www.cimec.ro

GEORGES BASTA A BI STRIŢA
RESUME
L'auteur analise un aspect moins connu des

evenements

tumul

t u cux qui ont e branle la Transylvanie dans l es annees qui ont suivi ci

la mort de Mihai V i teazul. Le general Georges Bas ta, au nom de 1' empere
• z r Rodo!phe Il les troupes duquel il commanda en Transylvanie, a occu
pe a u mois de fevrier 1 602
a la suite d'un fort siege - la ville de

Bistri ta.

32.000

-

L a municipalite de l a ville a offert a Basta J'enorme somme de
florins en echange de la promission du general de n e pas laisser

la viJle en proie de ses mercenaires.
M o igre c e t t e conven tion cherement payee, Basta n'a pas epargne
la ville apres sa conque te, du pillage et des degâts faits par ses gens e t,
Bis triţa e s t en tree sous la domination, spoliatrice de ce general.
Les habitan ts de Bistriţa o n t assaye - y e t a n t obliges - meme aux
suivants de le "payer" par de lourds pecuniaires e t materiels. Un riche
ma teriei documentaire compris dans les archives des villes de Bistriţa
et de Cluj, et duquel J'au teur publie des da tes carac teristiques, prouve
ces sacrifices de la population.
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rEXPUL ZAREA
CU

P OPUL A TIEI ARMENESTI DIN BIS TRITA
,

,

,

O CAZ IA EPIDEMIE/ DE CIUMĂ DIN 1712
TEODOR GHIŢAN

Dezvoltarea istorică a oraşelor noastre înregistrează adeseori în
t oponimia lor teritorială, nume de străzi sau cartiere ce purtau indi··
ca�ia îndeletnicirii populaţiei sau a naţionalităţilor ce le ocupau într-o
fază istorică dată . Acest fenomen a fost destul de obişnuit atît în o
rw;; e le noastre din Ţara Veche, cît şi în oraşele Transilvaniei medie
\ ale. C l uju l , Bistriţa,
Hun edoara ş.a. au mai păstrat încă în re ţeaua

l or de străzi. pînă nu de mult, denuw iri specifice ca : Strada Ungureas
c Ci , C a rt i e r u l Zlătarilor, Uliţa armenilor sau armenească, etc.

Oraşul Bistriţa, oraş cu puternice tradiţii medievale a păstrat
la al doilea război
mondial denumirea
de : Uliţa
Ungureasc;i
(aZl Nicolae Titulescu) : dar tot acest oraş odinioară avea printre stră
t. i l e s a l e şi aşa numita .,Strada Armenească" ; deci un vechi nume pur
t a t de o stradă principală a oraşului, azi însă numele este dispărut iar
:n ultima vreme se mai numea , ,Strada Lemnelor" , iar după al doilea
riizboi mondial a luat denumirea de Str. Armatei Roşii (din centru şi
pînă la vechiul Consiliu popular judeţean).
Din cercetările î ntreprinse în vechea arhivă bistriţeană aflată
<vi l2 Arhivele Statului din Cluj , precum şi dintr-un material biblio
f•rafic publicat, privitor la Bis tr iţa medievală, voi reda un scurt e
:lisod din viaţa fostului oraş medieval al Bistriţei, privind expulzarea
brutală a populaţiei Prmeneşti din cetatea Bistriţei, cu ocazia unei e
;Ji ciemii de ciumă, izbucnită la începutul veacului al XVIII-lea, spre
.., f î rşitul perioadei mişcărilor răscoalei curuţe .
;: î n ă

*

a

*

Armeniil sînt un popor cu o străveche civilizaţie şi cul tură
r ă r e i origine merqe înapoi p în ă la vechii h i tiţi . Poporul armean, a-

: \'.

Mestugean, Istoria Armenilor, vol. 1 şi II, 1923.
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şezat în locul său de baştină pe coloana vertebrală a munţilor Tauru::;.
şi Antitaurus, ca stat independent, cu frontiere foarte
variabile
.n
lungul istoriei sale furtunoase a luptat ani de-a rîndul împotriva C L'
tropit o rilo r ce s-au su ccedat, iar unii i-au şi stăpînit : asiro-babiloni
eni i , m e d o -p crşii , g recii, bizantinii, arabil; iar prin secolul al XIII-lea
ultimele rămăşiţe ale statului armean cilician independent, cad ermc
sub loviturile năvălitorilor tătari şi apoi turci.
După dezmembrarea acestui ultim stat armean din Asia Mică.
clotorită n e î nc e tat el o r p e r secu ţi un i şi atrocităţi ale prozeliţilor turci,
maj oritatea populaţiei
armeneşti din Asia Mică va emigra spre cele
mai îndepărtate ţări ale lumii medievale1.
cînd arm enii îşi părăsesc capitala lor,
După anul 1 04 5 , anul
grupuri răzleţe de armeni încep să sosească şi pe teritoriul ţării noas
tre, dar maj oritatea lor se aşează masiv pe teritoriul Moldovei şi Mun 
teniei. După cucerirea Crimeii de către turci, domnii romam u
primesc pe refugiaţii armeni cu braţele deschise, acordîndu-le prl\ i
l e gi i de a face comerţ în cup r insu l ţă r i l o r lor, iar unora chiar şi b oierii,
d eoarece ar m e n i i s-au dovedit de multe ori alia ţi ai domnilor în lupta

antiotomană.

Ocupaţiile de căpetenie ale armenilor, atît în vechea Armenir:!
cît şi în Crimeea, precum şi cînd au sosit în ţările române au fost ne ·
gu s t o ria de vite, tăbăcăritul şi p ielă r itul ţesutu l covoarelor orientale, o
cupaţii ce le-au adus întotdeauna o stare economică apreciabilă şi ca
re a fost adeseori inv idiată de alte populaţii cu care armeni i s au î n 
t îl nit în concurenţă pe piaţa medievală. Unii dintre armenii aşezaţi la
noi au ocupat locu ri importante în co m erţul levantin, iar alţii au ajuns
chiar la domnia Moldovei, aşa cum a fost Ioan Vodă ce! Cumplit şi mai
tîrziu Nicoară Potcoavă. Alţii, ca Mitropolitul Antim Ivireanul, tot de
origine armeană, j oacă u n important rol cultural î n ţara nor.stră,
or
ganizînd tipografia din Ţara Românească cu meşteri aduşi din Iviria.
După opinia mar elu i nostru istoric Nicolae Iorga3, e lem e ntu l u i arme
nesc aşezat în or aşe le noastre din Moldova şi Muntenia şi p r in tirgurl,
i se datoreşte în mare parte înviorarea comer ţ ulu i , a organizaţiilor bres
laşe, precum şi legătura comerţului românesc cu cel levantin, comerţ
care era organizat de negustorii grecii, turci şi armeni, aşezaţi sau î r�
trecere prin ţările române.
Dar prezenţa populaţiei armeneşti printre noi nu este consen�
nată numai de fapte, documente şi de evenimentele istorice, ci şi (! c
,

-

num eroase dovezi t.oponimice, care pînă în zilele noastre

denumiri

care le- ar

confirmă, prin

de puncte topografice
sau localităţi, denumirea armenilor
fi avu t in posesie, ch i a r dacă ei ar fi d isr ă rut între timp d i n

acele locuri ce l e păstrau amintirea. În denumirea unor localităţi din•
ţara noastră se găsesc nume de : Armeni, Arminiş precum şi nume de
2 Ibidem. voi. 11. p. 33-50.
3 N. Iorga. Armenii şi românii.
Mem,

Sect.

Istorice,

1.

O

paralelă istorică. Anal.
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familie ca : Armeanul, Ormanul, Ormeny (la maghiari). Printre
:3.r
menii sosiţi mai tîrziu din Moldova în Transilvania, se găsesc mu1t.r•
nume adoptate de armeni î n timpul convieţuirii lor cu moldovenii, ca :
Vărzaru, Capdebo, Daibucat, Bogdan etc.
Aservirea tot mai mare a ţărilor
r omâneşti, desele incursiuni şi j afuri
uneori chia!' şi persecuţiun i religioase
ale unor domni moldoveni ca Ştefă
niţă, Duca Vodă şi Dabija, de termina
o parte a popula ţiei armen esti din
Moldova să emigreze în Ardeal, un
de principii calvlni se pare că ar fi
fost mai indulgen ţi pe linie religioasă.
Conflictele pe plan religios ,n Ivfol
dova au pornit din motivul că arrnenii
erau o sectă a ortodoxiei, fiind mono
fiziţi gregorieni, o sec td. a ortodoxiei
din Asia Mică ce recunostea ca pă
rinte al bisericii numai pe Sf. Gri gore
cel Mare: deci gregorienii erau priviţi
ca eretlci al ortodoxiei.4
In Transilvania. grupurile
mai
Importante de a rmeni s · au
aşe
zat in diferite l ocalităţi, pe timpul
lui Apafi 1-iul şi al II-lea care le dă
Fig. 1
Episcopul catolic
d u privilegiul ue a se aşeza în Tra n 
Oxendius Verzerescu.
silvania în sate şi tîrgun, c u posltili
tatea de a exercita comerţul orLunde ar fi dorit.5
Metropola armenilor din Ardeal era Gherla, cu aşezări principaic
şi în Bistriţa şi Tîrnăveni, însă ei s-au aşezat şi prin alte localităţi ale
Transilvaniei ca : Tg. Mureş, Frumoasa, Şimleul Silvaniei, Dej , Clu .; ,
Sf. Cheorghe, Gheorghieni, Ni coleşti, Remetea. etc.6
In ce priveşte grupul de armeni aşezaţi în Bistriţa î n ace!>t tim!J.
aceşti<! sosir� î n oraş sub con ducerea episcopului armeano-gregor i an
Ziiifar Oglu Minas, urmat
apoi după cîţiva ani de episcopul catolil:
Oxendius Verzerescu1 (fig. 1 ) , care determină pe armenii din Transii
vania să treacă la "un ire" cu biserica papală, în timpul împăratului
Leopold I.
-

*

*

După mărturiile bistriţene confirmate de documente grupul cir�
a rmeni aşezaţi în Bistriţa pe vremea lui Apafi l se pare că făcea parte
4 V. Mestugean,
5 Ibidem, 11, p,
6 Ibidem, 11, p.
7 Ibidem, 11, p.

op. cit. 1 1 , p.
40.

40-50.
40

50-SS.
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dh el ita arm eană moldovenească ; acea�ta o d educem şi prin fap tul c ă
a i c i e r a instalat însăşi episcopatul armenesc din Transilvania î n acel timp,
pîn :l cînd la anul 1 7 1 2 se instalea;z:ă în Gherlal' .
La sosi rea armenilor în Bistriţa, o raşul - cetate liber, regesc,
e r a un centru comercial din nordul Tra,nsilvaniei,
foarte p-rosper dato
rită î nfl o ri ri i în secolele precedente a breslelor ce făceau un comerţ in
tens utît cu Moldova cît şi cu celelalte oraşe ale Transilv aniei. Ceea ce a
fost Bra�oovul şi Sibiul pentru Ţara Românească, se poate afirma pe bu
n ă dreptate c ă a fost Bis triţa pentru Moldova9•
Bistri ţa, încă de la 1 475, de dnd �-capă de wb stăpînirea, feucială a
Corvineştilor s-a bucurat în cadrul ,,naţiunii săseşti" transilvănene de un

statut oră�enE sc deosebit, specific oraşelor medievale germane din apus,
cu ca. re oraşe acesta ţinea legături economice imitîndu-le gospodărirea
'-'
J. n .., e n o a ra .

Tirgoveţimea orăşenească şi locuitorii ţărani liberi ce populau sa.
tel e din jur, erau şi ei stratificaţi din punct de vedere so�ial- Orăşenii

bistriţeni erau stratificaţi în pa tricieni şi marea masă de calfe şi meşte
şuga ri, ai cetâţii, iar a treia categorie socială era a mahalagiilor,
care cc-nsta elin i ob agi fugiţi elin diferite părţii ale regiuni lor din
jur ş i făceau servicii exterioare populaţiei înstărite a cetăţii, (îngrijito

ri ele vite, de ferme şi de vii etc}
I n afara oraşului Bistriţa se găE".eau două vidicuri unul cu populaţie
românească şi celălalt cu populaţie săsească liberă compusă d in ţărani li
beri, însă cu toate prevederile de egalitate acordate celor două comunităţi ,
totu:;.i existau mari diferenţieri de dări şi de prestaţii stabilite către rege.
Conducerea politică şi administrativă a oraşului era in mîinile
patricienilor bogaţi numiţi patres di ntre care se alegea adunarea celor
1 00 (centumviri) dintre care se alegea m agistratul (consiliul de �onducere)
compus din 12 senatori. in frunte cu judete primar (judex primarius sau
"birăul oraşului" sau numai "primar"·
l �jnul păturilor orăşeneşti, precum şi intre orăşeni şi tărănimen
liberă din district, datorită măsurilor abuzive ale conducerii din epoca
feudală, s-au ivit în mai multe rînduri conflicte de ordin economic şi so
cial, uneori de o interu:.itate mai mare, -sau alteori cu efecte mai atenuate·

Od ată cu aşezarea armenilor în B istriţa, pe Str. Lemnelor (Holzga

sse) . bu n ăstarea acestora crescu în curînd şi în mod simţitor, căci arme

nii dezvoltaseră prelucrarea pieilor fine care propri u -zis concurau în ca
litate pe cele produ se el e breslaşii pielari saşi, fapt care va provoca conflicte de ordin economic pe piaţa B istriţei, şi care conflicte s-au soldat
cu un d eznod ămînt fatal pentru armeni, în timpul epiclemiei ele ciumă
elin anul 1 7 1 2.
O V,

Mestugean, op. cit. II, P. 36.
Meşteşugurile ain Transilvania fn secolul al XV-lea ; N. Iorga,
Arhiva Bistriţei ; V. Motogna, Relaţiile dintre Ardeal şi Moldova şi Tara
sec. al XVI-lea.

9 Şt. Pascu,

www.cimec.ro

Documente din
Românească in

1 22

TH.

GHITAN

acu vel, elemoesima) . In registrul ele dări sînt amintite tr�i văduve, din
tre care una trăia din "milă'' iar două erau croitorese.
Printre numele de b o tez sau de familie ale armenilor ce plăteau
d ă r i oraşului găsim o mul�ime de nume specific armeneşti ( armeano
bi:zantine) ca : Andronic, Ahslan, Minas, Izsak, Agopsa, Persian, � fu
rat. Vartan etc. , d a r multe sînt :;; i româneşti, d esigur adoptate în tim··
pul conv ietuirii lor cu moldo venii, ca : Popa, David, Mania, Mari5tea,
La:zar, Bogdan, Marcu, Iacob, Josan, Floarea, Dalbe, Drăghici, Nastur,
K i ri lu, etc. Cele trei văduve au tot nume româneşti : Marghi�a, Susana
şi A na. Găsi m printre ele şi nume maghlarizate ca : Miklos, Janos,
Sandor, Gergel, Kirkos, Izskutz, Biro, etc. Găsim şi nume slavizate ca :
B abic, Ivan, Kolna, Manik, etc . , nume influenţate probabil tot de re
giunile prin care au trecut cindva.
La i n c C' p u t u l ' P ac u : u j al XVII -lca1 1 , şi prima decadă a veacului al
XVIII-lea, Transilvania şi Ungaria au fost b întuite de războaie, epi
demii, de ciumă şi foamete, de care n-a fost scutită nici regiunea Bis
triţei.
Din cauza bunei stări economice a saşilor bistriţen i , oraşul şi re
�Jiunea satelor aparţinătoare ei, erau obiectivul celor două partide po
litice ce-şi d isputau puterea in Transilvania ( partida filoturcă şi
cea filoaustriacă) .
Ind eoc;ebi la începutul veacului al XVIII- lea , datorită mişcărilor
revoluţionare ale curuţilor, ţinutul Bistriţei a avut mult de suferit da·
torită mişcărilor continui d e trupe din acest ţinut, al j afurilor şi re
chiziţiilor forţate, astfel că în decurs de un deceniu populaţia ţinutu
lui era complet pauperizată apărînd şi foametea cu epidem iile ce le
însoţeau urmînd şi fuga populaţiei spre Mold ova 12.
Situaţi a grea la care ajunse atit populaţia din ţinut cît şi cea ar
meană îndeosebi , se desprinde d intr-un document bistriţean, emanat elin
septemb r i e 1 705 de l a generalul Rabutin, prob abil ca răspuns la plin
gerile făcute de populaţia armeană, prin care acesta p orunceşte j u�le
lui prim ar al Bistriţei să fie mai îngă duitor cu impunerile prea exage
rate stabilite în sarcina armenilor bistriţeni. In încheiere, generalul
recomandă bistriţenilor să amîie taxele şi impozitele stabilite în sar
cina acestora, p înă vor veni timpuri mai favorabile 13.
Ciuma, care în această decadă b întuise mai mult î n Ungaria şi
restul Transilv aniei, între 1 708 şi 1 7 1 0, nu atinse pînă î n anul 1 7 1 2'
ţinutul Bistriţei, deoarece , , circumspecţii" saşi avînd o tristă. experien
ţă - cea a ciumei d in vremea lui Basta din anul 1 60 1 -- 1 603, cind
ştiau cît de crunt a fost lovită p opulaţia regiunii Bistriţei, se luaseră de
către ma gistrat şi serviciul sanitar al oraşului severe măsuri de e vitare
a epidemiilor, dar cu toate acestea prin luna septembrie a anului 1 7 1 2,
11 T.Ghiţan, Ciuma din timpul lui Basta in. Bistriţa şi regiunile învecinate. in Contri-·
buţii la istoria medicinii in R . P.R. . Bucureşti, Editura Medicală. 1955 p. 284-304.
Someşană, Năsăud, nr. 17 p. 127-128.
12 V. Şotropa, Urme din timpul curuţi!or, Arhiva
1 3 Ibidem, op. cit. p . 128.
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vor apare totuşi primele cazuri de ciumă Şl m Bistriţa şi după un timp
şi în regiunea ei, epidemie care va dura cîteva luni, lăsînd urme din tre
care unele v or lo\ i din punct de vedere economic şi social şi p opula
ţia arm eană bistriţeană.
Nen orocirea populaţiei armeneşti a constat tocmai ln apariţia
prim elor cazuri de ciumă din septembrie 1 7 1 2, î n casa unui armean
Cristea ( Hristea ) , ce locu ia pe strada Ar menească ( Holtzgasse) , ca
zînd victimă ciumei doi membrii din familia sa. Conducerea oraşului
fiind imediat sesizată de către organele sanitare de acest caL ş i de
apariţia ciumei în cetate, a luat cele mai severe măsuri de izolare a
locuinţei lui Cristea, cum se făcea în asemenea cazuri, iar restu l �a ·
miliei fu evacuată şi izolată de restul populaţiei într-un lazaret ele
c iumaţi, undeva în afara zidurilor cetăţii, într-o casă de peste Pociul
Bud acului. După cîteva zile au mai decedat încă doi copii d intr-o
fami l i e el e armeni, iar bătrînul Cristea între timp mo are în lazaretul
de ci umaţi. Răspîndindu-se vestea prim elor cazuri de ciumă, panica
cuprinde autorităţile şi masele de cetăţeni ai Bistriţei, care s înt con
vinse că "ciuma a pătruns in cetate'' şi-şi cere acum victimele ei.
C on d u cerea or aşuluL dîndu-şi seama că ciuma ar fi apărut şi în alte fa
w ilii armeneşti, la vocile duşmănoase ale celor intraţ.i "în spaima
m orti i " , au inceput acuzele duşmăn oase la adresa armenilor,
m
d eosebi din rîndurile breslaşilor.
In < urînd conducerea o raşului, la p resiunea staroştilor d e breaslă
din adunarea celor 1 00, ţinură sfat şi hotărîră în mare taină, s ă alunge
populaţia armenească din oraş, aducînd unele argumente de ordin sa
n itar care ameninţau sănătatea publică bistriţeană.
Pentru evacuare se fixase de către conducerea oraşului timpul d e
2 4 ore. Această hotărîre se luase şi cu sprij inul organelor militare c e
cantonau în acel timp prin satele d in jur. Această hotărîre bruta l ă şi inu
mană luată de conducerea politico-administrativă, reprezentată de că
tre . ,patriciat", de către staroştii de breaslă, a fost dusă la îndeplinire
cu destu lă repeziciune, deoarece socoteau că numai cu această ora
zie, invocînd măsurile generale de carantlnă, v a fi momentul pentru a
se scăpa de concurenţi primej dioşi pe linie economică.
După i zvoare arm eneşti ". deşi m omentul cind trebuia să înceapă
intimidarea şi forţarea populaţiei armeneşti să plece a fost păstrat
i n secret, arm enii prin leqăturile lor de prietenie dintre un tînăr sas
şi o armeancă, s -au divulgat inten ţiile conducerii oraşului, astfel că
armenii s-au pregătit să reziste acestui act abuzi v al magistratului,
bari cadîndu·se î n casele lor de pe str. Lemnelor şi refuzînd somaţiile
de evacuare a orăşenilor saşi, care se adunaseră pe această strad ă
în armaţi, pregătiţi pentru a-i evacua pe armeni din casele l or.
Cîtva timp armenii rezistară atacurilor asupra locuinţelor lor, res
pingind pe agresori cu bolovani, obiecte casnice, etc. Primul atac s-a
14 M. Bartelmăs, Die Aussweisung der Armenier aus Bistritz
1712. In Bistritzer Gymn. Programm, 1896/97, p. 3-17.
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soldat cu cîţiva răniţi din partea a tacatorilor, apoi au început tratative
între cele două tabere gata de a relua lupta, în sfirşit la lăsarea serii
orfl şenii agresivi se retraseră, dar revin a doua zi şi someazil populaţia
ce rezista în case s ă plece imediat din oraş, întrucît prin introducerea
ciumei în cetate de către armeni , această situaţie ameninţă viaţa tu
turor cetăţenilor oraşului . În această zi armenii fiind intimidaţi, după
un scurt consiliu al c onducerii comunităţii, acceptară evacuarea la Gller
la dar să li se r ·ună la dispoziţ i e mij loace de tran sport d ate de oraş şi
district, pentru ca armenii s ă-şi poată evacua în linişte avutul lor mobil.
Maj oritatea arm enilor s -au ho tărît să plece l a Gherla, însă unele familii
a n nreferat să se aşeze în satele de pe Valea B îrgăului şi în alte loca
lităti ale Transilvaniei.
Din i zvoarPle is torice săseşti bistriţene, ciuma a bîntuit în cetate şi în
j u r c îtev a l uni, pînă prin luna decembrie 1 7 1 L, făcînd victime în total 1 20
d e vieţi dintre armeni, saşi şi români din întregul district. Cîteva ca
:zuri de ciumă au apărut chiar şi printre soldaţii ce cantonau prin sa
tele districtului Bistritei.
Tot din izvoare săseşti bistriţ.ene ( Bartelmăs) , cu ocazia evacuării
armenilor bistriţeni au plecat din ce tatea Bistriţei 73 de familii a circa
231 de persoane, care ş i- au p ărăsit circa 99 de locuinţe î n maj oritatea
l or de pe "Holtzgasse'" . Comunitatea bistriţeană, după documentele tim
pului, încasa de la populaţia armenească anual circa 1 544 de florini,
o sumă d estul de apreciabilă î n acele timpuri. {Bartelmăs) .
Îndată după evacuarea armenilor la Gherla şi în alte l ocalităţi,
au plecat spre Sibiu şi Viena protestele comunităţi i armeneşti e �·a
cu a te, arătînd în memoriile trimise, abuzul magistratului ş i ale orga
nelor m ilitare părtaşe la acest act abuziv ş i inuman. De asemenea s-au
s olicitat în mem oriile înaintate şi cuvenitele despăgubiri p rovocate de
această evacuare forţată, î n care armenii au trebuit s ă-şi plătească şi
transportul făcut de căruţaşii saşi.
În fruntea delegaţiei care a prezentat plîngerile armenilor bis
triţeni se afla însuşi episcopul lor armeano-catolic Oxendius Verzeres
cu, dar bineînţeles armenii n-au primit decî t compătimiri din partea
curţi i vi eneze , recomandări de liniştirea spiritelor faţă de stăpînire şi
promisiuni s olemne că li se va da satisfacţie. Dar conducerea oraşului
a avut grij ă cu sprij inul armatei austriece - ca toate intervenţiile
.arm eneşti s ă fie contracarate l a timp. Comandantul unui regiment aus
triac, contele d e Walenstein cantonat în D umitra Mare, şi cu 4 că}Ji
tcmi tot de aici, în l una decembrie au dat ş i ei declaraţii favorabile
conJucerii oraşului, prin care şi ei au acuzat pe armeni de apariţia
ciumei adusă în cetate, j ustificînd ca dreaptă măsura saşilor ele a e
varua popul aţi a armenească, care adusese ciuma în cetate şi deci mă
surile excepţionale de ordin sanitar j ustificau d upă militari această
măsură ca " necesară " . Militarii au mai motivat şi mai tîrziu cu acuza
1 5 l\ l .

Bartelmăs,

op.

cit.
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că de la aceste familii infectate s-a u îmbolnăvit populaţia săsească şi
chiar m ilitarii cantonaţ i în district, deci e vacuarea ar fi j ustificatd. ca
o m ăsură extrem ă de poliţie sanitară , făcută î n scopuri obşteşti. l6
Conducerea oraşului se mai baza şi pe sprij inul comandamentului
suprem austriac al trupelor din Transilvania - generalul Steim•ille
care la in ceputul anl!lui 1 7 1 3 , după incetarea ciumei, asigura printr -o,
scrisoare, adresată j udelui oraşului Klein, că în conflictu l deschis pri
vînd evacuarea armenilor din Bistriţa, va da tot sprij inul cauzei şi in
t eres e l o r o r a ş u l u i î n i ;� ţ a C u r ţ i i aul i c e el in \' iona .
Episcopu] a r nw < r l Verzcres c:u , care în acest c onflict a avut un
mare rol, văzînd că protestele sale înaintate curţii vieneze se soldează
cu promisiuni şi compătimiri ineficiente, la 22 oct. 1 7 1 2 , adresa un ve
h ement protest magistratului bistriţean, acuzînd conducerea oraşului
că a comis un mare act de nedreptate şi vi olenţă din punct de vedere·
social u man, care nu-şi mai poate găsi asemănare istorică decît , . i n a
l u n ga r e u el i n F �: i p t a J � c p G r u l u i lui l z r a c l " . V e rz N e s c u în p rotestul său
c ă tre m agistrat demasca conducerea oraşului, care era reprezentanta
in tereselor materiale ale breslaşilor cetăţii şi care a inventat un motiv
san itar excepţional ca să poată să scape de armenii din cetate . Episco
pul mai invoca pe lîngă acestea ş i ura religioasă şi inumană a acestor
breslaşi faţă de reLg .a armenilor.
Dar, cu toate protestele făcute la Viena şi la
guberniul Tran
s ilvaniei, pentru a obţine revenirea de l a această măsu ră abuzi vă,
cauza armenilor a rămas pierdută, iar despăgubiri materiale nu au pri
m i t ciin partea ofi cialităţii bis triţene. Populaţia Gherlei s-a înmul ţit de
la această eva cu are, iar localitatea a evoluat spre un oraş comerciaL
Anali zînd în lumina concepţiei materialismului istoric acest epi 
sod bru tal al evacuării forţate a armenilor din Bistri ţa, ne dăm seama
c ă în afară de argumentul religios, argumentul reprezentat de intere
sele materiale de breaslă, adică interesele econom ice, au fost pri nci
p ala cauză a evacuării. Motivul excepţi onal sanitar invocat ca argu
l� Ent esenţial pentru acoperirea actului inuman de evacuare forţată a
fost numai o mască a adevăratului motiv, scăparea breslaşilor saşi de
concurenţa serioasă pe piaţa comercială făcută de armeni.
Motivul infectării oraşului de către armeni nu p oate sta î n pi
ci oare deoarece ch i :1r dacă ciuma ar fi izbucnit in cetate între armeni,
aceşti primi infectaţi după dispoziţiile sanitare puteau fi evacuaţi şi
izolaţi în lazarete, aplicîndu-se măsuri severe de izolare şi tratament
a celor infectaţi. A evacua o întreagă p opul aţie în timpul unei e!Ji
d e rn i i de ciumă, nu numai că era un act inuman, dar era chiar şi pe
ricu lcs din punct de vedere sanitar căci această evacuare m asivă pu
tea să p ericliteze situaţia sanitară a altor regiuni unde s-au dus aceşti
evacua\i, deci această măsură era in admisibilă din punct de vedere
sanitar. De asemenea bistriţenii nu au utilizat nici un medic civil sau
m ilitar pentru a-şi j ustifica evacuarea ordcnată din punct de v edere sa16

Szongot K. Szamosujviiros Monognifia,

în "Armenia" Gherla 1 899,
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n i tar. Ei s-au j ustificat numai din declaraţiile a 4 căpitani care nu erau
d o ctori, ci erau favorabili intereselor magistratulu i.
A dmiţînd că totuşi ciuma a fost adevăratul motiv al evacuării
armenilor - pentru a face o izolare masivă a populaţiei orăşeneşti,
C'J ill se explică faptul c ă după incetarea totală a epidemiei.
populaţi a
arm enească nu a mai fost rechemată la fostele locuinţe.
Cele două tî rgoveţimi b istri ţene săsească şi armenească se
concurau -d e citeva d ecenii pe piaţa internă a oraşului şi a Trdnsilva
n iei m ed ievale. Interesele strîmte de breaslă ale bistriţenilor î n frunte
cu magistra tul cetăţii ce reprezenta interesele acestora, au fost forţa
motrică ce a dus la dezlănţuirea conflictului social pe care l-am pre
zentat in desfăşurarea sa şi cu toate consecinţele lui.
Tîrgoveţimea bistriţeană avînd în m îinile sale puterea politică şi
adm inistrativă a oraşului, profitînd de o conj unctură favorabilă intere
S(']or ei şi sprijin ită de armată a reuşit să evacueze pentru totdeauna
p opula ţ ia armenească din Bistr iţa.
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L'EXFULSION DE LA POPULATION ARMENIENNE DE BISTR ITA
A l'OCCASfON DE l' E PIDEMIE DE PESTE DE 1 7 1 2
RESUME

Sous la domina Uon d'Apafi a Bistriţa une population armemenne
assez nombreuse s'est etablie, qui ont quitte la Moldavie a cause d e l'in
cerlitude politique el de la persecution
l i vres quelques uns des seigneurs.

L'arrivee de ce groupe armenien

religieuse a

a Bistriţa l es

laquelle

se

sant

larges privileges

arl isanals et comerciaux donnes aux Armeniens par les princes calvins
de la Trom;ylvunie, o n t inquiete, mecontente les pot riciens allemands de
H i s Lriţa.

En 1 7 1 2 le p u i J ÎCir: L ullenmand a J'a ide tacite des au torites militaires
habzburgiques a reussi, par une mesure brutale - employant le pre 
texte de l'eclat de la peste dans une fam ille a rmenienne - a ecarter la
�·oncmrencc des o rfiSG iiS e l negocicmts mmeniens de Bistriţa,îen expul
�ant la c ommunaute armenienne a Gherla.
Toutes Ies protes taUons cies Armeniens presentees a V ie nne son l
restees - sans aucun rf-sultal.

Legende des iigures
Fig. 1.

-

L'eveque

catolique

Ox.

Verzerescn.
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CONTRIBUTII PRI VIND UNEL E A SPECTE AL E BEJENIEI
,

L OCUITORIL OR DE PE VAL EA BÎRGĂUL U/ PE VERSANTUL
ES TIC AL CARPA TILOR ÎN VEA CURIL E X VII - XVIII
,

.Aşezările de pe Valea B îrgăului sînt atestate documentar din se
cnlul al XIV-lea dar cu siguranţă că acestea exi stau c u m ult în ainte
ele pomenirea lor cu un prilej sau altul. Ele s-au integral, de-a lun
qul isto r i e i , în toate p rocesele econom ico-socialc şi în frămîntările
fJOlitice ce au avu t loc în acest colţ nord- estic al Transilvanie�.
E necesar de relev at că înainte de colonizarea saşilor, meleay urile
noa stre, văile Bîrgăului , Bistriţei şi Rodnei nu au fost pustii, n-au
fost deşarte de locuitori, 1 ci exista o populaţie băştinaşă romil nească
o�·q a ni7ută în obşt i ţ ărăneşti . Insăşi d enum irile ve·:::hilor local ităţi din
j ud e l u l nostru : Rodna, Bi stri ţa. Năsăud sînt de origină românească
s a u slav o-rom�mească� iar ungurii sau saşii le-au tradus ad aptind u-le
ceri n ţelor foneticii lor. Deci priori tatea românilor şi pe aceste locuri,
c a neste tot cuprinsul Transi lvaniei, nu poate fi pusă la îndoia l ă . O
recun oaşte şi geograful E.A. Bielz încă din 1 es7 cînd remarca :
" u n fapt este foarte sigur că noi consid erăm pe româ.ni nu n umai
cei mai numeroşi, c.i şi ca cei mai vechi locuitori de azi ai Transilva
n i e i , d eoarece toate celelalte na �ionalităţi ale ţării au imigrat m a i
tirziu, pe c î n d românii d i n Transilvania, deşi mai t irziu a u primit ele
mente din ţările vecine, dar imigrarea naţiunii ca atare nu p o ate fi
ad everiUt cu nici o dovadă istorică . . . "3.
Obştile să teşti aveau o organizare proprie, iar în părţile împă durite
1 St . Pascu. Din trecutul istoric al oraşului Bistriţa,
Bistriţa, 1971 p . 12.
2 S t . Meteş. Emigrări româneşti din Transilvania în
1!171. p. 1 1
3 . D i n istoria Transilvaniei. voi. 1. p . 216 n _ l .
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a l e văilor Rodnei şi B îrgăului nefiind stăpînite efectiv de romani ci
de dacii liberl. ele au constituit veriga de legătură între feudalism ş i
o rg anizarea g e n t i ! i că c a r e- s-a păstrat mai mult.4 I n vremea migraţiuni
lc;r por;oarelor obştile autohtone s-au unit în asociaţii cu caracter mili
tar, situ aţie impusă de n evoia de-a se putea apăra. In felul acesta, aşa
cum arăta Engels .,Şeful militar, sfatuL adun area poporului alcătuiesc
Nganele d em ocraţiei militare, dezv oltate din orinduirea gentilică''j
In felul acesta, pe cursul superior al Someşului Mare, exista o obşte
teri torială, un ocol, alcătu it din unirea mai multor obşti si:îteşti din
Valea Rodnei ( Vall is seu Districtus Rodnensis), care avea în frunte un
voievod atestat pînă la în ceputul secolului al XVI-lea. La 1 450 se po
m en eşte de voievodul Bud a ( Bwda Waij voda)", sau, la 1 503, voievo
dul Codra ( Kodra ) , ambii din satul Maieru 7 Cu timpul în comuni t atea
b ă_stinaşă, liberă şi egală s-au produs d iferenţieri, au apă rut acaparato
ri l ocali. Juzilor le revin a tribuţii noi, colaborează cu popoarele mi
gratoare ş i d evin strîngători de biruri. De fapt pesle asoda ţiile obşti 
l or săteşti din văile Bistriţei, Bîrgăului şi Rodnei s-au suprapus o rga
nizaţi J e t eritoriale de tip feudal. O dată cu aşezarea saşilor în păr ţile
Bistriţei şi Rodnei se adînceşte p rocesul de feudalizare, fapt ce va de
termina ţ ă răni m ea de pe aici să fie prezentă în toate miş cările socia
le, să se infrăţească cu plebea oraşului Bis triţa, aşa cum s-a întî mplat
�a 1 4�W, 1 5 1 4 sau 1 704. Adevărul este că istoria frămîntată a Văii
Bîrqăului va fi strîns legată de cea a Bistriţei şi Văii Rodnei.
In cele ce urmează ne propunem să schiţăm, însă, un aspect al
luptei ţărănim ii din depresiunea intracarpatică a B îrgăului - bejenia
Î 11 veacu rile XVII şi XVIII - în legăturile ei cu celelalte localităţi
al e j udeţului n o s tru, a şa cum reLUltă din materialele cercetate .
Bejenia d in satele vă i l or noastre, în grup sau individual, peste
C a rpaţi, î n Bucovina şi Moldova, ca formă de manifestare a nemul ţu
mirilor ţ ărănimii se încad rează în şirul mişcărilor s ociale care au
cu rrins cele trei state feudale româ.neşti.
C a uzele bej eniei romanilor de p e B îrgău, ca şi în tot nord -estu l
Transilvaniei, trebuie căutate, în primul rind, în insuficienţa păm întu 
lui roditor, starea de permanentă s ără cie, recoltele proas te, lipsa
condiţiilor minime de trai ; la c are se adaugă, o dată cu instaurarea
reqimului habsburgic, catolicizarea forţată şi obligaţiile ce decurgeau
d i n serviciul m ilitar al grănicerilor. In acelaşi timp, ţăranii iobagi de
p e moşiile nobililor familiei Bethlen, care stăpîneşte p înă inainte de
1 506 şi apoi după 1 552 cele 8 localităţi de pe Bîrgău pînă la 1 784 cînd
<>înt răscumpărate de la această familie ş i trec la di strictul militarizat
·

-l P . P . Panaitescu, Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldova, Orinduirea feudală, Bl<C.
Ed. Acad. 1964, p . 19.
5 . Fr. Engels, Originea familiei, proprietăţii private şi a statului, Ediţia a 5-a, Buc . , Ed ,
p . < \.
1 g ij l , p. 165.
6. V . Motogna
Un document necunoscut privitor la istoria românilor din Valea Rodnei. în
H evista istorică, 1925, p . 196-201.
7 . S. Goldenberg, Contribuţii la istoria Bistriţei şi a Văii Rodnei la inceputul
secolului
al
XVI-lea, in Studia Univ. Babeş-Bolyai, Cluj series IV, fasc. 1 . 1960 p. 64-66.
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datorită sarci

n ilor mereu sporite în. robote, dăjdiL cărăuşii la mari depărtări, piimîn

tul
şi aici - puţin şi neproductiv, lipsa cerealelor şi permanenta
sărăcie , la care se adaugă şi dările rcgeşti pe care le încasa oraşul
Bistriţa, cu toate că această vale a Birgăului constituia proprietatea
nobil ilor amintiţi. La cauzele bej eniei dincolo de C arpaţi trebuie sub ·
l in iat că, ţăranii plecaţi se bucurau de ocro tire şi înlesniri deosebite
din pa rtea domnilor iar obligaţiile feudale erau mult mai u�oare decît
în Transilv ania . De notat este că, în cîntecul popular al meleagurilor
bîrgăuane ş i someşene, ca un ecou al vremurilor respective, s-a păs
trat icoana fidelă a realităţii seculare :
"La Moldova-i mult mai bine,
Cine merge nu mai vine" .s
Incepu tul bej eniei de pe Valea B irgăului corespunde cu cea mai
veche pomenire a două localităţi de aici, la 1 228. E vorba de scrisoarea
lui Toma, voievodul Transil vaniei şi comitele de Solnoc, adresată
obştel i obagilor lui I oan ( Henul) din Rusu Bîrgăului şi din B î rg ău,
m oşii a le sale, din care rezultă că locuitorii voiau să plece şi deci le
cere să nu se ia după zvonuri şi să rămînă la casele lor unde vor
i i ap ă rati. D<• c s<'m<•n e u , promite întări rea p rintr-u n p rivilegiu regal a
celor care ar ·voi să se aşeze pe aceste moşii ale sale 9
De la începutul veacului al XVII-lea oficialitatea este silită să i a
m ăsuri, î n repetate rînduri, împotriva bej enarilor. Aşa e cazu l în au
gust 1 602 cînd Gheorghe Basta porunceşte bistrlţenilor s ă i a măsuri
de a p Etrare a drumurilor şi po tecilor pes te Carpaţi
la Bîrgău şi la
llodna
să nu fugă iobagii în Moldova,W sau, la 1 607 cînd dieta se
adresea z ă principelui Transilvaniei pentru a cere domnului Moldovei
restituirea iob<:1 gilor fugiţi. La fel, în 1 6 1 5 dieta de la Cluj face plîn
gere către forul executiv că rodnenii ajută pe iobagii r omâni , înca
s înd bani, s d. treacă în Moldova sub stăpînirea domnului de acolo. Se
i au măsuri aspre pen tru a opri trecerea bejenarilor . l l Tot acum consi
lierul Ştefan Erdeli scrie din Şintereag (Dobîca) către or::1.şul Bistriţa că,
., . . un căpitan al voievcdului ( din Moldov a ) , cu numele Ign a ţ, z&bo
n�sle pe aici şi încredinţează şi amăgeşte oamenii să meargă acolo
cu făgăduinţa că voievodul ( Vasile Lupu) le dă slobozenie pe 1 0 ani
tuturor care se duc. Din pricina aceasta mulţi au înnebunit ş i pleacă.
Si de la mine au plecat ispravnici de la Ghernesig ( l îngd. Reghin) şi
Sărmaş . . şi merg pe drum atît de îndrăzneţ şi cu încredere, p arcă
n-ar fi nimeni de pază " . !� Ştefan Apor scrie, la 1 iulie 1 635, cerîndu-le
·-

-

-

2 . . . Revista "Plaiuri năsăudene", III Buc .

nr. 31-33 din ian . 194.5 ; St. Meteş, op. cit, n.
lOG,
p. 131.
Boca. Vechimea documentară a localităţilor din judetul Bistriţa-Năsăud - secolele xn
- XVI. în File de istorie. Muzeul da istorie Bistriţa, 1971 P. 98 şi Doc. Rom . an. 132G nr.
512 D . 262-263
10. Hu rmu zaki-Io rga. Documente, XV nr. 1G31 P. 797.
: 1 . St. Meteş, op. cit. p. 120.
11. V e ress. Documente privitoare la istoria Ardealului, Moldovei şi Ţării Româneşti. IX Huc . ,
"937. nr . 267 (din 16 aprilie 1635)), p. 3-14-345 şi Hurmuzaki-Iorga, Documente. XV, cu data
de 1 iulie 1635.

9. P.
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P e linie religioasă a u existat conflicte atît între saşii protestanţi
şi armenii gregorieni, dar au existat conflicte chiar şi în sînul populaţiei
armeneşti, îndeosebi după acceptarea de către o parte a armenilor
:1
vîrfurilor păturilor armeneşti - a catolicismului, acum
în antite zi:\
cu <J r e �j o rian i s rn u l ortodox armean. Unii dintre armeni, în frunte cu e
piscopul l o r gregorian Minas a u rezi,� tat împotriva ,, Unirii cu Roma" , dc:tr
-

m aj oritatea

au

trecut la catolici sm. aceasta şi în scopul de a-şi asigura şi

menţine unele privelegii comerciale obţinute de la principii Transilvani
ei10 . A mai <.>xi stat � i UJ J confl i c t între episcopul Vl'rzercscu trecut l a
ca,tolicism ş i conducerea oraşului Bi�triţa, în urma cărui fapt, ep i scopu l
respectiv a trebuit :;:..§. părăsească oraşul. mutindu-se la G herla (fig. 1 )
Dup.§. cum tîrgoveţii saşi a,u fost -�tratificaţi d i n punct de vedere
social şi m&terial tot aşa şi populaţia armenească era şi ea, împărţită în
două părţi bine distincte- După registrul de dări a oraşului din 1 7 1 2, în
.a intea evacuării armenilor din oraş, populaţia armenească o găsim cate
gorisită p e 6 c a tegor ii de dări din care putem desprinde în linii mari c ele
două categorii sociale ale armenilor bistriţeniDin cele 4 categorii, primele două, este de presupus, faţă de sta
rea lor materială exprimată prin dări, că forma,u particiatul armenesc ce
·d eţinea puterea politică şi economică din sînul acestei comunităţi, i ar ce
lel a l te :� c a te go r i i formau marea masă săracă, a armenilor, alcătuită din
calfe de diferite meserii, ucenici şi meşteşugari de o importanţă şi pon
dere mai redusă din sînul populaţiei·

Redăm m ai j os categoriile de dări ale armenilor bistriţeni :

ln

clasa I-a

de dări intrau numai 1 0 familii armeneşti, printre ca

re figura şi , . j udex a rmenorum " · Probabil că d.intre aceşti comercfanl i
bogaţi, patroni de breasl.i, condu�ători de ateliere meşteşugăreşti se a

leqeau c onducătorii politici ş i spirituali ai comunităţii armeneşti bistri
ţene. Această categorie şi cea următoare, forma particiatul armenesc. In

documente ei sînt caracterizaţi cu specifi�aţia : . ,qui propria aere questurtl
exercent" adică acei armeni care exercită comerţ pe cont propriu·
In clasa a Il-a de dări intrau 7 f am il ii, ce făceau şi ele comerţ,
dar intrau în grupa de ocupaţie a arendaşilor cu contracte uzu fructuare
-cu menţiunea ciocumentară : ,.qui proprio et usuariae contracta debilP
ques tu rn exercent " . Şi aceştia se pare că erau destul de înstăriţi şi în m o d
normal şi ei aveau o p uternic.§. influenţă economică şi prestigiu în sinul
popula,ţiei armeneşti locale.

In el o sa

a III- a

de dări intrau 5 familii armeneşti ce nu exercitau

nici comerţul şi nici arendăşia ; ca,re probabil fiind mai săraci intrau in
slujba primelor categori amintite, fiind �alificaţi "qui nihil habent pro

prium solis clebitis usuariae contractum questum cxercent " .
1 n clasa a JV -a intrau orfanii şi v ăduvele ( orphani et v iduae) ,
care trăiesc fie din milă, fie muncind ca şi cro it ores e ( qu ae sese vel
1 0 . V . Mestugean, op. cit. vol. II p . 39
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bislritenilor sprij inul pentru a împiedica trecerea in masă a ţCî rd.nimii
in ::\1ol d ova. 1 3
Din d ispozitia dată d e principele Mihail Apafi, la 1 6 septembrie
1 66�, magistratului Bistriţei aflăm că fuga în masă a ţărănimii este
cauzată de recoltele slabe, de lipsa cerealelor în ţinuturile noastre.
Ace5ta c. ere bisiritenilor să ai ba grija de poteci şi drumuri. "sa nu
lase să plece sărăcimea, căci dacă se duc toţi, cine mai plăleşte birul
puternicului î mpărat?" lt,
La 27 iunie 1 704 cînd Bistriţa a fost asediată şi obligată să se pre
dea armatei cu ruţilor sub c:cnducerea lui Francisc Rak oczi, ţărănimea
iobagă de pe Valea Bîrgăului trece de partea acestora. A titudinea
lor a fost, însă, scump plătită dupd. schimbarea evenimentelor cînd md
gistratul di strictului ia măsuri sîngeroase faţă de cei răsculaţi, fapt
ce-i determină să fugă peste munţi.
Instaurarea habsburgilor în Transilvania, la începutul veacului al
XVI II-l ea, agravează mai mult exploatarea ţărănimii bîrgăuane ca
şi a cel ei de pe văile Someşului Mare şi Şieului. Patriciatul săsesc a l
Bistriţei pretinde, alături de dijm e şi impozite t o t m a i mari pe produse
agricole şi prestatii în muncă ca : furnizarea de combustibil, buşteni,
scînduri, şindri l ă, var, ş a. Ba mai mult, la delimitarea h otarulu i din
tre districtul Bistriţei şi Moldova, bistriţenii invocînd două privilegii :
unul dat de voievodul transilvănean, S triboniu, în 1 4 1 2 şi altul d at
de re9ele Sigismund tot în acelaşi an, s-au folosit de analoo;Jia riului
Bistriţa ce curge pe \' alea Bîrqăului şi Bistriţa Aurie ce cur·;:Je dincolo
de culmea munţilor Carpaţi şi-au pretins întreg teritoriul , încercînd
să-i ducă în eroare pe moldoveni că hotarul comunei sd.seşti Iad
!Livezile) ar fi tocmai Bistriţa Aurie şi nu pînă la apa Bistrita ce tre
ce prin această localitate. Litigiul, însă, nu a fost rezolvat decît la în
fiinţare<l. graniţei militare si cînd cele d ouă Bîrgae s-au consti tuit în
3 comune : Rus, Joseni, Mij loceni, Suseni, Prund , Bistri �a Bîrgăului,
Tih a şi Mu reşeni.
In legătură cu fenomenul bejeniei de pe Valea Bistriţei nu sînt
lipsite de temei ş i semnificaţie hotărîrile magistratualcL; din 1 5 mai şi
4 octombrie 1 7 1 3 pe baza faimoaselor legiuiri feudale, de clasă, Appro
batae Constitutiones şi Compilatae Constitutiones prin care magistra
tu l Bistri ţei încearcă să alunge pe românii din oraş şi din satele s ă 
seşti ale districtului, în termen de 1 5 zile, ocupîndu-le casel e ş i pă
m înturile. Prima hotărîre preciza termenul de plecare sfîrşitul lunii
mai 1 7 1 3, după. care "dacă la 1 iunie se vor mai afla case pe loc, a 
celea vor f i arse ş i prefăcute i n cenuşă conform vechiului obicei prac
ticat pe vremuri " . JG In aceste împrejurări, potrivit documentelor isto13. Hurmuzaki-lorga, Documente, X V . cu data de 1 iulie 1635 ,
Documente, XV partea Il-a 1001-1825 Buc., 1913, p,
1 4 . Hurmuzaki-Iorga ,
(MMCCCCXXII) .
15 . · . Vezi fotocopiile şi documentele traduse la sfîrşitul lucrării.
16 . . . Istoricul Districtului năsăudean - după manuscrisul lui F1orian Porcius,
meşană nr 9 1 1929, p. 1 5 .
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rice, numai elin oraşul Bistriţa au fost si lite să emigreze peste 50 el e
f a m il i i care au trecut, f i e pe Valea Someşului şi în comita tele înveci
nate, fie în Bu covina �.i Moldova în cea mai mare parte. Din cau;:a ele
plasării în masă. aşa cum înştiinţează, la 1 7 1 7, c ăpitanul Dumitru d:n
RoJrw pe bistriţeni că, , , . . . oamenii fug in Moldova ; şi astănoapte a
f u g i t u nul şi încă d ator cu mult . . . " 17, sate întregi d e români ale acestui
. , vid i c" ( ţinut, ţară, împrejurimea unui oraş - N.A. ) , au rămas goale . 1�
Din acest mo tiv, la 1 725, bistriţenii cer dietei din Sibiu � ă ia în cunsi 
d <�rare la fixarea contribu ţiilor starea de mizerie a oraşului, deoarece
romftnii locui esc în munţi, unde pămîntul este arid, n-au cereale şi vi te
şi nici mij l oace de a cîştiga bani In această situaţie chiar şi cei ră
maşi î n c ă vor pleca î n altă parte şi astfel restul . ,vidicanilor'' nu vor
putea purta poverile. m Numai în anul 1 740 au plecat din salele Văii
Someşului 1 84 locuitori. La scurt timp. în 26 iunie 1 742 aflăm din scri
soarea pri marul ui Bistriţei către deputaţii săi din Sibiu că . , districtu a
lii sărmani pleacă î n cete de cîte 1 0-20, în ţară l a lucru, ba s e duc
şi la Ungaria, cum de curînd au plecat deodată 35 din Maieru·' . l o P e s te
d ou ă luni. la 1 7 septembrie 1 742, acesta scrie din nou la Sibiu ar<J lînd
că în timpul din urm ă au fugit peste 400 de contribuabili în Mol d o v a
şi i n alte părţi.
Bej cnia are loc şi datorită i legalităţilor şi abuzurilor el e ordin re
li�rios a�:upra locuitori lor româ.ni de pe pămîntul regesc - fun d u s re0ins
� 1 c are ad resează. memorii Vienei, ca cel din anul 1 75 1 rămas
J ă ră răspuns." În aceste impr e j urări au luat calea pribeqiei m ulţi l ocui
tori din 23 ele sate româneşti de pe v ăile noastre. Cei rămaşi în lo
curile de başt i n ă, începînd din anul 1 747, au fost obligat.i să tind.
sărbătorile religioase ale conlocui torllor lor saşi pînă la militarizarea
di strictulu i năsăudean.
Din :,;,crisoarea mag i�tratului Bistriţei, cu data de 6 mai 1 75.: 1 , adre
sată dietei din Sibiu referitor la cea. 90 de familii care sînt gata s ă.
f u q ă din cauza r nn t :- i b u ţ i i l or restante şi apoi elin r ăspunsul prili' i t
în
aceaşi lună reiese că românii n-au dreptul să posede nici o pal m ă
el e pămînt în teritoriul locuit de saşi, i a r moş-.iile celor ce pleac§. p o t f l
r! ă ruite oricui de că tre magistrat. 23
Situaţia grea a locuitorilor din satele de pe B îrgău ca şi din fos tul
d i !: trict n ă s ă u c� ean c auzată ele rapacitatea celor bogaţi din Bistriţa este
i ! u ctrată în m emoriul întocmit la 1 757 şi înmînat Mariei Tereza. ,'\.rat�l.
c C1 au apelat elin nou siliţi ele abuzurile saşilor care nu numai că-i h .:J r 
t uiesc, d a r încearcă c u îndrăzneală să-i izgonească d i n clistr:c�u l în
-

17.
� f: .
:a.
�u.
21 .
:2.

Hurmuzaki-Iorga, Docum ente, XV. 2. P . 1562 nr. MMDCCCCXLV (2945) .
V. Şotropa, Be.1 enii in secolul XVIII, în Arhiva Someşană nr.
!G 1932, p. 5 G .
Ibidem.
V. Şotropa, op. cit. P . 57.
. . .
Istoria României. voi. III, Ed. Acad. Buc" 1964, p 355,
. . . Istoria Districtului năsăudean - după manuscrisul lui Florian Porcius,
meşană nr. 9 1929. p . 19.
� 3 . V . Şotropa, op. cit. P. GO.
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care se a flă. In memoriu ei afirmă că . , . . . noi sîntem în acest dis
trict, în care locuim, cu mult mai vechi decît dînşii, ba districtul exi s 
tă c u două sute d e a n i şi ceYa m a i bine înaintea oraşului Bistriţa"2"
Se plîng d e silniciile la care sînt supuşi, de răpirea unor drepturi, de
anu m i te zile de muncă pe săptămînă ce li se pretind , cu toate cil
s - o u năs c u t liberi ş i niciodată. n-au i o s t robi.25 I n acelaşi timp, românii
de pe văil e j udeţului nostru sînt nemulţumiţi de încercările b:striţe
nilor d e a le ataca . , condiţiunea liberă ·' 21i şi de a-i reduce la treapta
umii i toare de ioba�J i .
D e to r i t 3. acestei situa' i i ană: ătoare bcjenia ţărani lor d e p e melea
gurile noastre, alături de alte forme ale luptei de clasă, a cunoscut
o a m plc are deosebită, mai ales din veacul al XVIII -lea, cînd documen 
tele n e ilu strează deplasări masive. Aşa de exemplu, în 9 i u nie 1 746,
de la l o c u l numit J. d.lli i ( satul Tăure) au plecat cea. 300 de bărbati �;i
femei el in care 1 02 înarmaţi cu puşti şi sub conducerea primarului
Cl e orge au trecut munţii . Alt grup de aproximativ 700-800 de oameni
în armaţi, av înd cai şi vite s -au adunat pe hotarul satului Cepari sub
conduce rea lui U rsul Roşchi din Rebrişoara, în iunie 1 760. Tot pe a 
c e <> t hotar, la 5 septemb rie 1 760. u n alt q n m (l A bei enari condus de
lorraş a Corbului ameninţa să aprindă satele Dumitra ş i Tărpiu.
Pentru a sublinia proporţiile de masă, cît şi peri colul i m inent pe
care - I prezen tau bei enarii ad una ţi, e bine rl e arMrtt că maai strrttu l
Bistriţei ordonă mobili zarea de urgenţă la Dumitra a 1 05 bărb a ţi
sasi inarmati din satele săseşti : Unirea ( Aldorf) . Livezile (Jaad) ş i
Slătin i ţa ( Pintic) ; l a Tărpiu u n număr de 75 de bărbaţi rli n : s:-;� mir,
Vi i ş o a r a (Beşi n eu) şi Crai nimăt. In plus se cere să vină în ajutor, îm
potriva ţilranilor ameninţători, şi cei din Dorolea, Gh:nda, Buda:, Mo
nn.riu şi Cepari . In apropierea localităţilor Dumitra, Tărpiu şi Cep ari a
avn t loc o luptă armată sîngeroasă intre bej enari ş i forţele m'J itare ale
garni zoanei din oraş, comanda te de barcnul Castelli, soldată c u ucide
rea a ctoi vă tafi şi trei prizonieri d'n rîndurile bei enarllcr. La fel , fu
garii sint siliţi să lase în mîinile în vingătorilor 956 vite m ari şi mici
ş i 37 de care cu alimente, după care, la 22 iunie 1 76 1 s -au adunat, d!n
nou , pe h otarul c omunei Feldru.
La 5 m ai 1 773 aflăm pe haiducul Nica Păun alături de 7 moldoveni
î n păduri le Tă rpiului pentru a organiza o nouă d eplasare a ţăranilor
p e c a r e apoi să-i călăuzească spre Aldorf şi prin păd urile Ghinzii şi
I3 irgd.u lui în Mold ova.27
La l ocu rile de adunare amintite, alături de bej enarii de pe vaile
Someşului şi Bistriţei. se adunau şi apoi plecau şi cei din com itatele
învecinat e : Solnoc, Dobîca, Cluj ş.a., peste Pri slopul Ti hului şi pe
!4 v. Bi·"higean. Un capitol din lupta românilor someşeni cu saşii din Bistriţa, în ArhivD
Somepnâ n r. 5/1926. P. 32.
25. V. Bichigean. op. cit , P . 39.
26. V. Şotropa. Revolta districtului năsăudean 17.55-1762. în Arhiva SomeşanL! n 23iliJ38, ;>. 2�3.
27. V. Şotropa, Bejenii in secolul XVIII, în Arhiva Someşană nr. lG/1932. P . 86.
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diferite poteci ale munţilor. In limbajul autorităţilor şi exploatatori
lor, bej enarii sînt numiţi cu ură şi teamă "tîlhari" sau "vagabomi·' .
Fenomenul bej eniei este atît de intens pe meleagurile Bîrgăului ,
Bistriţei şi Rodnei, ca şi în întreaga Transilvanie, încît insăşi împără
teasa Maria Tereza, îngrij orată de fuga ţăranilor în Moldova, porun·
c e s l e prin ordinul d in 24 iulie 1 746 să se cerceteze motivele acestuia
De asemenea, la 1 9 iulie 1 760 se ordonă autorităţilor locale s ă. se ra
porteze C ' in opt în opt zile siwaţia celor fugiţi. In acelaşi timp coman
.ctantul garnizoanei, maiorul Marcheze Velasco dă ordin pos turilor
m i litare de la trecătorile Bîrgăului şi Rodnei să fie atente şi să împie
·d i ce trecerea acestora.2H
Emigrarea peste Carpaţi de pe Valea Bîrgăului, ca şi din satele
'intregului nostru �inut va continua şi după înfiinţarea regimentelor de
.graniţa deoarece se dau mereu ordine de întărire a pazei l a hotarul
cu :tviol dova. Comandantul qarnizoanei din Bistriţa, locotenent-colone
lul :Jrbani cere magistratului ora. şului să ia măsuri de pază a plaiu
ril or din spre Moldova din motivul că "numai de curînd au tre
cu t iara şi vreo 1 00 de bej enari " . �19 Se semnalează un mare nu măr de
bej enari din satele de pe aceste văi ale noastre. La 1 766 au plecat be
j enari elin 15 sate, soţi a 34 de femei cu 46 de copii. In acelaş timp
amba�adorul Prusiei la Constantinopol raporta că un număr de 24.000
de familii originare din 2 3 de sate ale districtelor Năsăud şi Bistriţa
au trecut peste Carpaţi .:l!l Apoi, în situaţia nominală a celor 471 de io
bagi cu 1 74 de fii ai lor fugiţi de pe domeniile feudale ale baronilor
m<H]hiari d i n aproape 60 de sate ale j udeţelor Mureş, Alba şi Bis
triţa·Nă săud, întocmită pentru anii 1 74 1 şi 1 78 1 , putem cu certitudine
să con s i d er ă m un număr însemnat dintre aceştia ca fiind şi din satele
de pe Birgău, de pe moşia familiei Bethlen. :ll
La �� octombrie 1 772- colonelul Schlaun înştiinţează pe magistra l
că bc ien ari i în număr mare trec prin districtul bistriţean şi îi cere
Sd· i c omunice unde se adună aceştia şi care plaiuri ar trebui grabnic
pă 7ite. Magistratul Bistriţei îi răspunde că bejena.rii trec prin pădu
ri1 c şi cul mile dealurilor din satele Ghinda, Cuşma, Uifalău (Satu Nou) ,
D1; m itriţa, peste muntele Duca, Bîrgău de unde se îndreaptă la Brazda
pe cărările înguste şi plaiurile de munte. Mai informează că fuljarii se
adună l a o dat ă fixată dinainte, in pădurile cele mai dese, "unde sînt
i ntîmpinaţi de un emisar pe care bîrgduanii i l cunosc bine şi care il
trece pcs te p l a i u r i " .32 . Magistratul Bistriţci recomandă să fie ocupată
culmea dintre Bîrgău , Cuşma, Uifalău şi Pietriş întrucît bejenarii ar
uutea fi controlati şi opriţi mai uşor, inainte de a pătrunde în pă,Juri şi
pl aiuri de munte. La Brazd a, unde drumul devine foarte îngust şi fu:Z B idem. p. 58 .
29. V. Şotropa.

op. cit. p. 83 .
30. Hurmuzaki-Iorga, Documente, X , P. 7 şi N . Iorga. Acte şi fragmente privitoare la istoria
românilor, II p , !l!>l şi urm.
31. I . Marţian. Bejenarii din Ardeal, în Anuarul Inst . de ist. naţ_ IV Cluj. 1929. p . 147-173.
:J c . V. Şolrupa, op. cit . P . 87,
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garii sîn t nevoiţi să treacă pe acolo, să fie pusă o pază. Asemenea
reco mandări vin să confirme că emigrarea peste Carpaţi este în conti
nuare ioarte puternică
La 1 7 66 din districtul militarizat al Năsău dului şi de pe pămîntul
F ă găraşu lui ,.au fugit grăniceri cu grămada, vreo 300, cei mai multi
cu arm e" .33 Apoi, între anii 1 771 şi 1 775 au dezertat din regimentul d e
la Năsăud 659 persoane ; iar consemnarea din august 1 784 ne arată
numele şi anii la 5 1 de dezertori români din regimentul de grăniceri
NtisHudeo.n, locul şi anul dezertări i 1 778
iulie 1 784. precum şi lo
calitatea unde s-au aşezat în Moldova.3" Credem că rlintre aceşti de
zedori u n număr însemnat erau ori ginari din localitd.ţile Văii Bîrgăului,
aşezîndu-se în sate l e Poiana Pustie, Şarul Domei, Haieşti, Preoţeşti,
Uni şeni, Roşiori, Ochiuţ, Hanc, Gura Văii, Mănăstirea Rîşca, Glod,
trudeşti, Bogdăneşti, Adîncata şi altele 35
Din conscripţia nominală din arhivele Vienei, întocmită la siîrşitul
anului 1 778 şi publicată de Ion Nistor3ti rezultă pe un in terval de -!0
de ani că din districtele Năsăud şi Bistriţa au plecat bejenari în B u co
vinaY Deşi nu s-a făcut o conscripţie şi pentru cei plecaţi în Moldova,
nu ne îndoim că numărul nu poate fi mai mic. In ceea ce priveşte
Moldova este interesant de rem arcat că, în satele din partea muntoasă
a ei tradiţia păstrează în amintirea celor mai bătrîni pe numero$li
bej enari transilvăneni şi localităţile de unde au plecat.38
Credem că nu e întîmplător faptul că în j udeţul Neamţ sînt sate
întemeiate cu oameni veniţi de la Birgău, sau de pe Valea Someşului .
Aşa sînt satele: Bîrg ăoani, cu 1 7 1 de familii, Broşteni Bîrgăieni, cu 25
ele fam i l i i . apoi Sărata Bistriţa, Ghindăuani (de la Ghinda), Ungura-;,
�.a. La fel, în Judeţul Suceava , satul Botoşana s-a întărit cu 1 1 6 gospo
dării de bejenari din localităţile : Ilva M are
63, Maieru
28, Rodna
6, Măgura Uvei
6, din alte localităţi
9, şi din B îrgău
4.:;�1
Conscripţiile vieneze dezvăluie o realitate confirmată şi de alte
documente, anume că, cea mai mare parte a bej enarilor erau origi
nari din comitatele şi districtele învecinate cu Moldova : Bistriţa, N ă 
său d , Mures, Maramureş, Solnoc-Dobîca ş.a.
In r:rivinţa numelor de persoane, alături de cele de Ilovan, Ilvan
(de l a llva) , C ăilean (de la Caila) . Salvan ( de la Salva) , Mintiu an ( de la
Mintiu) , Leşan ( de la Leşu) . Măierean ( de la Maieru) , Rodnea n ( de la
-



-

-

-

-

-

-

33 . St. Meteş, op, cit. P . 137-138.
3'!. St. Meteş, op. cit. P. 213 .
35 . Nistor-Hurmuzaki Documente, XIX/I, nr. 194-195 .
3G . I . Nistor, Bejenari ardeleni în Bucovina, în Codrul Cosminului an. III, IV 1926, Cernăuţi,
1927.
37. I . Bureacă, Aspecte ale bejeniei în veacul al XVIII-lea din judeţul Bistriţa-Năsăud. în t- i l e
de istorie, Muzeul de istorie Bistriţa 1971. P. 157 şi Extras de P. Boca după lucrarea wl
I . Nistor Bejenari ardeleni în Bucovina, l a P . 164 .
38. St, Meteş, op. cit. P . 208 .
39. P. Boca, Lucrare in manuscris .
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Rodna) , lntîlnim î n Moldova, ş i cel d e Bîrgăuan care atestă locali td.ţile
de origine de pe Valea Birgăului."0
Cei plecaţi pe versantul estle al Carpaţilor răsăriteni erau, în pri
mul rînd, agricultori, alături de care se întîlnesc şi dulgheri, potco
vari. lăcătuşi , cojocari, lăutari etc. La 1 778 pe lîngă ţăran ii plecaţi de
p c văile Someşului şi Bîrgăului, in satul Băiăceana, găsim pe mvăţă
torul Grigore Creţu din Ilva Mare, iar în satul Botoşana doi învil �ători
Iacob Stîrciu din Maieru şi Maftei a Popii din Ilva Mare. In aceiaşi
timp, în satele Berchişeşti şi Botoşana, bej enarii vin împreună cu vor
nicu! şi vă tămanii lcr H De asemenea, între preoţii emigranţi din d i s
tri ctele Năsăud şi Bistriţa, din l ocalităţile : Pri slop , Maieru, Rodna, Nd.
săud, Zagra, Si livaş, Bungard, Blăjeni, Mintiu, ş.a., se afla şi Ilie Pop
d i n Bîrgău.42
Toate aceste date şi fapte reflectă starea agitată a populaţiei elin
acest colţ de ţară mai puţin investigat de istorici.
Am încercat să prezint, pe scurt şi în măsura materialului avut la
dispoziţie, cîteva aspecte ale bej eniei care constituie o reflectare a
grelelor condiţii econo:-�ice şi sociale din trecutul Văii B î rgăului , prilej
de meditaţie şi mijloc educativ pentru noi cei de azi - genera ţii mai
tinere, în primul rînd, şi, generaţii mai vîrstnice.
-

· 1 927,

I . Nistor, Bejenari ardeleni i n Bucovina, i n Codrul Cosminului, II - III 1925, 1926 Cerm)uţi
p. 454-457, 459 ; apoi, I . Nistor Emigrările de peste munţi, p. 85 1 ; c.c . Giuresc71. Tra!l
silvania în istoria poporului român Buc . , 1967, p. 57 .
4 1 . . . . Vătăman - conducătorul unui sat (aparţinînd domnitorului), ajutor -al vornicului in
sărcinat cu strîngerea dărilor.
.;�. St. ::.Ieteş, OP. cit. p. 246 ,
40

www.cimec.ro

"1 40

l. B U REACA

ANEXE

Documentele istorice pe care dorim să le publicăm, ca anexe la
materialul nostru, au fost s tudiate atit de istoricii din trecut ai judetu
lui, în prim u l J Îi Hl, ele V . Ş o t ropa, i. Marţian, c î t şi de I. Nistor, N.
Io rga, Şt. fnsci l, C . C. Ciwe ..,cu, s01 1 mai recent de Şt. Me teş, Credem,
1nsă, câ e de datoria noastră să ne străduim să le punem la indemina
t u i u 1 or celor ce se apleacă stăruitor asupra irămin tatei istorii a me
leagurilor pe care trăim, mai ales, as tăzi i n conditiile cind - sub cii·
muirea întelecptă a partidului comunist - toti oamenii muncii din
România socialistă, români, maghiari, germani şi alte naţwnalităţi
muflcesc umăr la umăr şi se bucură de deplină egalitate in dreptw i.
Documf:ntele si iotocopiile reprezin tă cele două hotărîri date de
maqi.strat.ura oraşului Bistriţa, sub numărul 1 79 din 15 mai 1 7 1 3 .')i iin
4 n c l ollibrie 1 7 1 3, întocmite pe baza iaimoaselor colecţii de legi ieu
dale - Approbatae Constitutiones, partea I-a titlul V III, articolul 1 ,
a f lătoare in arhivele guvernatorului Transilvaniei din Budapesta.
frima hoteirire, din 15 mai 1 7 1 3, semnată de întregul magistrat şi
âe consjjjul centumvirilor, prevăzută cu sigilii preciza, intre altele,
drept t ermen de plecare a roma nilor din oraş şi satele săseşti , siir<şi
tul Junii mai, după care "Dacă la 1 iunie se va mai afla aici un astfel
de valah, casa lui va fi arsă şi prefăcută în cenuşă, după vechiul ob!
cei, care aba n tiqulssimls temporibus (din cele mai vechi timpuri) a e
xh;tat in tradiţie şi s-a practicat in acest oraş".
A doua hot ărîre, din 4 octombrie 1 7 1 3, repetă conţinutul celei dintîi
cu aciaosul că şi în trecut s-au iolosit aceleaşi practici faţă de români.
A ceste ma teriale sint o ilustrare a faptelor istorice prezentate de
autor şi într-o a ltă lucrar e ' care tratea?: ă fenomenul bejeniei . Documen
tele- anexe au fos t fotografiate , traduse şi redac tate cu bunăvoinţ a :; i
.':prf.jinul colegial al tovarăşilor profesori Zol tan Sz ilagyi, Iuliu Oprea
şi Paul H orvath.
Dălli. mai jos conţinutul lor :
*

*
7 79 A .

713

E: x trGs din protocolul cu data de 1 5 mai 1 7 1 3

F iindcă Consiliul oraşului Bis triţa n u r • r Tl " f iflfi <,updrare a văzut şi
constatat ce pagube incalculabile au făcut şi fac în h'Jiaru/ nos tn·,
în gnidinile de legume ş i livezi, in vii, în Lnaje şi păduri. in gospo
clăriilo:: ifermele) din jurul oraşului nostru . . . Peste acestea de indata
ce închid porţii�? c,·o > Lit u , valallii îşi m înă multele lor vite pe finaţe
l. Bureocij. A'pecte ale b o i eniei in v e acul al XVIII-lea
de istorie, Muzeul de istorie Bistriţa 19il P. 149-130
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ş i cctăj enilor oraşului l e lac multe pagube n u numai l n iînaţe c i şi
în l i vezi, distmgînd pomi fruc tiferi, cauzîn d inestimabile pagube, pe
nue Î n mare măsurâ. a trebuit să l e suportam a t u n c i cînd oraşul propo

ziter contagionem cons cris (neaducînd pe nimeni l a porunca Comandan
t u lui orăşenesc) a tu nci au distrus o mult ime de arbori pentru cons
t ru c j i e şi pomi rod itori a căror valoare ar ii greu s ă fie de�crisă.
In alură de aceasta, pe hotarul nostru m i c au făcut pagube dep/arabi
le înci t magis tra tura oraşului Bistriţa unanimi consensu Collegis C e n 
tumviralis (prin Colegiul Centumviral, i n u nanimitate), a a d u s hot ă
rîrea : valahii care l o c uiesc in gospodăriile amintite şi în jurul oraşului


Bistrita, d e a ici î n a i n t e să fie îndep!5.r t a ţi, i n perpetuum, (pen tru t o tdea
u na) din oraş ş i împrejurimi, fixindu - l e termenul abeundi u l tima h u ius
mensis (de plecare u l tim ele zile ale Junii), astfel : Dacă l a 1 iunie se
va mai a fl a aici un astfel de valah, casa lui va ii arsă şi prefd c u t ă in
c e nuşa, după vechiul obicei care exista din cele mai vechi t impuri î n
t r a diţie ş i s - a practicat în acest oraş ; i a r dacă valahul este iobagul u 
n u i domn milit ar, conducător s a u nob ' / obişnuit, acesta să se reî n t oar
că de inda t ă p e moşia proprietarului de unde a fugit după cum porun

cesc !E:gile nobile ale patr iei

. . .

v i n multe rec lamaţii că valahii

Şi fiindcă şi ciin comunele săseşti ob

se s tabilesc acolo potenter (cu pu tere),

construir.du-şi case, dar nevrînd s ă suporte i n parit a t e cu saşii poveri
l e com: t r, r1 l e ; pup' lic, ţia română se înmul ţeşte t ar e i u r ai noş tri scad
si devin mai puţin i, din care cauză, construcţ iile făcute de înain taşii
n o � t ri

nu se pot conserva,

iar va /ahii

construiesc cu sîrg, după

cum

âove desc exemplele dureroase din V ermeş, Sigmir şi Dumitr i ţ a, pe
c î nd saşii o p roo p e in î n t regime, s î n t i n deficit. S-o găsit pe n t ru o c e o s t a
a se s t o i Ua ca lege, o d a t ă pentru to tdeauna, c a s ă rămînă în satele să
,

seşti vechile fa milii valahe posesoare, dar aceia care acum refuză a se
s tCl bili, în nici-un chip să nu iie acceptati ci, dacă s i n t iobagi să fie tri
mic;i pe moşii l e s tăpînilor lor pe veci
•

!: x l ras

Jur.

de
_

Danie len
- - ·-··-···············

.

Kerin

Rcg.

Libr.

13 istr icicns

Notarium
*

*
1 7 9.

.

7 1 3.

rv o ;, ţur tătoru/ de cuvînt şi condu c ă torii colegiului centumvira l al
oraşului l3isirita, Fromm Daniel, W erner Mihai, Teychert Samuel, Schan

kebank And1 ei, Bon esius Jakob, Hăr t l e r lcinoş, Nussbacher Idnoş, \Vc
ber Ianoş, RodE i t S imon, Schmid Gaspar, Kroner Marton şi Orth Mclr ton
aducem l a c u noştinţă şi n o tiiicăm aceast ă scrisoare tuturor celor com
petenţ i că, deoarece i n anul t recut

1 7 1 2,

î n o c t ombrie, majoritatea ma

uis tmiu lui nostru , e l iminîndu-se, s-au separat d e noi şi-au fost n:evoiJi
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.sa JJ e prjmiJi l a Dumitra Mare, iar în timpul acela s-au întîmplat ma.ri
ohut:uri (nagy Potentiak - sic) în pădurile noas tre cu ghindă cele o,rJri

t e :;; i î n livezile c u pomi rodi tori cu toate că oraşul a fost închis împrejur
şi dis trictul era a t î t de stric t strîns încît deplasarea unuia l a a l t ul,
chfar şi încercarea de apropiere nu era voie fău1 o dispensâ. specială,

iar cind dumnezeu în tru toate a înce t a t grava epidemie de pestă, mai
a les, prm mila lui cea mare, încâ_ în lunile trecute, ianuarie şi februa 
r ie, şi magis t r aţii noş tri au reparat nişte case cunoscute şi au venit l a
noi, d u p ă obligaţiile lor de serviciu, ş i - a u exprimat dorinţa d e a şti
de cdtrc cine a fost cauzată (perperalt kar) paguba în păduri şi l a h o 
tar, şi imediat după ce ches tiunea a f o s t dezbătu tă î n mod serios de
c ă tre Consiliul bistriţan, am redac tat că pagubele a u fost pricinuit e de

către românimea răspîndită î n Hofistacz şi in gospodării îndepărtate
t mMei i ş t e ) , ştiind sigur că ţ ărănimea e t erogenă nici n - ar fi îndrCiznit
sii se apropie de ho tarul oraşului, iar orăşenii au fos t determinati să
se aprovizioneze cu lemne de foc numai în anumite zile şi a t unci sub
i n spectia unor s tr."iji vigilen t e aşa că cetăţ enii oraşului n-au putut să
clec u n osemenea atac lnem excurralha t l anak) deoarece comandan t u l
de a tunci e r a deosebit de priceput î n c e e a ce priveşte vigilenta. După

a cf'a sta s-a întrunit magis tratu 1 B isiriţei, împreun-i cu noi, în anul a ·
c e sta, 1 7 13, ziua 1 5 a lunii mai, la Casa Consi fiului orăşenesc pentru
execu t area şi rezolvarea multor chestiuni de interes public şi
al tor
c h estiuni. S-au ivit, în această sesiune, multe plîngeri, între altele că
rom â n imea flo tantă, răspîndită, din cauza nesupravegherii, îşi face co
libe in grădinile mai multor oameni part iculari şi de acolo provoacă a 
tacuri în timpul tîrgului, chiar ş i î n a l t e sâ.rbători sfin t e cind orăşenii
�: int ill b iserică pentru a cinsti pe dumnezeu, sau î n timpul nopţii, cînd
portilE: � î nt î n chise, a t unci măierenii (Majoriak) pricinuiesc pagube e 
norm de mari în persoane şi vite. Cu aceasta ocazie s - a d :scu t a t c ă o 

raşul nostru a a v u t şi înainte obiceiul şi modul d e - a menţine ordinea,

că în anumite timpuri măierenii din jurul ora.şului au fost con trola ţ i şi
v iziLaţi şi cînd s-a descoperit vreo bandă periculoasă şi rea şi pricinui
tnare de pagube, casele lor au fost nu numai arse ci şi românii depor taţi
( releqoi t ok), mai ales că, în magis tratul nostru exis tă, încă, unele persoa

ne cinsti t e care a u împlinit asemenea execuţie din îns:lrcinarea acestu 

ia. Jar in vremea aceas ta cînd a vru t să prospereze moara noastră mare

care se dezvo l t ă con tinuu, prin comunicarea sfaturilor şi după adunarea
vo turilor, atît din partea magistra tului, cît şi din partea colegiului ccn

t umviral, s-a h o t ărît, în unanimitate, ca românii ascunşi .şi

pdgub i tori

pentm daunele aduse, însă c u o tactică bine gîndită, s ă fie respi,lşi
(am o v ed .'tassanak) şi sâ. fie expediaţi la domiciliile anterioar e şi a t unci,
de înda tă, s-a acreditat domnului nostru n o tar de a înregistra h o t ărîrea
aceasta, a noastră în prot ocolul orăşenesc, pentru cautela şi călăuzirea
urmaşilor şi pentru că s-a făcut astfel, o dovedeş te sigiliul nostru obiş
m!it şi semnă tura mîinilor noas tre proprii.
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Semnat, Bistrija, ziua de 4 octombrie, anul 1 7 1 3.
Fromm
Michael V erner
Samuel Teychert
Andreas Schankebank
Jakobo Bonesius
Johannes liărtler
Dan iei

am

Jolwnnes Nus.s bacher
Johannes V eber
Simon Rodelt
Gcispari Sc.hmid
j'vl(lrtin Kroner
M artin Ort

Pe care cu numele nostru, in numele intregului
subscris.
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Colegiu

cen tumviral

DOUA PE TI TII DIN 8/S TR/TA-NASAUD ADRESA TE
,

,

DIETE! DE LA SIBIU
SIMION RETEGAN

Dieta din 1863-64, aşa numita dietă româneasc ă de la Sibiu, a însemnat

momentul finalizării luptei de mai bine de un secol pentru recu
noaşterea legistrativă a naţiunii române, a limbii şi confesiunilor sale.
Este, după c u m se ştie, cea mai democratică dietă din întreaga istorie a
Transilvaniei. dieta care a votat legea despre egalitatea naţiunii române
şi confesiunilor sale, cu celelalte naţ.iuni ş i confesiuni transilvănene si
l egea privind oficialitatea limbii româ.ne alături de limbile maghiară ş i
g e rm a n ă
Legislaţi a dietei sibiene, cele două legi în primul rînd, a decurs
din <.:tru ctura sa esenţial deosebită de a tuturor celor dinaintea sa. A
fost, elin punct de vedere naţional, prim a dietă în care na ţiunea română
era r epr e z e n tată dacă nu intru totul, pe măsura numărului şi im!lor
tan ţei sale, într-un mod totuşi mai corespunzător acestora : nu deţine
maj oritatea absolută care i s-ar fi cuvenit în virtutea masei s a l e , dar
.

,

deţine oricum majoritatea relativă în dietă. Social, de asemenea, e cea

dintîi d i e tă transilvănec nă . în care elementele de orig:ne plebee sînt în ma
j oritate, nenob:lii primează asupra nobililor.
Aceasta este importanţa dietei din punctul de vedere al romfmi
l or A avut însă importanţă pentru întraga populaţie a Transilvaniei
şi deloc neglijabilă, una care depă şea graniţele acestei provi ncii. Pri
ma este de natură social-economică. I n afara legilor amintite la Sibiu,
s-a hotărît şi în probleme ca : organizarea morlernă a adminbtra\iei,
reorganizarea j u stiţiei, revizu irea patentei urbariale din 1 854, con
struirea de căi ferate, înfiinţarea unui tribunal suprem, a unei bănci
etc. A doua se referă la relatiile Transilvaniei cu Imperiul întreg şi
la principiul fundamental al organizării acestuia.
Dar d iet a de l a S:biu este important::i nu numai prin activitatea
sa, pror;riu-;;:isă, el �.i i nria impul5 ul pe c are l-a dat acţ i u nii po l it i c e
.
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rom dneşti în general. Asistăm într-adevăr acum la un proces politic
masiv şi di namic, o adevărată izbucnire a forţei, care conferă acestor
ani un specific aparte. Căci la ' fel ca în timpul revolutiei din 1 848--49
sau ca în anii Memorandului, nuşcarea naţională românească prim este
în această vreme un caracter de masă. Cei care o întreţin sint î n pri
mul r înd cei proveniţi din pătura diversă a burgheziei româneş ti în�
formare : funcţionari, învăţători, preoţi, notari, proprietari , negus tori..
Dar acum mişcarea politică î şi face drum in j os î nspre- cimpul său so"
cial, masa ţărănească românească, pătrunde in lumea aproape nemăr-
gin ită a satulm românesc. Aj unsă aici, se div ersifi că : tinde neîncetat.
s ă treacă de pe făgaşul naţional pe cel social. cl ar rămâne mereu vi e ·
.,i s u b primul aspect. S înt nenumdrate comunele româneşti care decla
r<l, cu d e la sine putere, limba română drept singura lor limbă oficia
lă, adoptă în mod solemn ho lări rile conferin ţei naţionale de la Sibiu
din apri l ie 1 863, sau întocmesc proteste, petiţii, j ălbi de naturd. poli
tică . Si, pretutindeni î n Transilvania satele române încep sa-ş1 c;m
stituie a pat atul de conducere propriu : j uzi, notari, j uraţi, d up ă cri
terii naţionale.
Dar cea mai masivă participare populară la vi aţa politică a sta
tului are loc cu prilej ul pregătirii şi desfăşurării dietei de la Sihi u .
Nicicind după. 1 848 ţărănimea română nu a fost mai activă ca acum ..
·Masa aJ pgă torilor români impresionează pretu tindeni prin energia, ma
turitatea, demnitatea sa, cu toate că aceasta este prima sa experien
t ă constituţional ă. Se prezintă la locurile de alegere, care adesea se·
dflau la o mare depărtare, în numcir neaşteptat de mare, intr-o v t eme
cînd muncile agricole erau î n toi, votează, în ciuda tuturor ameninţă
rilor, presiunilor, uneltirilor pentru candidaţii proprii, aşteaptă z ile
d e - a ri ndul rezultatul scrutinelor .
După întrunirea d ietei, în 1 5 iulie 1 863, ţărănimea pd.s trează de
a s e m enea o permanentă legătură cu ea. Ea în ţelege chemarea noii
diete în curmarea tuturor nedreptăţilor pe care le-a suferit sau le su-
ferea încă din partea foştilor n obili, a Fisculu i , a altora. Plină de sre
ranţă, tri m i te la Sibiu, în tot decursul celor două sesiuni clietale,
n enumă rate cereri, pl îngeri şi "arătări' ' de ordin general. local, incl i 
virlual chiar. Unităţi admini stra tive întregi, comune, persoane pri v a le
se ad rE-sează dietei î n ches tiuni ele interes urbarial, administr ativ, j u
decătoresc, politic.
Din mulţ.imea cererilor sosite la prezidiu! dietei alegem două tri 
mise elin fostul district al Năsăud ului, existent, cum se ştie, ca unitilte
administrativă ind ependentă in perioada 1 86 1 - 1 8 74.
Cea dintîi este o petiţie, din 1 3 / 1 mai 1 8 64, prin care opidul Rod
na ce:rl' reprezentarea sa în dietă cu un d ep u tat propr iu Era, desi:..
qur, nu numai o chestiune de mîndrie locală, ci şi una de o mare im
p ortanţă practică. Cereri similare întocmesc în această vreme , cind·
cHeta d ezbătea tocmai noua lege electorală a Transilvaniei, şi localită-.
ţ l ] p : Bla j , Z l alna , Trascău. Vor fi înaintate toate spre dezbatere u n ui
comi let � pecial al clietei.
·

.
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Conlinutul actului este deosebit de interesant prin datele pe care
cuprinde asu pra localităţii Rodna. Ca de obicei , în asemenea ca:t u ri,
autorii act u l u i apelează, în sprij inul cererii lor, în primul rînd la argumen
.t��le dreptului istoric : vechimea localită ţii, privilegiile de care ea :>-a
bucurat în trecut. Se amintesc astfel documentele privilegiaie ale lui
�fa tei Corvin din 1 472, 1 475 şi 1 488, cele ale regelui Vlad islav din
"1 492 şi 1 494, cel din 1 520, în care de fiecare dată Rodna poartă denu
mirea de "opid" sau tîrg, iar in 1 475 ii sînt acordate aceleaşi drepturi
şi li bertăţi ca şi oraşului Bistriţa, Această situaţie privilegiata a Rod
nei a fost recunoscută si de cancelaria aulică de la Viena care a res
p i ns în 1 76-l pretenţiile de despăgubire ale oraşului Bistriţa după în
·�rlobarea Rodnei în cadrul graniţei militare.
Î n favoarea acceptări i cererii pledează nu numai trecutul locali
tăţii, ci şi prezentul ei. Rodna, declară textul actului, este punctul de
legătură între Transilvania şi Bucovina, are o populaţie de 2300 de
locuitori, un teritoriu de 1 5 .875 de iugăre, plăteşte singură statului un
i m pozit de 4.440 florini, este centrul unei prefecturi montane, staţiune
:balneari:t etc. Posedă - declară textul - nu numai toate drepturile
i storice, ci şi atributele unei localităţi urbane de care trebui e să se
ţină seamă. În afară de aceasta, în sprij inul cereri i pledează şi ldptul
·cii districtul românesc al Năsăudului este foarte nejust reprezentat în
dietă în comparaţie cu alte unităţi administrative, cum este <.:hiar
scaun u l , Bistrita de pildă , precum -;; i faptul că localităţi mult mai mici
·decit Rodna, ca Moci, Huedin, Sic, I lieni, dispun de cîte un deputat
,propriu în d ietă.
Cel de-al doilea act este o petiţie a comunelor cercului Birgău
lui, prin care solicită dietei sibiene constituirea, pe seama acestor co
mune. a unui for politic şi a unei j udecătorii proprii. Se protesta ast
fel împotriva înglobării comunelor Bîrgăului la prefectura Rodna , con
fonn IJroiectului de l ege privind noua împăr ţire administrativ-terito
rială a Transilvaniei.
Ca şi în cazul primei cereri, autorii actului - juzi, notari, şi ju
raţi ai celor 8 Bîrgaie
îşi motivează temeinic cererea. Se referă în
primul rînd la poziţia geografică a cercului Bîrgău, situat la graniţa
"l e

-

cu Bucovina

şi

Moldova, dar

şi la realităţilro �ale sof'iale şi

e�·cnomice

i r , terne care impun existenţa unor foruri proprii. Actul dezvolta pe
larq situaţia încă foarte confuză a raporturilor de proprietate, de unde
ctecur<J numeroase procese, conflicte, neînţelegeri, care impun, de cele
r;, a i multe ori, intervenţia forurilor politice sau j udecd.toreşti. Chiar
si autorităţile absolu tiste austriece au recunoscut această necec;itate,
înfiinţînd pentru aceste opt comune o pretură şi o judecătorie proprie.
Î n sprij in u l cererii lor, autorii actului enum eră rînd pe rind nu
mcî rul mare al l ocuitorilor cercului, marea sa extensiune teritorială,
d rumul "de ţară" atît de circulat, cazarma m ilitară din Tihuţa, nenu
m ăratde transporturi de vite ce vin din Moldova, depărtarea faţă de
Rorlna etc.

www.cimec.ro

S. RETEGAN

1 50

Dacă cererea Rodnei a fost dezbătută în dietă, fără însă a fi to
tuşi acceptată , petiţia celor 8 comune ale Bîrgăului nu a mai aj uns în
discuîia dietei, deoarece aceasta este prorogată în octombrie 1 864, iar
în anul urm ător, în condiţiile cînd habsburgii se orientau spre dua
lism, este desfiinţată.
A N E X A NR. 1

INALTĂ DIETĂ

Este istoric dovedit că Rodna a fost mai înainte o cetate foarte
împoporată şi înfloritoare în industria montană, care încă la anul 1 241 ,
prin invasiunea mongolllor s-au devastat . Dovadă, intre altele, istori
cul Bonfiniu în Decade, şi Rogerus în Carmen m1 serabile.
l..J u seţiunea şi avuţia mineralelor din j urul său i arăşi o ridicară.
d i n ru ine şi industria montană deveni a doua oara m floare, la care
şi regii Ungariei, prin confirmarea drepturilor sale de mai înainte, o
ajutorară.
Aşa regele Mathia care încă la anul 1 472, prin litere privilegiale
demanda ca locuitorii români din "Districtul valei Rodnei " , să nu se
separeze de cetatea Bistrita, ci să

se socotească ca încorporaţi cu aceeaşi

cetate, prin privilegiul său scri s pe pergament, cu sigil pendinte, din
anul 1 475, încorporînd deplin "opidul Rodna" şi cu toate apertinientele
sn.le ( Valea Rodnei) cu cetatea Bistriţa, tot de odată, decretează între
altele, ca " opidul Rodna" să aibă ŞI să. se bucure de aceleaşi d r eptu ri,

libertăţi,

graţii şi privilegii

şi consuetitudini

de care

s e bucură însăşi

cetcltea Bistriţa.
Acelaşi rege prin al doilea privilegiu scris pe pergament şi cu
sigil pendinte, de anno 1 488, întăreşte atit privilegiul său ele mai
nainte' , cît ş i instrumentul conventului m onastirei Cluj de anno 1 475,
d e s p re introdu cţiune (adnexare) şi statuţiunea "opi dului Rodna" la ce
tatea Bistriţei.
Regele Vladislau prin privilegiile scrise, asemenea pe pergament
şi cu s i gi l p en d in te de a n n o 1 492 ş i 1 494 confi r �"T' ă de nou ambele l i 
tere privilegiale a regelui Mathia, despre incorporaţiunea "opidului
Rodna" şi a pertinenţiilor cu cetatea Bistriţa, prec um şi despre esemp
tiunea sa ; asemenea şi regele Ludovic au edat un privilegiu scris pe
pergament şi cu sig il pendinte de anno 1 5 20 sunător despre d iversele
libertăţi a " opidului Rodna" .
Aceste documente, dintre

care cel din

anno 1 47 2 şi 1 A 7 5

a regelui

h1athia, apoi cel al conventului Monastirei Cluj din 1 475 se ald.tnră
sub A
în copie, după cum dovedeşte alegatul sub B, s-au înmînat in
23 decembrie 1 76 ;-J domnului general-comandante şi preşedinte a Gu
vernului provincial Br. Bucov în origine, şi acum se află la î n altu l
ces( are) reg( esc) Minister de răsbel în Viena.
Din toate aceste documente citate mai sus se vede apriat :
-

a) că Rodna ca loc principal

d�n

valea ce

poartă

acelaşi

nume

( Va�ea Rodnei ) , vine întotdeauna sub numire de "opid" înainte ;
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b) că incorporaţiunea c u cetatea Bistriţa au urmat J ure incor

porationis, iară necicînd jure dominium.

c) că opidul Rodna, ca atare, conform privilegiului de anno 1 475
a regelui Mathia, pe care se provoacă şi celelalte privilegii, au av ut
acele drepturi, l ibertăţi, graţii, privilegii şi consuetudini, de care s-au
bucurat şi de care şi pînă acuma se bucură însăşi cetatea Bistriţa.

d) că nu există nici un act prin care s-ar putea legalmente dovedi că
s-ar fi redicat aceste drepturi privilegiale ci din contra.
e) Singura înaltă cancelarie de curte în opiniunea sa din 1 8

februariu 1 '164 Nr. 248, provocîndu-se expres l a sus citatele privilegii,
află întemeiate aceste drepturi a opidului Rodna şi a valei de acel

nume ş i propune a se respinge pretenciunile de rebenificare nedrepte a c e
tăţii şi a districtului Bistriţa, cu ocasiunea militarisaţiunei, îndreptate că
tre fise, precum au şi urmat_

1) Tot în asemenea sens şi cu provocare la aceleaşi privile·J ii
se exprimă şi escelsul regiu guvern în reprezentaţiunea din 10 m ai
1 864 Nr. 4807

îndreptată către maiestatea sa ces(aro)

reg(ească)

apos

tolică.

Cu intr o ducerea institu tului de graniţă la care au fost tr ? şi şi
locuitor; i O J:; i du lu i Rodna , au rămas în suspensă
eserciarea acestor

drepturi, fiind că nu au convenit cu starea şi serviciul milităresc el e

graniţă, pînă a u sustat acesta.
Pe lîngă toate acestea comunitatea Rodna

şi-a

păstrat

cel

puţin

numirea de "tîrg" (Marktflecken) precum se poate vedea din con
scripţiunil e de pe acele timpuri.
Fiind încă

că.

majestatea

sa

ce�(aro)

reg(ească)

prin biletul

de

mină din Schi:inbrunn 27 august 1 86 1 , după care s-au restituit comune
lor l ibere de m ai nainte, din valea Rodnei dreptul regalelor, au recu·
nascut sta tus quo înainte de militarisaţiune, fiindcă " opi du l Rodna"
totdeauna a fost locul principal a tu turor comunelor din valea cu a 
cel a şi nume, de unde s-au şi numit mai înainte "Districtus Rodnensls'· ;
fiin dcă Rodna, ca comunitate opidand. are, sau 1 se compet toate a ceie
d repturi escepţionale, ce le au şi alte comunităţ.i opid ane elin patrie,
t ot în sensul dreptului istoric ; fiindcă toate aceste comuni tă�i, o a şi
altele ce nu au drept istoric de a se numi opide, între altele, bi au
dreptu l de a fi representate la înalta dietă prin cîte unul �au m a i
m ulţi deputa ţi ;
Fiind că toate acestea drepturi, după constituţiunea provincială.
acum iarăşi restituilă - nu sînt prescriptivere, prin urmare ni ci a
onidului Rodna.
Fiindcă prin introducerea institutului ele graniţă �.i in cî l t � mp
au sustat acesta, sus indicatele drepturi istorice au rămas numai ca
suspendate, iară nicicînd nu se pot privi de perdute ;
Fiindcă mai încolo comunitatea opidană a Rodnei, care prin d r u 
mul cel nou, ce duce peste muntele Rotunda, e cheia de comunicaţiu 
n e intre Transilvania ş i Bucovina, are peste 2.300 suflete, posede o
proprietate de pămînt cu totul de 1 5 .875 iug., 1 1 78 stînjeni, pentru
·
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care se plăteşte una contribuţiune anuală de 4440 fl., 39 kr. v a lu tă
au'>tri acă. Apoi are şi tîrg de săptămînă , care se dateazu din cele
mai vechi ti mpuri, iară locuitorii se ocupă, parte cu economia r urală
ş i de vite, parte cu diverse meserii, cu neguţiatoria şi cu inrlustria
montană şi de lemne, apoi fiind că tot în această comunitate se află şi o
prefectură c(esaro) r(egească) montană pentru
industria de mi
ne
precum �i sc ăldători de ape minerale,
apoi e şi
staţiune
de p o�tă şi reşedinţa judelui de cerc. Cu un cuvînt opidul Rodna po

sede nu numai toate drepturile istorice a unui opid privilegiat dară şi
celelalte recerinţe în privinţa intelectuală, posesionară, industrială şi
ale altor interese şi fi indcă, înfine, afară de toale acestea întreg dis
trictul Năsăudului cu una suprafaţă de preste 45 mile p ătrate şi a
proape 50.000 locuitori, are drept numai d oi deputaţi de a ale·ge, cind
alte j urisdiqi uni cu mult mai mici, de pildă districtul şi cu ceta tea
Bi'>triţa, care are numai una suprafaţă de 22 miluri pătrate şi 1 8.000
locuitori , prin urmare în ambele privinţe mai puţin de j um ătate ca
districtul Năsăudulu i posede, alege 4 deputaţi, asisderea şi alte comu
n ităţi mai neînsemnate, de pildă Mociul, Huedinul, Deva, Sic, Olahfalu
etc . , fiecare este representată de sine prin cîte un deputat ; aşa u mi
lit . ;u bscrisa representaţiune a opidului Rodna cutează a se ruga c a
inalta dietă să bi nevoiască cu ocasiunea desbaterei proectului pentru
noua lege electorală a lua acestea motive în dreaptă consideraţiune
şi a primi şi opidul Rodna între acele comunităţi, cari ca atari vor fi
îndreptiiţjte a fi representate la I nalta dietă, p r in cîte un deputat ales
din s i nul său.
Representanţa opidului
Rodna în 1 3/1 mai 1 864
Pantelimon Domide cap it[ an]
c[ esaro] r[ egesc] în pensiune şi posesor
Cosma Anca
învăţător normale şi posesor
Ioanae Papussa paroch rom. cath.
Florian Porcius, asesor şi posesor
Gavril Anca, j ude opidan
Urmează alte 21 semnături autografe, la care nu se specifică
calitatea.
Budape�ta, Orszag-os Levell<ir, F . 1'35, D. 1 863/4, Elnoki iratok 1 864-253.
A N E X A NR. 2

INALTELOR STATURI ŞI ORDINE !
Umilit subscriselor comune a cercului Bîrgău a venit prin foi
le pul>lice la cunoştinţă, cum că cercul acesta carele mai înainte, atit
sub fosta grani ţă cît şi sub absolutismus au avut în mij locul lor derc
gătoriile în instanta dintîie, acuma, după un proiect
de organizare
co m pus din nou s-ar împărtăşi în cercul prefecturei Rodna.

www.cimec.ro

DOuA PETITII DIN D I STRITA-NĂSĂUD

1 5:1

Deoarece j urstările comunelor acestui cerc sînt in toată privinţa
a�a î ntocm ite încît nu e cu putinţă acest proi ect a-l i ndeplinire, căci
cazurile de toată ziua d au dovezi destoinice că în cercul Bîrg ăului e
necesarii atît o deregătorie politică cit şi j udecătorească, şi cu aceea
<i ară se încumetă umilit subscrişii representanţi a comunelor cercului
Bîrgău a aşterne înaltelor staturi şi ordine um ilita rogare ca să li se
dec în m i j locul lor deregătorii poEti ce şi j udecătoreşti de instanţu. I
:<;i mo tivează obidienta lor suplică c u următoarele puncte :
1 . Cercu l B î rgăului se mărgineşte cu două ţieri, adecă cu Bu
cov ina şi Moldovi a, şi cu o plasă el e popor ru care locuitorii acestui
cerc nu ara reori vin în ceartă pentru prevaricaţiuni de cîmp şi de pa
d ure, ba chi ar si pentru proprietatea de pămînt şi linia de grani ţă ;
dovadă este că acuma mai de 2 -ani sustă între Bucovina şi cercul
Bîrgă.ulu i pentru graniţa ţierilor un proces, carele nici autorităţile
superi oare a a mbel or ţieri nu-l pot fini, mai încolo că pe această gra
ni ţ ă se înt împlă furturi, însemnate răpiri. maltratări şi alte nepl ăceri
desp re care facturi sînt esemple presinte, că şi acuma se a flă în car
cerea di stri ctului nostru, apoi în prinsorile j udecătoriilor din Buco
·v ina m a i mulţi inculpaţi şi nu arareori aduc acestea cause lipsa cu
sine că trebuie să iasă comisiuni chiar cu putere de arm e in faţa
l ocului spre a susţ ine pacea şi liniştea publică .
2. Fiindcă cercul acesta au fost mai înainte sub j urisdic ţ iunea
'0ră nicerească militară şi proprietă ţile de pămînt ş i hotare nu sînt re
·gu l a te, sus tau mai mult ca de 10 ani şi anume de la disfiinţarea gra
n i ţei - a t î t î n t r e comu n e l e R î rq ci.ului cît şi între comune străine el i n
d i s trictul Bistr i ţei, procese fJeste procese. care poate încă ş i m a i m u l te
zeci de ani nu se vor fini, cînd despre persoane singuratice din cerc
nice nu se poate lua în consideraţiune mulţimea proceselor, căci lo
curile şi hotarele s înt aşa de comulate încît un proprietar d e pămînt
are în 7 şi în 8 comune locuri, care cauze aduce c u sine numai î ntr-un
a n la � pînă la 500 procese atît politice cît şi i udecătore�-ti ; aceasta
se poate argumenta din protocoalele exhibitelor j udecători ilor din
N ă " ă u d , la care din neputin ţ ă învingerei cu lu cru zac incuse şi plîn
-sori cu anu l nerezolvate şi bietul ţăran trebuie pînă ce capătă reso
l u t iunea dintîia de a alerga de m ai multe ori cîte 7 miluri pînă la
Năsăud ; şi aşa dacă ar merge la Rodna la deregătoria proiectată tre
buie s & facă 8- 1 0 miluri, cu care ocasiune îşi pierde cu. săptămîna
t i m pul. Si la aceasta se mai însoţeşte încă şi acea j urstare că in mul
te cazuri aduce necesitatea cu sine ca să iasă comisii afard. ş i care
trehui e să le salveze partida cu acele sume însemnate, care fac mai
î n d o i t preţul procesulu i sau a rcsultatului suplicei, ba î n că daca o parli di<
săraca nu poate presta spesele comisiunei anticipativ, precum e
orî nduit, nici nu are de a aştepta scutul legilor căci amploi aţii nu pot
călCitorii pc spese l e lor; cînd dacă ar fi a utorităţile î n cerc toi.lte a
<:e'ite însărcinări s-ar delătura şi poporul nu ar fi asuprit mai tare d e 
c i t sub absolutism , c ă c i n o i credem că sîntem în libertate autonomică
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şi nu om avea în loc de uşurări m ai multe greutăţi decît sub absolu
tism.
3 . Sub absolutism, încredinţîndu-se toate locurile
superioare,
despre necesitatea unei autoritţi publice şi j udecătoreşti au şi con
ces o pretură politică şi judecătorească a cărui număr de exhibite în
agen dele politice au fost pe un an peste 5000, în civile ş i judeca
reşli peste 1 500, în trebi penale peste 1 000 şi cu toate c ă au fost c ite
G-7 arr::. p loaţi sistemizaţi, totuşi nu au putut deplin corespunde che
mări lor din ajuns, cu atît mai puţin se poate publicul ind estula cînd
acea autoritate ce au avut-o ei în mij locul lor ar fi îndepărtată. ele
dînsul la 1 0 miluri. Aicia mai observ ăm încă şi aceea că în griJinţa
orfan�br şi pertractările de ereditate sînt în ace�t cerc rPai de t ot
date uitării din care urmează multe alte scurtări în drepturi,
cac1
chiar sub fo s ta d esaro) r( egeasca) pretură ca j udecătorie, era de la
5 pin ă la bOO de asemenea cazuri de pertractat şi t o t u ş i nu se putea
toate cu acurateţă duce în îndeplinire, cu atît mai puţin se \'Or pu
tea d :J ce in îndeplinire prin proiectata autoritate di n Rodna.
4. Duce prin cercul Bîrgăului, stătător din 8 comune ş i un pre
c! i u m şi peste 1 0.000 d e suflete în una cxtensiune de 5 1/2 miiuri cua
d l"ate, strada ţierii de căpetenie, pe care ziua şi noaptea călătoresc
pasageri mai în toată Europa, şi care nu arareori au lipsă de autori
tatea politică şi j udecătorească.. Apoi se află în prediu Tihu ţa o ca
s a rma mare militară care încă trebuie să stee sub supravegherea o.u
torită.ţii p u bl i ce şi asemenea sînt totdeauna de lipsă la transpoartele
m il itare ce neîntrerupt trec în sus şi în j os, intervenirea autori tăţii
politice şi j ud ecătoreşti , căci nu arareori se întîmplă între public oşl
transpoarte de acelea certe la care trebuie să păşească în m i j l o :
j u decători a s a u autoritatea politică şi a ş a c î n d nu s - a r statori o c;.u
tori t ate politică şi j udecătorească am fi mai rău asupriţi decit s u b
absolutism ; dovadă este căci î n mai multe rînduri atît c u dezerteuri
cît şi cu alte excese la prestarea prej uncturilor s-au întîmplat de a 
cel ea certe încît au fost silită chiar şi j udecătoria civilă a păşi ener
gios şi cu atîta nu fu destul, a trebuit încă şi delegarea unui amplo:at
pe timpu l încortelării în mai mul te comune.
5. Pecum mai sus am zis se mărgineşte cercul Bîrgăului cu
d ouă ţ i e r i străine şi nu ararec·ri se întîmplă de acelea certe unele lo
cu itori i Bîrgău l ui au lipsă de grabnicul ajutor a autorităţii, intru atita
încît d e n u l ' <t avea acl'la, deloc siut exp uşi per : colulu : e l e
a-�i pierde averea ş i viaţa, ş i aşa cînd ar f i supus B î rgă.ul prefectu
rii d in H oc: na ace�te nepldceri ar fi requlă d.e zi, c ăci ş i r:.înă acuma, ş ;
anume de la desfiinţarea preturelor au suferit locuitorii aces tui cerc
enorme daune în toată privinţa ; au trebuit să scoa tă comisii, du tre
huit să sufere multe asupriri şi să plătească comisiuni impreunate cu
��nese enorme fără cale şi de exemplu aducem înainte că mai în ainte
nn amploiat c înd ieşea l a comisiune in cercul acesta i -au plătit parti-
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da cel mult 5 florini, cînd acuma o com1smne ce vine de l a Năsă.ud
îl costează cel puţin 20-40 florini.
6. Trec prin cercul Bîrgăului în toată vara cu miile transpoarte
de vite din Moldavia şi Bucovina cu care ocasiune nu arareori atit
în privinta sănătăţii lor cît şi în cauze de ceartă e de lipsă scutul
unei autorităţi, care noi numai atunci îl putem avea cînd ar fi în mijlo
cul nostru o autoritate competentă. In Rodna. în o comună c e - i m a i la
marginea districtului, pe unde nu trece aşa o pasagie împovărată cu
atîtea greutăţi, nu ar fi cu cale ca alte comune de 10 miluri îndepăr
tate să aibă acolo superiorii lor, căci comuna Rodna nu are acelea in
sărclnări şi datorinţe ce le au comunele Bîrgăului, pe acolo nu umblă
m iliţia, - nu e cercul prefecturii proiectate învecinat cu Moldavia prin
urmare nu au necesitate neamînată de o autoritate în loca şi aşadara
ar fi cu jele cînd comunele Birgăului, care totdeauna şi de secoli în
tregi au avut în mijlocul lor autorităţile, acuma să călătorească. la a
cestea peste 10 miluri şi să ceară scutul lor, carele şi sub absolutism
mai favoritor I-au avut, căci pri n a ceasta nu ar fi libertate autonomi
că, fdră asuprirea poporului_
Noi, umiliţi subscrişii representanţi a comunelor din cercul
Bîrgăului a şternem cu acea dar supusă rogare, ca înaltel e staturi şi
ordine să benevoiască prea graţios ca in cercul Bîrgăului, în conside
raţiunea motivelor pe scurt aduse înainte şi a j urstărilor poporului
a concede înfiinţarea unei d.eregă torii politice şi j udecătoreşti ele ins
tanţa I cu atît mai vîrtos căci de altcum nu numai poporul e impovă
rat ba şi statului nu se poate corespunde datorinţele.
In fine se mai adauge cum că şi cu administrarea contribuţiu
nii imperiale sînt asemenea spese puse în legătură pînă la c( esaro )
r( egeasca) percep tarie în N ăsăud.
Prunclu-Bîrgăului 14 Septembrie 1 864.
In numele comunelor cercului BîrgăuluL
COMUNA MIJLOCENI:
Chi for Pasăre, membru de comitet ;
,.
Dănilă Budetsan,
Elia Butham, jude şi notar;
COMUNA SUSENII BÎRGAULUI :
Echim Bălan, membru de comitet;
Vasile Andrugel. membru de comitet
Pavel Bufal, notar comunal
Ciril Danu, j ude comunal
COMUNA M UREŞENII BIRGAULUI
Ciril Hăngan, membru de comitet
Flore Hăngan, membru de comitet
Avacom Delei, membru de comitet
Du mi tru Masieri, membru de comitet
leon Rus, j ude comunal
"
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Toader Jianca, m embru de comitet
Ionică Lazar, membru de comitet
Simion Pahone. j ude comunal
Vasile Siotu, membru de comitet
Simeon Pop, j ude comunal
Ştefan Turşa, notar
COMUNA BISTRIŢA B l RG A ULUI
Simion Ilia, membru de comitet
Grigore Zigaroi, membru de comitet
Todor Beşa, membru de comitet
Iacob Belei, membru de comitet
Simeon Pop , jude comunal
Teodor Monda, notar
COMUNA RUSU BIRG A ULUI
Lupu Cirstea, membru de comitet
Flore Cirstea, membru de comitet
Gavrilă Ursache, membru de comitet
Vasile Gore, jude
Ion Prundariu, notar
OPJDU PRUNDU BIRGAULUI
George U sc h eri. membru de comitet
Larion Beşa, membru de comitet
Ion Dablea, m embru de comitet
George Albul, membru de comitet
Ion Dr aşmaşu, membru de comitet
Martei Uşeri, membru de comitet
Domide Morariu, învăţător
Macedon Morariu
Toader Uscheri , jude opidan
Paramon Vlad, scriitor
Atanasie Uşieru, notar
COMUNA TJHA BIRG A ULUI
Ioan Gorea, membru de comitet
Larion Socina, membru de comitet
Simeon Nemeşu, membru de comitet
Ioane Dologa, j ude
Gregoriu Sălvănut. notar comunal.
Budapesta, Orszit qos Lev el tar, F. 135, D. 1 863/4, Nr. 507 .
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DEUX PETITIONS DE BI STRIŢ'A-NĂS ĂUD ADRESSEES A LA
DIETE DE SIBlU
RESUME

Sibiu

L'auteur de J'a r t icle publie deux peti tions adressees a la Dii� te de

( 1 863164).

La premiere pe ti tio n du

1 31 1

mai

1 864,

par Iaqnelle

1'0-

pide Rodna demande s a repres e n t a tion dans l a Diete par un depu te. La
deuxii:.'me peti tion es t celle du cercle de Bîrgău par Ja quelle il solici t e

a la Diete la solution d e s probleme.s administra tifs, concernant
stifution d ' u n for po/itique e t celle d'un tribunal civil.
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ECOURI MEMORANDIS TE
LA INTEL ECTUALI DIN PRUNDU BÎRBAUL UI
IOAN Cf RNUCAN
In lupta pentru drepturi şi afirmare naţionalei care are loc in Tran
sil vdnia între 1 848 şi 1 9 1 8, mişcarea memorand istă este evenimentul cei
mai im portant al vieţii po litice transilvănene. Ea este o expre sie con
.:..: e ntrată a dezvoltării simţămîntului naţional al românilor, simţă.m int c e
d eveni se arma de luptă împotriva asupririi feudale şi naţionale al unei
p opul fl ţ i i m aj oritare care mai suporta încă situaţia de a fi " toleratct" p e
u n p ă m î n t i n care î şi a vea obîrşia.
Ecoul p e care mişcarea mem orandistă î l va stîrni atît printre români
cît şi i n străin ătate este cu atît mai mare cu cît in perioada care urmea
ză p actului duali st ( 1 8 67) şi p ina l a 1 094 istor i a politică a Tran-;il vaniei
cunoaste o înrăutăţire a situaţiei maselor populare. Acum se accen
tuea-ză asu p rirea n aţ io n al ă creşte ş i mai m u l t exploatarea socială a celor
'ntl lţi iar rolul de asupritor îl are mai ales moşierimea şi burghez i a m a 
fJ h i a r ă 1 .
Contradictiile claselor antagoniste se adîncesc tot mai mult iar struc
l nra social-econom ică a Transil v aniei va purta amprenta unor rămăşite
anacronice ce d ecurg din faptul că rev oluţia burghezo-clemocratică nu a
fost d esăvîrşită şi nu au fost încă rezolvate acele probleme care tre 
lmlau f,ă aciucă drepturi sociale şi naţionale. Populaţia româ.neasc§. se v �-l
opune tot mai mult asuprirli. Motive de nemul ţumire exis tau destul e
mal ule" că Transilvani a era î ncoqJorată l a Ungariil ln c ondiţii asemtin 2l 
ioare cu acelea d e l a 1 848 iar mulţimea d e legi ce se vor e lilbora pri 
v i nd naţionalităţile, dreptul electoral, înv ă ţ i:J min lul, sau cele referitoa re�
la pesă, îngrăd eau tot m a i mult de l a drep tu ri pe români. Reprezen tan ·

,

1. Miron

Ccnstantinescu, Constantin Daicov i c i u . -Stefan Pascu,
Editura didactică ş i pedagogică, Bucureşti 1 9:;9, p . 380.
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ti i populaţiei româneşti ajung să protesteze în mod public şi să se orga·
nizeze în partide naţionale.
Organizarea politică a luptei de eliberare naţională, demonstreazd!
Lrecerea la o etapă de matt: ri7are a mişcării pentru drepturi a românilor.
Organizaţi la inceput în partide naţionale române distincte ( 1 869) , se
v a ajange odată cu creşterea persecu ţillor din partea guvernelor ma 
qhiare, la unificarea poli tică a mişcării românilor transilvăneni, prin:
crenrea unui sinqur r. artid la 1 88 1 , PARTIDUL NATIONAL ROMi\ N .
Dacă, în general, mişcării memorandiste îi lipseşte legd.tura c u masa
t ărănimii, p l eferînd să obţină acele drepturi ce erau înscrise în însăşi
programul Partidu lui Naţional Român pe o cale petiţionară, memoran 
dumul este flacăra care va încălzi inimile şi cugetul inteligenţei roma ·
!1eşti de atunci. Intelectualitatea română din Transilvania avînd o con
ştiintci a trecutului şi o experienţa a unor înaintaşi ca Inocenţiu Micu,
Petru Maior, Gheorghe Ş in cai şi al altor iluminişti ardeleni c uprinşi în
acţiunea Supplexului, avînd încă vie în memorie lupta revoluţionarilor
Avnnn Ian cu, Sim ion B<.trnutiu. i\ l. Papiu Jiariau, Gheorghe Bari tiu. ,-a

ridica din rîndurile ei luptători vrednici în fruntea acţiunii memorandiste·
cum au fost Ioan Raţ.iu, Gh eorghe Pop, Iuliu Coroianu, Eugen Brote şi Va
sile Lucaciu.

In acele vremuri de sfîrşit de veac nu va exista colţ de ţară in care

ecoul luptei să nu fi ati ns vibrarea

inimii.

Mulţi contemporani

au lăsat

mărturia acestui ecou aşa cum s-a întîmplat şi la Prundu - BJr,Jăului.
Printre nu m eroasele mărturii în legătură cu trecutul Văii Bîrqăuiui, in
teresante şi valoroase sînt şi acestea care se referă la contactul unor
d ascăli din Prund cu mişcarea memorandistă, la ataşarea lor p l ină de
comf.iasiune faţă de aceia care vor fi tîrîţi în procesul " replicii" şi al al
tor procese de pre!:: ă core au a v u t loc ch qAi. tipări rea "Tvfem oranclum "-ului
In vechiul district al Bistriţei şi Nasăudului exista un climat favora
bil luptei pentru drepturi . V alea .!3îrqCiului, el e <l � emenea, avea o tradit i e
î n spiritul lup t e i pent ru o viaţă m a i bună. Deşi ştirile despre această
' ale sînt frag-mentare şi destul de contradictorii ele atestd. nu numai e
xisten ţa unei populaţii care a trd.it aici fărd. întrerupere încă din epoca
b ronzului, perioadei daca-romane şi migraţiunilor dar şi împotrivirea î rr
fa t a unor năvălitori cum au fos t mongolii, mărturie stînd stîncile care şi
ast3zi poartf, numele de .. Tiltarca Mare" �i , . T ăto.rca Mică' ' . Bîrt,j ăuanii au
luptat din greu pentru apărarea unor drepturi în vremea mil itarizării ţi
nutului de graniţă cît �.i după desti i nţareu Regim entului năsăudean.
Ni s e par dEosebi t de sem nificative cuvintele profesorului Teodor
Ghiţan, un îndrăgostit al plaiurilor natale, cînd afirma : "Valea Bîrgău
lui toată, este pentru partea de nord-est a Ardeal ului leagăn de ramâ

nisi� l . poartă de invazii barbare, pas pentru trecerile din Ardeal spre Bu
covina şi invers, ţinut unde lanţul greu şi
sat urme neşterse şi îndelungate dureri"2.

neîndurător al

2. Teodo,. Ghitan Valea Bîrgăului,
Ins t i tutul d e geografie, 1947.

prezentată

lucrare

de licenţă
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Şi a1c1 ca ş1 m alte părţi ale Transilvaniei românii vor căuta să pro
fite de pu ţinele posibi lităţi oferite de habsburgi pentru a duce o viaţă
mai demnă şi de a se instrui . Acesle ocazii vor fi legate mai ales de mi
şi se vor concretiza m înfiinţarea unei
litarizarea ţ i nutul ui de graniţă
reţele de şc oli triviale c u care începe de fapt invăţămîntul oficial în a
ceastă part e a Trc.n silva ni ei.
I n părţile Bi striţei şi Năsăudului începuturile învăţămîntului o [icial
pentru rom âni nu se v or face, asemenea Bla j u lui, prin înlesnirile aduse
de unirea bisericească de l a 1 698 ci din unele avan taj e izvorîte prin mi
li tarizarea ţinutului d e graniţă al acestui district.
Pentru dezvoltarea unei culturi româneşti pe aceste meleag u r i , a
ridicării prim el or instituţii folositoare norodului, regimul militar al ţinu 
turi lor �Jră.n cereşti a fost mai îngăd u i t or cu românii.
Pe teritoriu l de graniţă năsăudean au început a se înfiinţa şcoli con
form Ordinaţiu nilor date de Maria Tereza în 1 764 şi 1 766 şi care ie
vor anti cipa pe cele d ate cu zece ani mai t îrziu şi pe baza cărora se
va reglenwnta apoi în treaga instrucţiune J i n imperiu. Aşa apar şcoli
triviale la NEt s ă u d �1aieru, Monor, Zagra şi Prundu
Bîrgăului, şcoli
în care se preda în limba română şi care erau susţinute din fond ul de
prov e nte al regimentului năsăudean.3
Ti m pu l în care apar aceste şcoli este deosebit de semnificativ de
oarece es t e acela al deştep tiuii simţămîntului na ţional al românilor
transi l v ănen i , al î n c ep er ii l up tei r o m âni l o r în numele raţiunii şi al
el r e p tu l u i natural.
hlo:tofi a veacului luminilor şi-a găsit în Transilvania reprezentanţi
de seamă în corifeii Ş-colii Ardelene iar politica unor monarhi ,l u mi
na ti' cum au fos t Maria Tereza şi Iosif al II-lea , prin încercările lor
de a menţine cu a j u t or u l u n or reforme sistemul feudal învechit, va
oîeri un bu n prilej pentru grCinicerii acestor meleaguri de a trăi o
viaţă mai demnă şi de a se instrui . Noua situaţie nu putea fi comparată
,

"

"

.

c u i o b ă �J i a .

Se aj un g e ş i in această parte a Transilvaniei să se formeze o in
tel ectualita : e tot m a i n u m e ro as ă . Din r î n d u l ei se detaşează cadrele di 
dactice care erau nu numai luminători a i generaţiilor tinere dar şi vaj 
ni ci arJără tori ai drepturilor grăn'cereş li şi româneşti.
Scopul pentru care habsburgii au dat posibi litate !:: ă se deschidă
şcoli era strins legat de nevoile graniţei. Infiintarea lor nu esie întîm
plătoare decarece i n comunele u nd e erau centrele companiilor regi
mentului, printre' care şi P ru n d u - B î r g ăului , se spera că la aceste
şcoli a\ eau să vlnă un mare număr de copii. Ei u r m a u să con tinu e şcoa
la n orm ală din Năsăud şi gimnaziul militar tot de aici care pregătea
cadre pentru nevoile viitoare ale regimentului. Era nevoie de subofiţeri
ridicaţi d intre localnici însă mulţi tineri vor reuşi să devină intelectu 
ali rle frunte ai districtului sau să-I depăşească, fiind apoi cunoscuţi şi
fJE'Ste munţi.
3 . V . Şotropa şi N. Drdganu,
11

---

F i l e d e i s t o r i e , Vo i . T I .

Istoria şcoalelor năsăudene, Năsăud 1 9 1 3,

www.cimec.ro

p. 73 .

1 62

1.

CERNUCAN

----···-- ------- -------

Incercind să reconstituim file din trecutul î nvăţăm î n tul u i din Prundu
Birgăului ne-a su r prins încadrarea deosebită pe care şcoala aceasta o

are pe întreg parcursul secolului al XIX-lea. Aproape toţi învăţătorii erau
absolvenţi de preparandie şi teologie, aveau legături strînse cu dascălii
n ă:;; ăudeni şi erau la curent cu lupta pentru revendicari naţionale.
Manu al e de şcoală vechi, ştiri despre persoana unor d as c b .l i de a i c i
cd rţi de valoare păstrate cindva în bibliotecile lor, însemnări personale,
an fost a dunate cu răbdare de către membrii cercului de istorie de la Li
ceul dm Prundu B îrgăului şi servesc ca m aterial pentru cercetarea trecu
t:l lui . A lături de menţiuni deosebite de ordin didactic cum ar fi aceea
că l imba română s-a predat de la început după gramatica lui Samuil
:!', �ieu pe care a îmbunătăţit-o şi editat-o Gheorghe Şincai la 1 780 şi ca
r e nu este alta decît, Elementa linguae daco-rornanae; sive valahicae" gă
�im ş i pe acelea pe care ne intereseazCî în momentul de faţă privind miş
carea mernorandistă.4
Uintr e învăţătorii din Prundu-Bîrgăului primul care ne-a lăsat o în
cercare de monografie a şcolii fundaţionale a fost ILARION BOZGA a l
cărui manuscris se găseşte în arhiva or a ş ulu i Bistriţa.
După ce ne dă lista tuturor dascălilor ce au lucrat la şcoala din Prund
de la 1 786 şi pină în 1 907 aminteşte şi datele mai importante din istoria
şcolii. f;iind contemporan cu mişcarea memorandistă Ilarion Bw.ga a
m inteşte destul de lapidar, în monografia sa, că în anul 1 893 la 16 de
cembrie învăţătorii Eliseu Dan, Ilarion Bozga, Pavel Beşa şi Iacob Onea
conform Ordinaţiunii Inaltului Minister de C ult şi Instrucţiune nr. 57.4 1 1
pe mot iv că au semnat şl dînşii în foaia "Tribuna" din
Sibiu o scrisoa
,

re de "aderinţă" pentru Dr. Aurel Popovici şi Nicolae Roman,

au

fost sus

pendaţi din post şi traşi în cercetare disciplinară. Am aflat mai tîrziu,
din spusele unor nepoţi, că dascălii respectivi au avut neplăceri cu ofi
cialităţile locale. Eugen Brate luptător şi conducător al mişcării memo
randiste îi pomeneşte în mem oriul politic pe care îl va tipări în Româ
nia ş i pe care il va intitula "Chestiunea română în Transilvania şi Unga
ria", spunînd că aceştia au fost chemaţi în fata C u rţii cu j uraţi din Cluj
într-un proces de presă în ziua d e 1 2/24 iunie 1 894. Motivul este ace
laşi : " 0 adresă de aderinţă către condamnaţii în procesul replicei, pu
hlicată în Tribuna"5.
Pe doi dintre aceşti oameni îi vom găsi şi în alte momente alături de
intelectualii de seamă ai acelor vremuri. Eliseu Dan va fi prezent în 1 9 1 8
l a Adunarea d e l a Alba Iulia, adunare care V 3. hotărî Unirea mult visată
a Transilvaniei cu România, iar Ilarion Bozga, deşi îmbătrînit, va fi trl4 . lla"Tion Bozga. Monografia şcolii funclaţionale d i n Prundu Birgăului, manuscrts d i n arhivele
statului ale oraşului Bistriţa, 1907.
5. Dugen B•·ote, Chestiunea română in Transilvania şi Ungaria'
But:ureşti 1895, p. 440.
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mis în lagărul de la Rust din Ungaria, acolo unde se aflau între 1 9 1 6- 1 9 1 8
si alte personalităţi ca praf. Lupaş, d r . Sebastian Stanca, mama poetului
Octavi:.m C:oga şi alţii.L
Pavel Beşa avea, în schimb, legături de prietenie şi rudenie cu
George Coşbuc, corespondau şi adeseori poetul poposea pe Bîr9ăn la
rude şi la prieteni.
Apari �ia celor patru dascăli prundeni în faţa Curţii de j uraţi din
Cluj nu ni se pare întîmplătoare după ce reconstituim factura lor inte
lectuală şi crezul lor politic. Erau în primul rînd oameni culţi, erau le
gaţi sufleteşte de tradiţia locală şi apărau drepturile grănicereşti cîşti
gate cîndva cu trudă şi umilire Deosebită ni se pare factura lor spiritu
ală, bogatul material de documentare pe care şi-1 procurau şi îl posedau.
Multe din cărţile lor preţioase sînt în momentul de faţă în muzeul şcolii
noastre şi ştim cu certitudine că au aparţinut bibliotecii unora dintre ei.
llarion Bozga avea, bunăoară, tratate ca acelea a lui Vasile Gr Borgo
v anu despre Invăţămîntul intuitiv, "Icoana creşterii rele" al lui Andrei
Mureşanu, tipărită la Braşov în 1 848, carte exclusiv pedagogică adresată
mam elor române de dincoace şi dincolo de Carpaţi, însemnările metodi
ce ale vestitului dascăl năsăudean Vasile Petri şi terminînd cu tra tatul
"Institutiuni filozofice'' ale memorandistului Vasi le Lucaciu de la Şi
.,
şesti.
Nu întîmplător sînt subliniate cuvintele din prefata lui Vasile Lu
caciu : "voiesc a mă lupta cu armele adevărului pe tărîmul ci vilizaţiunii
inspre folosul naţiei mele"7 de către un modest învăţător din Prundu
Bîrgăului care va ajunge să fie scos din învăţămînt pe timp de un an
de zile pentru prea multă simpatie faţă de autorii Replicei.
Pavel Beşa avea în întregime opera i storică a lui Gheorghe Baritiu.
acele " Părţi alese din Istoria Transilvaniei" şi multe din paginile volu ·
melor păstrează şi astăzi însemnări personale făcute cu condeiul, însem
nări edificatoare pentru crezul politic al acestor dascăli. In biblioteca
răm asă de la el şi de fiica lui, Leontina Beşa învăţătoare şi ea 1a Prund,
am găsit o parte a corespondenţei cu George Coşbuc, dicţionarul lui
Gheorghe Bariţiu şi "Chestiunea română" a lui Eugen Brote care păstrează
şi astăzi pe prim a p agi n ă s ig i l i ul Comitetului Central al Ligii pentru uni
tatea culturală a românilor şi anul 1 89 1 . Această carte i-a fost trimisă lui
Pavel Beşa de către Georg e Coşbn c .
Ca dascăli ridicaţi din ţărănime desigur că au fost nemulţumiţi şi
ei d e restrîngerea drepturilor naţionalităţilor asuprite din imperiu. Pro
gramul mişcării memorandiste era crezul intelectualităţii româneşti din
Transilvania şi aceasta cerea: revenirea la autonomia Principatului, nu6. G.eorge Moldovan, Fragmente din viaţa intemaţilor zmulşi de Ia vetrele lor şi duşi prin
lumi streine - după intrarea Rom6niei in războiu - 191&-1918, Orăştie 1919 , Tipografia
"Libertatea", p. 19.
i. Vasile Lucaciu, Instituţiuni filozofice, Satu Mare 188 1 , p. 5.
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mirea de funcţionari din rîndul romanilor, dreptul de vot, revizuirea le
gii naţionalităţilor, dreptul de liberă folosire a limbii române în adminis 
trape şi justiţie şi mai ales asigurarea învăţămîntului în limba maternă.
Nu întîmplător dascălii prundeni vor sublinia apăsat cuvintele lui
Vasi le Petri scrise la 1 822 pe o pagină a culegerii "Şcoala practică'' şi in
care ilustrul profesor năsăudean spunea despre dreptul de a învăţa p e
copii româneşte : "Cunoaşterea limbii româneşti ne este de neaparata
trebuinţă, fiindcă dînsa este dovada cea mai puternică a naţionalităţii
noastre, fiindcă dinsa este mijlocul d e împrăştiere al ideilor şi simţăminte
lor între zece milioane de români, fiindcă dînsa trebuie să formeze su
fletul învăţămîntului nostru public, fiindcă de la cunoaşterea ei va atirna
putinţa de a avea mîine o li teratură românească care să manifeste propria

"
viaţă intdectuală .8
Păstrînd viu sentimentul naţional în inimile intelectualităţii, ţinutul
Bi striţei şi Năsăudului a dat întradevăr oameni de seamă în cultura ro·
mânească, avînd în acelaşi timp şi sluj itori de nădej de pe tă.rimul învă
ţămîntului, cum au fost şi acei Ilarion Bozga, Pavel Beşa, Eliseu Dan şi
Iacob Onea din Prundu Bîrgaului, inlelectuali ataşaţi mişcări i memoran
di ste.

8. Vasile Petri, Şcoala practică (culegere de lecţiuni practice), Năsăud
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1381, Tom. I ,

p. 5 .

DES BCHOS :ME}.10RANDISTIQUES CHEZ LES INTELLECTUELS DE
PRUNDU B lRGAULUI
RESUME

L'auteur essaie de presenter d'in teressants temoignages en ce qui
,concerne J'a ttachement de quelques in tcllectu r?!s rle Prundu Birgăului
Eliseu Dan, llarion Bozga, Pavel Beşa et Iacob Onea - au mouvement
memorandis te, e tant traines dans le proces de la "Replique " et dans
�i'auires proces de la presse de J'epoque.
-
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ASPE C TE ALE M/�CĂR/1 RE VOL UŢIONARE
�/ DEMOCRA TICE iN JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSAUD
VASILE I LOVA�

Sfîrşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului XX este mar
cat pe plan m ondial de trecerea capitalismului la faza sa imperialistă
In Transilvania, ca urmare a dezvoltării industriei, a procesului
d e concentrare şi centralizare, asistăm începînd cu primul deceniu al
secolului XX, la un proces de creştere a proletariatului, a consolidării
poziţ.li lor sale. Urmare acestui fapt, numărul muncitorilor din industrie
aproape s - e. dublat în a c e u st .J. perioadă. El aj unge în 1 9 1 0 la 222.31)0, faţă
de 1 1 7 .000 în

1 890.1

Trecerea la impreialism a intensificat exploatarea

muncitorilor şi creşterea preţurilor la produsele de larg consum. Deşi ni
v elul general al salariilor era cu aproximativ 250/o mai mic decît în
Ungaria burghezo-moşierească, preţurile bunurilor de consum cresc cu
3 0 pî n ă la 480fc/
Organizaţi în Partidul Social Democrat ( înfiinţat în 1 890) , mun
citorii români, maghiari, germani din Transilvania, începînd cu primii
ani ai secolului XX , au desfăşurat mari acţiuni greviste, pentru re\' en 
d iciiri economice şi politice.
După 1 903 se creează cercuri socialiste româneşti, iar în 1 90 5
ia fi i n ţă secţia română a Partidului social-democrat din Ungari a, care
tine congrese aproape anual.

In

acea<=tă perioadă

s-au

constituit

or

ganizaţii ale secţiei române a Partidului social-democrat în m ai mul
te oraşe d i n Transilvania, printre care şi în oraşul Bistriţa.3
Activit a tea de constituire a muncitorilor �.i ţăranilor d i n jude
ţul Bistriţa-Năsăud în organizaţii ale secţiei române a Partidului so1 . Destrămarea

2.

monarhiei

Bucureşti 1964, p . 232
Idem, p. 233

austro-ungare.

Editura

1. Unirea Transilvaniei cu România 1 Decembrie

Academiei

1918.
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Republicii

Populare

Editura politică, Bucureşti

Rom,in.e

1970,

p. 31.1
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dal - democrat se intensifică în primăvara anului 1 9 1 8. Astfel, se creed
secţii de partid române la Rodna Nouă (Şanţ) şi Jda Mare ( Viile
T ec:i i ) .
Din procesul verbal, încheiat într-o adunare a socialiştilor,
rei ese că în ziua de 10 martie 1 9 1 8 s-a înilinţat la Rodna Nouă ( Şanţ) ,
în mod d P i in i t i v secţiunea Partidului social-democrat." Secretar al
c o m i letul ui a f o s t ales Dum itru Cotul iar casier Larian Şirlincan. Sec
ţiunea işi aleqe un bibliotecar şi îşi stabileşte sediul pe uliţa Cobăşel
nr 554. Nu m ă rul membrilor sectiunii, pînă la data consti tuirii , era d e
54.5 Organizatorul se�ţiei române a Par tidului social-democrat din
Şn.nţ a fost ing. Grapini Enea, iar al celei din Ida Mare (Viile Tecii)
înv;J ţătorul Toma Botîrlă. Aceasta din urmă s-a constituit la 28 aprilie
1 9 1 Sfi şi îşi avea sediul în casa lui Lupşa. Zaharie, de la nr. 3 3 .
Progrese impor tante făcea la începutul anului 1 9 1 8 reorgani
zarea mişcării "indicale. Rezultate remarcabile au o bţ inu t în organi
zarea sin dicală muncitorii m etalurgişti, mineri, feroviari, tipografi
et c. Sub a cest i mpuls, muncitorii mineri din bazinul Rodnei se orga
ni zează în sindicat la 1 3 octombrie.7
l H conq r e s ul Partidului social-demo·::: r at român d ; n Ardeal şi
Banal, care şi-a desfăşurat lucrările în localul primăriei din Sibiu,
i n 7 i lel e el e l P şi 2 0 ianuarie 1 9 1 9, pri ntre cei 1 20 de delegaţi pre
zen t i. se aflau şi reprezentanţii organizaţiilor din Viile Tecii, B istri ţa
şi Rodna Veche.R
Da tcrită cond itiilor g rele de muncă, prelungirii zilei de lucru,
anlicării amenzilor si reţinerilor din salariu, a rechiziţiilor de tot felul.
mt!ncilor forţate etc., începînd cu toamna anului 1 9 1 8 judetul nostru
esie strEbătu t de frămîntă ri sociale şi naţionale.
In Rodna, Şan ţ şi alte localităţi, muncitorii mineri organi zează
adu n ări şi dem onstraţii de solidari tate cu victoria proletariatului rus
şi i mpotriva interv enţiei sta telor c a p i t a l i ste. In cur•;u l lunii octombrie
l !l ! 8, în tot judeţul se înregistrează agitaţii şi frămîntări. Din ce în ce
m<1i m ulti ţăra:-ti refuză să plă tească i mpozitele, se împotrivesc munci
lor forţate. Această stare de spirit este iniliată şi condusă de că tre or
�!ani zaţiile soci aliste din i udeţ care - aşa cum menţionează ziarul
, . Adevă rul " din 5 m a i 1 9 1 8
desfăşurau o activitate politică in
tensă.!!
In împrejurările prăbuşirii imperiului habsburgic, ale trium
ful ui fviarii Revoluţii Socialiste din Octombrie, care a dat o puterni
c ă l o v i t u r ă. sistemului imperialist, a apărut posibilitatea incununării
ză

,

-

---·----

--

-

---

4. Adevărul nr. 3 din 2·1 ianuarie - 3 februarie 1918, p. 4
5. Idem
6. Desvîrsirea unificării
statului naţional român. Editura Academiei
p . 278

R.S.R..

7. Idem, p. 273
8. Documente din istoria mişcării muncitoreşti din România 1916-1921. Editura
reşti 1968, p . 154.
9. Ziarul ,.Adevărul'' din 5 mai 1 918
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uni ţi în consiliul naţional local, salută cu nespusă bucurie izbin d a
cauzei noastre ş i s e alătură c u d ragoste frăţească d e Consiliul Naţ i o
nal Central Român şi ideile acestuia". O telegramă asemănătoare din
Rodna Veche scria că S eqiu nea partidului social democrat din Rodna
Veche, prin adunare a ţinut ă azi ( 1 O nov. st. n.), îşi manifestă devota
m en tul faţă de Consiliul Naţional Român. Trăiască Consiliul şi social
democraţia română".1�



"

După modelul Consiliului Naţional Central, au fost constituite
c o n si l i i naţionale în toate oraşele şi co mu n e l e jude ţului. La 4 noiembrie
�>e constituie consiliul naţional judeţean, avînd ca pre:;;e d1r1te pe Ga\···.i �
Tripon. Consilii asemănătoare ş i gărzi naţionale a u fost constituite ime
diat în oraşul Năsăud, în comunele Teaca, Prundu Bîrgăului, Maieru ,
Monor, Blăj enii de Jos, Mărişel, Sînmihaiul de Cîmpie şi în toate cew
lalte l ocalit ăti din j u deţ_!C·

..

Din cauza nedreptăţilor şi abuzurilor săvîrşite de notari, masele
populare cereau înlocuirea lor şi a celorlalte autorităţi administratin•.
Lin raport al Consiliului Naţional Român din
Năsăud, referindu-se l::t
momen tul formării şi în c epu tul activită ţii sale, scri a : , . Duminică în J
nuiembrie, gloata, în frunte cu soldaţii eliberaţi, al căror număr înc:�-·
pînd cu zilele ultime ale lunii octombrie s-au ad�us zilnic si cari î nar·
maţi trăgeau puşcături, s-a pus î n mişcare pe străzile Năsăudului. S u iJ
impresia acestor evenimente . . . s-au adunat fruntaşii ş i poporul la cc.o;a
comunală, s-au constituit în comitet naţional; (aceasta) a declarat spon-
to.n şi unanim suspendarea imediată a organelor administrative, adică a
primpretorului, a primarului şi a notarului şi a luat fără amînare măsc.
rilc necesare pentru restabilirea ordinei. S-a dezarmat j andarmeria şi
cu armele acvirate de la aceea şi de la finanţi s-a improvizat o ganl:l
naţională de circa 30 feciori, aproa'J)e toţi foşti s o l daţ i " . w
Are loc constituirea consiliilor şi gărzilor naţionale comunale c u
populaţie germană şi maghiară. La Bistriţa, î n sala mare a Uniunii mc
seriaşilor, în 17 noiembrie 1 9 1 8, după masă, se ţine o mare adunare r
populaţiei germane din oraş şi j udeţ, pentru constituirea consiliului .) i
gărzii naţionale germane. Cu acest prilej s-a constituit un consPiu popu
lar din 250 persoane, dintre c are 1 25 rep r eze ntanţi ai popul aţiei din o raŞ
şi 1 2 5 ai populaţiei din j udeţ. Consiliul popular a ales dintre membrii
săi un comitet executiv, pentru r e zo lv area proble me l or curente. Tot cu
această ocazie s-a constituit şi garda naţională germanăP

Din procesele verbale ce se încheiau cu ocazia adunării de co�·:
stituire a consiliilor naţionale locale şi din telegramele trimise, reie-;c
că toate consiliile naţionale loc ale se declarau afiliate la Consiliul Naţional
Rcmân Central şi acordau prerogativele unui organ politic central, cu

14. Unirea Transilvaniei cu România, Editura Politică, Bucureşti, 1970, p. 580.
15. Institutul de studii istorice şi social-politice de pe lîngă C.C. a l P.C.R. Unirea Transilva
niei cu România 1 decembrie 1918, Editura politică, Bucureşti 1970, p. 60 1 .
16. Unirea Transilvaniei c u România. Editura politică, Bucureşti 1 970, p . 586.
17. Bistritzer Deutsche Zeitung, din 22 noiembrie 1918.
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puteri dep1ine î n conducerea destinelor istorice &le românilor din Tran.-·
silvania.
Pretutindeni, consiliile acţionează î n vederea menţinerii ordinii .
I n acest scop, Consiliul j udeţean publică l a 7 noiembrie î n ziarul "Gla
sul vremii" un apel, îndemnînd populaţia să păstreze linişte şi ordine.
"Sînt mari şi de însemnătate istorică aceste vremi de prefacere, se arată
în apel. Fiecare să fie la locul său, fiecare să-şi facă datoria, ca din con
lucrarea armonioasă a tuturor să răsară dreptate cauzei noastre. Fi ţ�
mari şi generoşi, după cum vremurile mari Eînt·· 1�'.
In aceste împrejurări încep în judeţul Bistriţa-Năsăud pregătiri
l e pentru trimiterea delegaţilor la Adunarea de la Alba Iulia. Adunările
ele aleqere a clelegaţilor se desfăşoară într-un puternic entuziasm. Sînt
aleşi în total 1 2 delegaţi, la care se mai adaugă încă cîte 2 d e l e g a ţi ai
diferitelor asociaţii. Secţia română a Partidului
social-democrat d i r
Rodnz Veche a trimis delegaţi pe Alexandru Gărdean, Victor Sîngeor
zan şi Iosif Tăpălagă, iar reuniunea meseriaşilor din Bistriţa pe l\I ihai
Buta şi I. Someşan. I n marele sfat, întrunit la Alba Iulia, j udeţul nostru
este reprezentat de un i mportant număr de delegaţi.
Actul unirii Trcmsilvaniei cu România a avut u n puternic ecou
î n j udeţ.w Printre telegramele trimise pe adresa Marii Adunări Naţiona
le, numeroşi locuitori ai Transilvaniei îşi manifestă adeziunea şi soli
daritatea cu hotărîrile ei, se află şi cele trimise din comunele
Rodr;a
şi Ilva Mare : "Poporul român din Rodna Veche, se arată într-o te'c
gramă, salută cu bucurie Adunarea naţională de la Alba Iulia şi adc
rează cu îns ufl e ţire la hotărîrile ei". I ar consiliul na ţional din Jlva Mare
tnmsmite : "Aplicarea şi supunerea la hotărîrea Adunării naţiona1e · ' ).0

Tot din Rodna se transmite o telegramă prin care se anunţă în
numele femeilor române din Mtăgura că : , .Salutăm cu mare dragoste
hotărîrile Adunării naţionale române de la Alba Iulia" . 2 1

Incheierea procesului de formare a statului naţion<:l unitar, ope
ră a maselor largi din întreaga ţară, a rea1izat cadrul naţional şi socia.i
economic pentru dezvoltarea mai rapidă a forţelor de producţie, unirea
pe scară naţională a
mişcării muncitoreşti
revoluţionare, a tuturc;:-
forţelor înaintate ale patriei. Cu toate acestea, î n anii care au urmat
desăvîrşirii u nităţii statului român, situaţia maselor populare n -a c�!
noscut o îmbunătăţire substanţială a vieţii materiale, chiar dacă ţărci
nimea, prin reforma agrară care s-a realizat, şi-a văzut într-o oarecare
măsură visul împlinit. Supuse exp1oatării propriei burghezii şi indirect
exploatării marilor monopoluri imperialiste, care
au acaparat o bu<�ă
parte din resursele economice ale ţării, în România s-a declanşat

t.. n

puternic avint al luptelor maselor populare, care a dus la creşterea in
18. Ştefan
1 9 . Unirea

Pascu

Ma1·ea Adunare Naţională de la Alba IuLia, Cluj
Transilvaniei cu R o mâ n ia. Editura politică,
Bucureşti

20. Idem. p.
21. Idem, p.

706 .
705.
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amploare a acţiunilor proletariatului şi aliaţilor săi. favorizînd desfa
şurarea unor mari bătălii revoluţionare.
Datorită condiţiilor grele de muncă, creşterii chiriilor, a impo
zitelor către stat, a preţurilor ridicate la produsele de primă necesita
te, a bolilor ce bîntuiau şi a foametei, muncitorii români, maghiari şi
germani din judeţ, alături de ei ţărănimea şi celelalte categorii socia1e
nemulţumite, s-a ridicat la luptă revoluţionară, pentru o viaţă
mai
bună, pentru pace, pămînt şi libertăţi democratice.
Analizînd situaţia economică şi condiţiile de viaţă ale diferitelor
categorii de oameni ai muncii, ziarul , .Gazeta Bistriţei" din 1 ianuari•�
1 92 1 , într-un articol intitulat "Inzecit" , face o comparaţie între preţu
ri1e diferitelor produse alimentare şi de îmbrăcăminte dinainte de răz
boi şi după aceea.

Din tabelul comparativ publicat în acest număr, rPiese că înain

te de război 1 k g brînză costa 1 , 20 lei iar după război 40 lei, kilogre
mul de untură de la 1 , 60 lei a ajuns la 30 lei, zahărul de la 1 ,30 l e i
k g a ajuns l a 3 7 1ei, untdelemnul un bidon d e 9 0 0 grame d e la 2 . 70 let
la 52 l ei etc ... I n conţinutul articolului se punea întrebarea : ce se va face
cu acea parte de cetăţeni a căror singur mijloc de trai este salariul,
ce a crescut doar de 3 ori în c o mp a r aţ i e cu preţurile tuturor l u cru r i l o r
care s-au înzecit.22
Un a1t ziar, "Minerul" din Cluj , din 15 martie 1 920, analizind
situaţia muncitorilor minieri, printre care şi a celor de la minele Rodna.
apreciază salarizarea muncitorilor mineri ca nesatisfăcătoare.
,

După calculele făcute de ziar. luind în c o n sid er a re numai alimentele
şi articolele de strictă necesitate la preţurile ce1e mai mici ale zilei
minimum de existenţă lunară pentru un muncitor necăsătorit era rle
1 722 coroane iar pentru unul căsătorit de 3680,40 coroane. Plecînd de
la minimum necesar unui muncitor şi comparînd cu cîştigul de 200-500
coroane realizat la minele din Rodna, ne putem da seama de cd'ndiţiile
de Yiaţă ale acestor muncitori.23
Condiţiilor grele de viaţă a1e muncitorilor mineri li se adaugă
şi persecuţiile la care erau supuşi aceştia de către administratorii minelor.
I n primăvara anului 1 920, avîntul revoluţionar a intrat într-o nouă

fa7ă, caracterizată prin împletirea grevelor cu mari demonstraţii, mitiP
guri şi acţiuni muncitoreşti. I mpotriva măsurilor luate de către burghezie
pentru a împiedica orice demonstraţie, muncitorii din bazinul Rod n a
foloseau toate prilejurile pentru a-şi manifesta nemu1ţumirile faţă ele
regimul burghez. 1 Mai 1 920 este sărbătorit împotriva voinţei autorităţilor locale, în sala atelierului, în prezenţa unui considerabil număr de

ascultători, după cum consemnează z i arul , ,Minerul" din J S iunie 1 920,

în articolul "1 Mai 1a grupele noastre". Despre însemnătatea zilei Jc
22. Gazeta B istriţei din 1 ianuarie 1921.
23. Greva generală din Romania, Editura politică. Bucureşti 1960,
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1 Mai ş i a alegerilor în fc:ţa cărora s e afla populaţia ţării, a \"orb: t
Zaharia Pop, trimisul Comitetului CentraJ .2't
Cu toate restricţiile puse de autorităţile locale, în ziua de 2 mc;:
a avut loc o adunare populară în curtea şcolii din Rodna, 1<.:. care o.u
participat peste 200 de muncitori. După cum reiese din adresa confi.
denţială nr. 1 5 1 920 din 5 mai, trimisă de primpretorul plăşii, prefectul
j udeţului, "La adunarea partidului socialist Zaharia Pop, de pregătin�

tipc,<J raf, care vrea să păşească de candid at de depulat cu program socia
list :n circu mscripţia Rodna Veche şi Du m itru Croitoru d in Maieru, care e

agent socic:list - după informaţiile cîştigate - au atacat şi aţîţat contrLl.
oficiilor, oiicianţilor, guvernului, contra armatei şi a siguranţei, într-Utl
mod care a trecut 1imitt::. unei critici permise"2\ Din raportul postului
de j andarmi, din dec l ara ţ i a lu i Zaharia Pop şi a s ub p r i m aru lu i comunal,
Sîngeorzan Victor, reiese că la această adunare s-a vorbit despre socia-
lism, despre programul partidului socialist, despre lupta împotriYa ex ·
p!Gatării.21i
I n această perioadă valul de nemulţumire cuprinde şi ţărănimea
din judeţ, care, dornic ă de pămîntul promis, în timpul şi după război .
clocctea de ură împotrivt::. amînării reformei agrare.
Sub impulsul nedreptăţilor sociale, a nerespectării propunerilo•�
făcute de burghezie, primăvara c:nului 1 9 20 este marcată în judeţul nos
tru de ample mişcări ţărăneşti şi convulsii antiguvernamentale, care
cu l minează cu mişcarea ţărănească din 23 mai 1 920 din oraşul Bistriţa_27

Cupă cum rezultă din n ota subinspectorului general de siguranţă
al Transilv2niei, ca urmare a tărăgănării reformei agrare, în ziua d"•·
2 :� mai un număr de citeva sute de ţărani (în unele documente 30C·)
au intrat în biroul subprefectului, Leon Scridon , şi l-au înlăturat c •.
forţa d m funcţie. La încercările sub prefectulu i de a-i linişti şi a cu
noaşte m oti\ ele pentru care o persoană numită de minister este izgonitcî
d " n funcţie, mulţimea revoltată de nedreptăţile sociale, i-<: răspuns c:i
ea este minis terul iar el este un pungaş. I n această atmosferă încărcat�i,
su bprefectul este scos în stradă în mijlocul Ilu ierăturilor şi huiduielilor
mulţ " mii. Pesle noapte, după cum reiese din informarea prefectului cătr,�
secretarul general de interne Cluj, din dispoziţia acestuia <.:.u fost aresta\ i
28 d e ,, rebeli"' , cum î i ca�ifică documentele vremii ş i închişi l a primări,1
c·ra�ului .
Drept răspuns la această măsură, în 24 mai, peste 2 000 de oa
meni, printre care, după cum atestă documentele, , .se găseau şi mul ! i

unguri. saşi şi evrei", s-au adunat în faţa poliţiei din Bistri ţa şi au cerut
eli berarea arestaţilor. " In zadar - se subliniază în documente - d-nii

generali H<:·nzu, comandantul diviziei 1 6 , colonel Mărăşescu şi doctor
Ioan Şerl:an, prefectul judeţului au voit să-i liniştească prin sfatur�

24
2:i
26
27

Biblioteca Academiei : secţia periodice Cluj. Minerul Il, nr. 1 4 din 15 iunie 1920, p. 3.
Arhivele Statului, Filiala Bistriţa, cota 50 1920.
Arhivele Statului, Filiala Bistriţa. Cota 50 1920.
Revista arhivelor 2, anul II, Bucureşti 1959, p. 8.
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fru moase. promiţîndu-le dreptc.:te, numai să fie răbdători, ei nu s-au
lin iştit" .29
I n aceste împrejurări, la insistenta manifestanţilor, la orele 1 1 ale
aceleaşi zile, în urc.:lele mulţimii, arestaţii au fost puşi în libertate.3D Dar
nemulţumirea şi starea de c.:gitaţie încă a dominat multă vreme, ajun
gînd pînă la ameninţarea prefectului cu înlăturarea lui din funcţie. Dir.
ac:0astă cauză conducerea judeţului, în frunte cu prefectul, manifestă
mul Lă grijă şi nesiguranţă : " nemulţumirea şi starea de agitc.:ţie - in
formează pe subprefectul sigurantei de la Cluj - încă domneşte în
sînul populaţiei care vrea să-mi dea şi mie o lovitură şi să c:eară in
depărtarea mea din ţostul de prefect al j udeţului. Populaţia c.:ceas �:3
ră:;: \Tătită. voinţa sa o pune deasupra voinţei poporaţiunei din jude�
şi c:eesupra legii" .31
Tratînd în coloanele sale evenimentele din 23-24 mai 1 920, dir:
B i �triţd , ziarul burghez de opoziţie "Patria" î l acuză p e subprefectul
Leon Sc rido n ca fiind autorul moral al acestor nemulţumi ri ale ţărănimii.
. . foi-a fost în stare să-1 apere nimeni - se spune în articole - nir·i
poliţiştii chemaţi în frunte cu căpitanul lor. S-a făcut o dreptate a
poporului de care nu s-a mai auzit, pe care trebuie s-o regretăm şi
să vedem ca pe viitor să nu se mai întîmple" .32
Referindu-se la panica ce a cuprins autorităţile, inclusiv opoziţi2,
ziarul conchid e : "Nu ştii, d omnule prefect,
că
au tremurat toţii,
mil itari înalţi şi conducători civili deopotrivă. Nu ştii, d-ta, că mulţimea
cea de 2 000-3 000 de oameni era de ajuns ca să nu se aleagă din
dumneata şi toată porodiţa d-tale nimic ? şi apoi gătind cu d-ta ş;
slabii d-tale sfetnici să se întoarcă contra noastră a tuturor. Şi U r; C '
am fi noi astăzi dacă ne mai cugetam şi la aceea, că un semn mai
aşt eaptă ca să dea de ştire borgovenilor şi celor de pe Valea Şieului
să vină la Bistriţa ?"33
Atrăgînd atenţia asupra numărului unor as-emenea mişcări d e
masă, în zic.:r se spune : " s ă nu utiaţi, domnilor, cari astăzi neferici ţ i
ţara c u scîrboasa voastră ocîrmuire, c ă vă v a blestema neamul romf<
n esc întreg dacă bruscînd aşa de tare moralul public, simţul de dreptalt'.
de cinste şi ominie, veţi aduce poporul ca să-şi facă el judecata �;a,
cum s-a făcut şi în cazul de la Bistriţa" .3" Analizînd desfăşurarea

mişcărilor ţărăneşti de pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud. docu
mentele vremii scot în evidenţă rolul important al socialiştilor în aceste
acţiuni. I n raportul subsecretarului general de siguranţă se arată d• :
,,indivizii care

propagă

2C Revista Arhivelor
29 Ibidem.

2, anul II, Bucureşti 1959, p. 30.

30
31
32
33
34

ură şi agită

contra

Revista Arhivelor 2, anul 1959, P. 30.
Idem, p.
Patria, anul 1, nr. 115, 30 mai 1920, P. 2,
Idern. aceeaşi pagină .
Patria, p. 2.
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stat din Bistriţa şi din j udeţ sînt toţi membri ai partidului sociali�; ';

�) i propagă p e o scară întinsă ideile de bol şevi s m . 3�
"

După cum se vede din acţiunile organizate, putem concluziona cb.
şi în acest j udeţ, pe fondul situa,ţiei economice şi social-politi�e, în anii
1 9 1 8-1 920 s-a declanşat un puternic avînt al maselor largi populare.
care c:-. favorizat desfăşurarea unor mari bătălii revoluţionare pentru o
\·iaţă m<:: i bună, pentru pămînt şi lil:ertăţi democratice.
Această stare de spirit, la care s-au adăugat condiţiile grele
d e muncă şi viaţă ale muncitorilor, a culminat î n judeţul nostru c u
greva generală de la minele din Rodna. I n acest bazin, după ce mu� c
citorii au <::I lat că guvernul a respins memoriul cu re\•endicările lOt ,
greva generală a fost declarată în seara zilei de 2 1 octombrie. Ir;
telegrama plăşii Rodna, către prefectura j udeţului Bistriţa-Năsăud, s e
arată : "Raportez c ă serviciul minelor d e stat d i n l o c 2. anunţat c ă
m iu er i i d e i eri seară au intrat în grevă măsurile preventive s-au luat
ele altcum linişte raport urmează" _31i
Cu toate măsurile luate de burghezo-moşierime. dezlănţuirea ş i
desfăşurarea furtuno<::să a grevei generale a provocat panică în rîndu
rile clasei exploatatoare. Guvernul. care de mai înainte făcuse pregăt in
i n i ense, a trecut la presiuni violente. La Rodna, ca şi în întreaga ţară,
s-a instituit starea de asediu, cenzura, mobilizări prin ordine de che
mare etc.
I n telegrama din 24 octombrie 1 920, adresată prefecturii j ude-
ţului, se arată : , , că intrînd toţi minerii de aici în grevă, atît cei de 1a
minele erariale (de stat) cît şi cei de la minele particulare de pe
Anieş şi Cobăşel garnizoana a dispus mobilizarea lor pe loc, ordinele
de mobilizare au şi sosit spre înmînare, totodată raportez că stabili
mentele minelor s-au pus sub pază militară" _37 La această măsură mun 
citorii a u ripostat prin nesupunere l a ordinele d e mobilizare, unii dintre
ei părăsind localitatea pentru a nu fi luaţi cu forţa de către armată
şi duşi la lucru.

O p ar te din c onducătorii grevei au fost arestaţi şi escortaţi la
Bistriţa iar de aici la Curtea Marţială din Cluj. Ziarul " Minerul" din
1 5 decembrie 1 920 i n s e re a z ă în unul din artico l el e sale că "la Curtea
Marţială din Cluj sînt deţinuţi din Rodna Veche tovarăşii Iacob Bindiu .
A lexand ru Bindiu, Ioan Viliţchi şi Iustin Varga".38 In afară de aceştia, au
m u i fost arestati şi alţi muncitori care făceau parte din c o mi te tul de
grevă.

La minele din bazinul Rodna, ca şi î n alte centre din teritoriile
româneşti unite cu ţ2ra, în timpul grevei generale s-a manifestat i n
mod impresionant unitatea oamenilor muncii d e diferite naţionalităţi
care munceau în acest colţ de ţară. Ca urmare a acestui fapt, dir.
35 Revista Arhivelor 2, anul II, Bucureşti 1959, P. 2.8-29.
36 Arhivele statului Filiala Bistrtţa. cota 2099.
37 Îdem, cota 2114 /1920
38 Biblioteca Universităţii Cluj, Anul !1, nr. 2, decembrte 1920, p. 49.
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comitetul de grevă făceau parte, alături de muncitorii romam, mun 
citori maghinri, germani, sîrbi, cehi etc. Ş i aici a u fost luate măsuri
pentru crearea fondurilor de rezistenţă, s-au pregătit adunări şi de··
monstraţii, s-au răspîndit manifeste, apeluri etc .
Această stare de lucruri, la care se adaugă măsurile represiv<�
luate de guvern, a făcu t ca începînd din 25 octombrie amploarea gre
vei generale să scadă treptat. Cu toate acestea, în unele centre mua-·
citoreşti greva a continuat şi în primele zile ale lunii noiembrie.
I n centrul Rodna, muncitorii mineri au declarat că nu vor rel•Ja
luc-rul pînă cînd guvernul nu le va satisface revendicările. I n raportul
îne.intat la 3 0 octombrie, autorităţile din fostul j udeţ Bistriţa-N ăsăud
informau că la minele de stat muncitorii au declarat că nu Yor relu::t
lucrul )J Înă

cînd guvernul nu le va satisface cererile.

După

cum a

testă unele documente, cea mai mare pnrte a muncitorilor din acest.
bazin au continuat greva pînă în zilele de 5-6 noiembrie.39 Aceasta
n='liefează hotărîrea lor de a nu ceda cu uşurinţă în faţa tuturor mft·
surilor luate de burghezie.
Deşi forţată de împrej urări, muncitorimea de nici a trebuit sc:i
reia lucrul, conducătorii minelor au a\·ut grijă să lovească î n con ti
n uare în situaţia lor. Printre alte măsuri a wst şi aceea a neînca
drării tuturor muncitorilor în lucru. Dintr-un tabel nominal cu mun 
c i t o r i i m ineri r-• a rti cipanţi la g r e vă rezultă că numai 1 1 5, d i n c e i a 
proaţ:e 400 care lucrau înainte d e grevă, a u fost reprimiţi în lucru,'•8
iar din,tr-o telegramă a preturii reiese că la minele particu�are dL�
pe Anieş se lucra cu 40 muncitori şi la cele de pe Cobăşel cu :W
numai pentru susţ inerea lor Y .
,

Cu toate c ă greva genen:lă - a cărei parte integrantă a con::; 
tituit-o şi lupta mum i torilcr de la m i nele din Rodna - a fost înfrîntă, ea a
constituit un moment de o deosebită importanţă pentru dezvoltarea miş
cări i muncitoreşti din România.
Greva generală a fost o pJdă vie a wlidarităţii clasei munci
toare, i n d i ferent ele naţionalitate , în l up ta î mp o tri v a exp l o a t ări i şi

asupririi.

Urmare directă şi imediată a grevei generale a fost accelera

rea pr o ces u lu i ele clarif i care ideologică,

de delim itare de oportunism

în rîndurile mişcării socialiste, pe baza experienţei proprii, acumulatft
în cursul �uptelor greviste de către sute de mii de muncitori.
I n urma 2cestui e\"eniment, maj oritatea membrilor partidult�i
socialist îşi afirmau tot mai puternic hotărîrea de a rupe cu oportuni.;; 
mul � i metodele pasive care au dus la eşecul grevei . In congresul cl;.n
mai 1 9 2 1 marea maj oritate a delegaţilor au votat pentru transforma
rea partidului socialist în partid comunist, partid revoluţionar al clasei
39 Greva gtnera!d din România 1920. Editura politică, Bucureşti
40 Arhivele statului, Filiala Bistriţa, cola 2 1 14 .
41 Idem. cota 2354.
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mişcării

Crearea Partidului Comunist Român - detaşament de avangar
dă al clasei muncitoare - pe baze! ideologiei marxist-leniniste, a con
stituit un moment de cea mai mare importanţă în istoria proletariatului
din România. Prin aceasta lupta revoluţionară se ridică pe o treapuî.
superioară, se dă un puternic avînt procesului de clarificare ideologică,
politică a mişcării muncitoreşti, dezvoltării conştiinţei ele clasă a pro
ktariatului şi a celorlalte mase muncitoreşti ale poporului. " I ncepînd
din acest moment - arată tov. Nicolae Ceauşescu - clasa muncitoare,
sub c o n d u c e r e a Partidu lui comunist, a fost prezentă şi ş i -a spus
cuvîntul în toate evenimentele mai importante ale ţării, s-C! situat i r..
fruntea luptei pentru progres social'' .'• :!
După crearea P.C.R., burghezia şi moşierimea română şi-au lt' 
tensificat atacurile împotriva mişcării muncitoreşti, căutînd sa-1 ră
pească partidul ei revoluţionar. I n acest sens, în 1 924 partidul a fost
pus în afara legii. In a c e s t e condiţii partidul a ştiut să împletească c u
multă abilitate munca ilegală cu cea legală .
După cum se ştie, în 1 929 începe criza economică mondială care�
zguduie întreaga lume capitalistă. I n perioada crizei economice p{i
turile largi populare, în frunte cu clasa muncitoare, desfă�oară ampl O'
lupte so cia l e Imp o tr i v a o fe n s ive i cap i ta lu lu i şi monopolurilor străi n e
.

Alături de bătăliile de clC!să elin această perioadă, conflictele
de muncă se înregistrează şi în rîndurile muncitorilor şi ţăranilor cl il'
judeţul nostru.

Documentele vremii atestă în această perioadă greva muncito-·
rilor zidari din Bistriţa,�3 a muncitorilor forestieri de la Susenii Blr·
găului şi alteleY
I mpovăraţi de datorii şi impozite, ţăranii elin Ilva Mare se ri
dică şi hotărăsc într-o adunare popular ă înlocuirea consiliului comu
nal"5 format din elemente înstărite.
I n 1 936 s-a descoperit că la Şcoala normală de băieţi din Năsăud

funcţionează încă din 1 933 o celulă puternică de utecişti, în cadru:
căre i a s-au ţinut seminarii asupra unor c ap i t ol e din "Capitalul " lui

Marx, .,Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" şi alte

lucrări, prin intermediul cărora s-au răspînd�t ideile înaintate ale concepţiei
marxist-leniniste.
Din procesul verbal al consiliului profesoral al şcolii din 5 ma!
1 936 rezultă că elevii utecişti Ciobotaru Teodor, Cîmpean Mihai, Clej a
Aurel, Brezoiu Gheorghe, Dumitru Petre şi alţii au fost eliminaţi dir:
4- 1

şi democr<Ltie'e a popo
Nicolae Ceauşescu - P.C.R. - conducător a! luptei revoluţionare
rului romdn, al tradiţiilor mişcării muncitoreşti şi socialiste din
Romdnia, p. 25.
43 Săptămîna, anul n. nr. 20 din 11 mai 1929. p. 4.
44 Idem nr. 26 din 2!1 iunei 1929, P . 4.
45 Arhivele statului, Filiala Bistriţa 303, cota 17724 fila 1-4.
12

- File de i s torie. Val. Il.
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toate şcolile normale şi secundare din ţară pe motiv că au răspîndit
între elevi idei socialiste, de extremă stîngă.46

La 30 august 1 940 R o m âni ei i-a fost impus D i ctatu l de la Viena,
prin care partea de nord a Ardealului era răpită şi predată Ungariei
hortiste. I n acele momente grele, Partidul Comunist Român a făcut
din nou dovada înaltului său patriotism, adoptînd o poziţie de res
pingere, mergînd pînă la chemarea pentru împotrivirea armată, mo
bilizînd masele populare, forţele progresiste, patriotice ale ţării la
mari demonstraţii de înfierare a odiosului verdict pronunţat la Viena.
La chemarea partidului, au avut loc puternice acţiuni de protest
în toată ţara, cu deosebită intensitate în maj oritatea oraşelor car0.,
conform prevederilor dictatului, urmau să fie ocupate de trupele hor
tiste. Astfel, la Bistriţa, români, maghiari, germani au scandat pe străzi :
"Jos cu Dictatul de la Viena" .4.7

Din documentele vremii reiese că în ziua de 8 septembrie 1 940 îr:
Piaţa Unirii din oraşul Bistriţa, unde se afla pe atunci statuia lui An
drei Mureşanu a avut loc un mare miting de protest împotriva odiosu
lui Dictat de la Viena, la care, pe lîngă populaţia din oraş, au par-·
ticipat numeroşi locuitori din comunele şi satele din jur.
Ura sfîntă împotriva cotropitorilor, dorinţa fierbinte de liber
tate şi dragostea de patrie s-a manifestat în toată perioada domina
ţiei străine a acestor meleaguri. După înfăptuirea actului de la 23 Au
gust 1 944 şi întoarcerea armelor împotriva fascismuh;i german, dorind
să-şi aducă aportul lor la zdrobirea şi alungarea cotropitorilor de pe
pămîntul României, oamenii muncii de pe meleagurile judeţului nostru
au săvîrşit numeroase acte de eroism.

Locuitorii comunei Salva au capturat un batalion hitlerist în
comună, înarmîndu-se şi opunînd rezistenţă pînă la sosirea trupelor
sovietice. Acţiunile locuitorilor din Salva au fost urmate de ţăranii din
comuna Coşbuc, care au atacat cu grenade şi pistoale automate o co
loană a inamicului, capturînd numeros armament, echipament şi bunuri
j efuite de aceştia.'•s

I n cadrul acţi uni lo r patriotice ele pe cuprinsul j udeţului Bistriţa
Năsăud se înscrie şi actul de curaj şi eroism al ţăranilor din Urmeniş,
care s-au alăturat ostaşilor români, cerînd arme pentru a lupta îm
potrh'a hitleriştilor. Un grup de săteni, care odinioară în armată fuse-·
seră artilerişti , au încadrat un tun an ti tanc şi au tras cu el asupra duş

manului ; un alt ţăran a tras cu o puşcă mitralieră. Mai mulţi locuitori
au aprovizionat batalionul cu apă şi au ajutat la transportul muniţiei.
Această acţiune a fost consemnată în j urnalul de operaţii al Armatei I
române : "populaţia civilă . . . a fost înarmată şi

este

folosită

pentru

46 Revista de pedagogie, an IV,
. 10 /1957, p 47
47 Arhivele statului, Bucureşti, Fondul Ministerului propagandei naţionale, dosar nr. 1093 1940,

fila 2 5.
43 Pentru

nr

eliberarea patriei, Editura militară 1972,

P.

194-199.
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apărarea s atului Urmeniş . . . ". Asemenea acţiuni de ajutorare a armatei
române s-au petrecut şi în satul Visuia .49
I n cadrul efortului general pentru sprijinirea maselor populare
din judeţul nostru, alături de întregul popor, au dat dovadă de u n
înalt şi înflăcărat patriotism. I nţelegînd să răspundă c u tot elanul ş i
devotamentul chemării P.C.R. : "Totul pentru front, totul pentru vic
torie", locuitorii acestor meleaguri au participat activ la sprijinirea· fron
tului antihitlerist.50
Paralel cu acest efort, a fost depusă o intensă muncă pentru re
dresarea economică a judeţului, s-au prestat numeroase zile de muncă
parliotică pentru refacerea căilor ferate, a drumurilor şi podurilor, a nu
meroase obiective distruse de hitlerişti . Sub îndrumarea Comitetului ju
deţean de partid, s-au luat o serie de măsuri menite să ducă la comba
terea speculei, abuzurilor, a fost reactivizată viaţa socială, s-au luat mă
suri de r e organizare a învăţămîntului şi alte asemenea măsuri care au con
stituit un mare sprijin pentru populaţia acestor meleaguri în acele momente
grele.
Concomitent cu munca pentru refacerea economiei, a vieţii po
litice, Comitetul judeţean Bistriţa-Năsăud al P.C.R . a trecut
la or
ganizarea sindicatelor şi a altor organizaţii democratice, ca :
Frontul
plugarilor, Apărarea patriotică, Uni unea populară maghiară etc. Toa
te acestea au dus la sporirea capacităţii mobilizatoare a
maselor, la
sporirea eforturilor pe frontul bătăliei economice, a democratizării
vieţii sociale, a cuceririi depline a drepturilor democratice, a desăvîr
şirii revoluţiei burgheza-democratice şi trecerea la revoluţia socialis
tă.51
Aruncînd o privire înainte, spre perspectivele luminoase pe ca
re păşeşte poporul român, în frunte cu partidul său comunist, putem
spune cu toată temeinicia că n-au fost zadarnice marile jertfe date
de poporul nostru în încleştarea sa în lupta cu duşmanul de clasă in
tern şi imperialismul străin.
Acum, cînd aniversăm un sfert de veac de la proclamarea Re
publicii, act de însemnătate istorică în viaţa ţării noastre, idea per!.
tru care au luptat forţele cele mai înaintate ale societăţii, în frunte
cu Partidul Comunist Român, oamenii muncii - români, maghiari,
germani, - din judeţul Bistriţa-Năsăud îşi alătură forţele lor crea
toare celor ale întregului popor, pentru traducerea în viaţă a istori
celor hotărîri ale Conferinţei Naţionale a P.C.R. din 1 9- 2 1 iulie 1 9 7 2 .

4 9 Participarea României l a înfrîngerea Germaniei hitleriste. Editura militară,
p. 223,
50 Şt, Pop - O pagtnă de istorie, Tipografia , .Minerva" Bistriţa, 19�7, P, 4 1 ,
5 1 Idem P . 17 .
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ASPECTS DU MOUVEMENT R BVOLUTIONNAIRE ET
DEMOCRATIQUE DANS LE D E PARTEMENT BISTRIŢA-NAS AUD'
RESUME
Le debut du XX -e siecle est marque dans le monde entier por le
passage du capitalisme dans sa phase imperialiste.
Dans cette periode il se constitue encore a Bistriţa l'organisation·
du Parti social-democrate, mais le printemps de l'annee 1 9 1 8, il s'orga
nise des sec tions du P.S.D.C.U. ci Şanţ et ci V iile Tecii. A Ro d n a, Şanţ et

d'autres localites les mineurs organisent des rassem blemen t d e prote.sta

tion et des demonstrations de solidarile, avec la victoire du prole ta
riat russe et contre l'intervention des e tâts capitalistes. La presse de
i'epoque consigne ces actions; le journal ,.Adevărul" de 5 mai 1 9 1 6
publie a place d'elite cet etat de choses·
Au congres du Parti social-democrate de la Transylvanie et d u Ba 
nat ( 1 9-20 janvier 1 9 1 9) tenu a Sibiu prennent part aussi des delegues
�

de Bistriţa, Rodna e t Viile Tecii. Dans les mois d'octobre et de novembrc,,.

dans le departement entier eut Jieu de grands tourments. Dans plus de
communes sant bannis les maîtres, les notaires, les gendarmes. La

population de Monor declare les forets d'environs comme leur proprie t,:.

Dans le rassemblement de la population de Năsăud (3 novembre 1 9 1 8) il
desire l'ecartemen t immediate des organs administratifs.
La creation du Conseil National Roumain qui se constitue comme

organ politique. superieur, fut apprise avec sa tisfactio n par la popula

tion du d epartement. A une grande reunion de Bistriţa, l'envoye du C.C.
roumain a parle : "sur les idees socialistes et les avantages de la renJ

Jution". A cette occasion an a vo te une resolution en faveur de la re

publique.

Le 4 novembre se constitue

a

Bistrita le Conseil National

d ep ar t e - ·

mental ayant comme president Gavril Tripon. Puis, des conseils sembla

bles et des gardes nationaux etaient constitues dans une serie de lo 
calites d'etendue du departement, pareils dans les. communes a po-
pulation allemande ou hongroise. Le journal "Bistritzer Deutsche Zei--
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tung" consigne dans ses collones cet evenement. Le Conseil departemen 
tal pubhe en 7 novembre dans le
journal "Glasul vremii"
un
appel cn exhortant la population a garder le calme et J'ordre. "So yez

grands e t genereux, comme aussi les temps sant grands".

Dans cette periode on faisait des preparations et on a elu les
delegues au Rassemblement d' Alba Iulia, a laquelle le departemen t a en
voye 1 rn nombre imposant de represen tants.
L'acte de J'Union de la Transylvanie avec la Roumanie eut un
viqoureux echo aussi dans le departement Bistriţa-Năsăud. Dans un te
Jegramme on dit : "Le peuple roumain de Rodna V eche salue avec
joie le Rassemblement Naţionale d'Alba Iulia et adhere avec animation

el

ses resolutions.

Les annees 1 9 1 8-1 920 sant marquees par de nombreuses actions
revolutionnaires en culminan t avec la greve generale des ouvriers aux

mines de Rodna e t la revolte des paysans de Bistriţa.

Par la creation du P.C.R. (8 mai 1 92 1 ) la lutle rcvolutionnaire de la
Roumanie s;eleve a un degre superieur d'organisation. A Bistriţa en 1 929

a

lieu la greve des ouvriers-mac;ons e t des forestiers de Susenii Bîrgău

lui. Au gymnase de Năsăud en 1 933 prend e tre une cellule U.T.C.
De meme, en 1 940 a Bistriţa dans la Place de J'Union a Jieu une
gwnde assemblee de protestation contre le Dictat de Vienne. Dans les
rues de la viile on scande: ,.A bas avec le Dictat de Vienne" .
A J'occasion de l'acte de 23 Aout. la population de Salva et de
Coşbuc participe au desarmement des hitleriens e t Ies habitants des
communes Urmeniş et Visuia aident J'armee roumaine dans ses actions

contre les fascistes. D e meme, apres
ment Bistriţa-Năsăud participe

23 Aout la population du depart:c
a l'appui du front antifas

activement

ciste et a la reconstruction economique du depar tement.
A J'accomplissement d'un quart de siecle de la proclamation de
la Republique, les habitants de notre departement, sous la direction des

·Organisations du parti prennent

part activement

a la traduction dans la

vie des resolutions de la Conference Na tionale, pom la realisation du
q,uinquennal avant le terme.
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MINERVA

REVISTA

(1891-1894):
ILUSTRATĂ (1898 - 1902)
\' ASILE

N ETEA

I

In ultimul deceniu al secolului trecut publicistica transilvăneană
a cunoscut un remarcabil reviriment.
Rînd pe rînd, pe l îngă vechile periodice consacrate in deceniile
Gazeta Transilvaniei (Braşov) , Telegraful român ( Sibiu ) ,
anterioare
Familia ( Oradea). Tribuna (Sibiu) - arena scrisului românesc cunoaş
te apariţia unor noi publicaţii politice, literare, culturale şi ped ago
g ice, destinate s ă afirme conştiinţa patriotică românească, s ă antre 
neze în luptele şi acţiunile politice şi culturale noile generaţii, şi,
totodată, să adîncească în mase gustul pentru literatură, ştiinţe, ci
v iliza �ie.
Vorbind de semnificaţia literară a acestei perioade, Tltu Maio
rescu o considera, cu privire la Transilvania, exagerînd, desigur, o
ad evărată ,.renaştere'' care continua mişcarea literară de dincolo d�
Munţi, intrată într-o fază de s tagnare.
Şi într-âdevăr, între anii 1 890-1 900, ca o dovadă a acestei efer
•.rescenţe, se înregistrează apariţia a nu mai pu pn de 1 5 noi publica
tii care au mobilizat în j urul lor importante grupări de publicişti şi
scriitori, şi care au dat un puternic impuls vieţii politice şi culturale
transllvănene. La începutul anului 1 89 1 a apărut astfel la Sibiu Foaia
ilust rată, urmată la scurt timp de Minerva de la Bistriţa. I n 1 892 apare
Foaia poporului la Sibiu şi Lumea literară la Gherla ; în 1 893 Şcoala
poporală (Gherla) ; în 1 894 Rîndunica (Sibiu) ; în 1 897 Tribuna popo
r u lui (Arad ) , Revista şcolară (Arad) , Foaia literară ( Oradea) , Foaia
-
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pedagogică ( Sibiu) ; în 1 898 Revista ilustrată (Reteag Şoimuş, Bistri
ţa) ; î n 1 899 Foaia scolastică ( Blaj ) şi altele.
Printre cele dintîi, în ordinea cronologică, figurează, după cum
s-a putut constata din enumerarea de mai sus, şi revista Minerva de
la Bistri ţ a ce avea să apară bilu nar timp de 4 ani ( 1 / 1 3 august 1 89 1 -15/17 d ecembrie 1 394) .
Infiintarea şi apariţia ei regulată de-a lungul anilor menţionaţi
se leagă de numele lui George Curteanu, unul din funcţionarii băncii
local.- , , Bi striţana'', întemeiată în anul 1 888. Curteanu se născuse îl.
comuna TC'tiu el i n fostul comitat Solnoc - Dobîca şi fusese elev al li
ceului de la Năsăud, unde îşi luase bacalaureatul în 1 879. După stu
dii de drept urmate la Universitatea din Cluj s-a stabilit la Bistri ţa
ca acivocat, intrînd apoi în serviciu l băncii amintite. Pe coperta re
vistei el figura atît ca redactor responsabil, c î t şi ca proprietar şi
editor.
Publicaţia s-a intitulat în primii trei ani "ziaru literaru beletris
ticu şi de di�tracţiune" , şi apoi "revistă literară, beletristică şi de
distracţie''.
Considerîndu-se exponent al unei stări de spirit generale şi lip·
sit de \'eleităţi de ordin critic, Curteanu n-a crezut necesar să-şi des
chidă revista prin tradiţionalele şi apoi aşa de uşor uitatele declara
ţii program atice, ci a preferat să-şi precizeze orientarea printr-o poe
zie ocazională dedicată de unul din colaboratorii .,Minervei" amin
tiri marelui p atriot Mihail Kogălniceanu, care decedase cu puţin timp
înainte de apariţia noii publicaţii (20 iunie /2 iulie 1 89 1 ) .
Cităm o strofă din poezia intitulată La moartea lui M, Kogălni
ceanu semnată de Georg_e Simu :
Plana-va duhul tău iubit
Peste popor părinte bun,
Căci glas de oameni s-a p ornit
Din spre apus la răsărit
Şi spus-au lumii hotărît
Că cei ca Tine- n veci n-apun.

Orientarea "Minervei" avea să o constituie deci spiritul lui M.
Kolgălniceanu, spiritul "Daciei literare'', al luptei pentru progresul
românesc, pentru ridicarea poporului, pentru realizarea unităţii poli
tice a românilor.
Biografia, gîndirea şi activitatea lui Kogălniceanu aveau să fie
relevate mai tîrziu şi printr-un lung studiu al lui Victor Onişor ( 1 894).
Cu toată modestia colaboratorilor săi, "Minerva" va mililta ne·
contenit pentru acest program, aducîndu-şi şi ea contribuţia la dez
v oltarea culturii româneşti, la cunoaşterea şi valorificarea literaturii
populare, la susţinerea luptelor naţionale ale epocii, la strîngerea şi
consolidarea legăturilor între românii de pe ambele versante ale Car
patilor, la popularizarea unor mari figuri de scriitori şi artişti s trăini,
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�i totodată la luminarea şi ridicarea socială a maselor. Ea va contri
bui în acelaşi timp la promovarea unor talente şi acţiuni culturale lo
cale, dînd astfel expresie pulsaţiei româneşti din acest colţ d e ţară·
Cei mai numeroşi dintre colaboratorii săi au fost autorii de ver 
suri, fa(.ă de care George Curteanu manifesta aceeaşi bunăvoinţă ca
şi Iosif Vulcan la "Familia" . Printre poeţii "Minervei" întîlnim pe uita
ţ i i (a�tă.7i) Traie.n H. Pop, George Simu, Elena Lupan, Valeriu Rusu,
Iacob Oneâ, Iorgu Toma ( el e la Cernău ·ţ i), Antoniu Pop ( Saiu l\Jare) ,
I o a n licudeanu, Ion Rod ina, T. Simtion, V.B. Muntenescu ş i mulţi al ţii·
O apariţie surprinzătoare in paginile "Minervei" o reprezintă
criticul Ilarie Chendi, care a publicat aici poeziile Nu-mi pasă şi Cîn·
tec de iarnă ( 1 893) .
Pe calea reproducerilor aflăm la ,,Minerva'' şi pe George Coşbuc
cu poeziile Noapte de vară ( 1 89 1 ) Păstorita, Popasul JiganUor, Gaz el
( 1 394) . Cu o duioasă poezi e patriotică - Viziune ( 1 892) - şi cu frag
mente din epopeea populară Păcală ( 1 894) colaborează Petre Duliu.
Citi.im din cea dintîi care evocă o horă românească :
Pentru
Pentru
S i mt că
Căci e

ce aşa mult oare sufletul ea mi-l încîntă ?
ce cu dor privind-o, de o fericire sfîntă
1mma-mi se umple şi deabia -mi încape-n sîn ?
hora de unire a-ntreg neamului român !

Petre Dulfu semna şi cu pseudonimul Petrea de la Clu j .
Proza epică. e reprezentată d e Paulina C.Z. Rovinaru ( nuvela De<>·
t:inul, 1 892) , T. Sirntion (Păcate domneşti, 1 892) şi de alţi debutanti ca
re n-au reuşit să se ridice pe scara consacrării.
Folclorul adunat de AL Munteanu al lui Vasile, Mărioara Bosga,
N. Turtureanu, Victor, Iuliana Costea, Iacob Onea, Ioan Mureşeanu,
George Serm eşan, Marioara Barbu!, Paraschiva T . Simtion, Dascălul
llie, etc. e însă viu, fraged, divers.
Pe lîngă literatura originală "Minerva" publică şi unel e tradu
duceri fi lozofice din La Bruyere ( Caracteres) semnate de Ieronim G.
Bariţiu , precum şi diferite creaţii beletristice ca Piratul de pe fvJarea
de Ost de Louis Handenbroich ( Ioan Macavei ) , O noapte de bal de
Mauri ciu Jokai (I. Pop Reteganul), Jocul sortii de Schiller ( Dănilă
Sînj oan ) , Cintec de trestie de Lenau (J) şi altele, dintre care unele
efectuate cu multă stăruinţă.
Prin traduceri s-a distins însuşi directorul publicaţiei, G. Curtenau,
care a dat într-o clară versiune romanul scriitorului englez, Percy
Goldinq, Jurămîntul Leoniei·
La un nivel mai apreciat se ridică partea culturală şi ştiinţifică n. re
vistei. reprezentată atît prin articole şi studii cu privire la istoria şi
literatura rom ânilor, cît şi prin evocări din domeniul istoriei artelor,
precum şi prin unele contribuţii din domeniul geografiei, al turismu
l ui, al astronomiei şi al medi cinei. Din această categorie men ţionăm
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lungul studiu cu pnvue la originea poporului român publicat în anul
1 392 (nr. 1 1 - 1 4 ) , urmat de expunerea unor Evenimente mai 1nsemnate
din istoria teri toriului ce formează astăzi comita tul Bistriţa-Năsăud
( 1 893, nr. 1-5) , semnate de Nistor Şimon. Acelaşi autor a publicat şi
o biografie a l ocoteJ:"entului erou năsăudean George Pop, precum ş i o
descriere geografică a Ţibleşului ( 1 892) însoţită de una din legendele
folclorice locale.
Sub titlul Suveniri de călătorie întîlnim în anul 1 892 cîteva fru
moase pagini de evocare turistică semnate cu modestie numai cu nu
mele de Victor din care reproducem aceste semnificative rînduri :
.,Ce e mai frumos decît o călătorie prin ţările române : Transilvania�
Jvluntenia şi Moldova ? A traversa acestea înseamnă a simţi o a de vă 
rată plăcere, ba fiind şi fiul uneia din aceste ţări, nicăieri nu te cdli
strein, peste tot locul te afli acasă, peste tot locul auzi dulcea limbă
maternă pronunţată cum de <;um mai frumos şi mai curat".
Literatura de călătorii în străinătate este reprezentată de o evo
care a Romei vechi, încercată de tînărul Ioan Gavrilaş din Zagra,
fost teoloq în cetatea eternă şi decedat de timpuriu ( 1 892) ·
Din domeniul istoriei culturale aflăm studii consacrate lui Ion
Pop Reteganul ( 1 892, nr. 5-1 0) , lui George Bariţiu ( 1 892, nr. 9 - 1 0)
ş i lui M. Kogălniceanu ( 1 894, nr. 1 -5 ) .
Articole substanţiale a u fost consacrate de Iuliu Moldovan ş i
unor mari pictori c a Van E yk ş i Murillo ( 1 892) .
Expunerile cu caracter medical (Scrisori despre higienă), erau
semnate de m edicii dr. Elefterescu şi C. Stoica, iar cele cu caracter
astronomic de Iuliu Moisil.
Doi dintre cei mai stăruitori şi mai apreciaţi colaboratori năsău
deni ai ,,Minervei" au fost preoţii Ioan Macavei - colaborator şi al
periodicelor ,.Familia" , "Gazeta Transilvaniei'', "Tribuna"
şi Iuliu
Moldovan. Pentru unele articole publicate în "Tribuna" Macavci a
fost cond amnat Ia un an şi j umătate închisoare, osîndă pe care a exe
cu tat-o în anii 1 890-1 892.
Atît Iuliu Moldovan cît şi Ioan Macavei au murit însă foarte ti
neri în anul 1 894, -- primul la 1 3 februarie iar al doilea la 26 mai
"Minen· a' ' publicîndu-le duioase necroloage.1
Pe lîngă bucăţile literare şi ştiinţifice, "Minerva" a oferit citi
torilor săi şi o cuprinzătoare cronică a evenimentelor culturale şi po
litice, atît locale cît şi din largul vieţii româneşti urmărind îndeosebi
activitatea Academiei Române de la Bucureşti, a "Asociaţiunii pentru
literatura română şi cultura poporului român", a societăţii "Românid
junCi" de Ia Viena, a "Reuniunii sodalilor români " precum şi a altor
societăţ i şi periodice culturale şi literare.
O frumoasă cronică a fost consacrată la 1 5/27 aprilie 1 892 re·-

1. Vezi pentru biografia şi activitatea lui Ioan Macovei şi I . Laurenţiu, Ioan Macovei în . . Va
tra", Bucureşti, 189·1, p . 559 ; E . Boşca Mălin, Amintirea gazeta1·ului năsăudean Ioan Macovei
în ,.Plaiuri năsăudene", Bucureşti, 1944, nr. 20-21.
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prezentării l a Bistriţa a comediilor lui Vasile Alecsandri, Arvinle şf
Pepeiea şi Drumul de fier, care au dat naştere unei entuziaste mani
festaţii româneşti.
In anul 1 894 "Minerva" a urmărit cu neobosită atenţie "mons
truosul proces al Memorandului" - în care au fost implicaţi şi bistri
ţenii Gherasim Domide, Gavril Tripon şi Dănilă Lica - procesul sfîr
şindu-se cu condamnarea principalilor conducători politici ai români
lor din Transilvania în fru nte cu Ion Raţiu şi Vasile Lucaciu. Ghera
sim Domide a fost şi el condamnat la 2 ani şi 6 luni.
Deşi după patru ani de apariţie "Minerva" - copleşită de ne
ajunsurile financiare - a trebuit să-şi suspende apariţia, ea a repre
zentat totuşi pentru românii din j udeţul Bistriţa-Năsăud un strălucit
stindard de luptă patriotică şi culturală, şi a pus bazele unei tradiţii
literare ce se va continua în anii următori prin alte publicaţii
bistri ţene.
II
La patru ani după dispariţia "Minervei", Bistriţa v a dispune ast
fel de o nouă publicaţie literară care va prelua programul revistei
dispărute, adăugîndu-i totodată noi preocupări şi noi puncte de orien
tare : Revista ilustrată.
Intemeietorii şi susţinătorii ei au fost doi cărturari din lumea
satelor care de peste un sfert de veac îşi închinaseră însufleţirea şi
energia unei munci fecunde pentru ridicarea culturală şi socială a
ţărănimii r omâne : învăţătorul, folcloristul şi scriitorul poporal Ion
Pop ReteganuJ2 şi preotul şi animatorul artistic Ioan Baciu3. Primul,
născut în 1 853, îşi îndeplinea misiunea de dascăl în comuna Reteag,
iar al doilea în satul Şoimuş.
La începutul anului 1 898, după îndelungate peregrinări şi ctJla
borări la diferite alte ziare şi reviste, cei doi neobosiţi protagonişti
culturali şi-au unit entuziasmul şi forţele pentru a înfiinţa o publica
ţ i e culturală proprie, destinată intelectualilor, negustorilor, meseria
şilor şi ţăranilor, cu un cuvînt colectivităţii româneşti. "Ne-am simţit
datori faţă de neamul nostru - afirmau intemeietorii "Revi stei ilus
trate" în cuvîntul către "onoratul public" cititor - a-i tinde şi noi,
după putinţă, un mijloc de instrucţie şi educaţie, cum mulţi inain te
de noi au făcut şi mai mulţi în urma noastră vor face. Vom da ce
putem, - precizau cei doi intemeietori - dar cu inimă bună".
Ceea ce-şi propuneau să .,dea" în noua publicaţie erau articole cu
tendinţe moralizatoare, patriotice, biografii de persoane "binevoitoa2. Vezi pentru detalii Vasile Netea, Ion Pop Reteganul, in val . ,.De la Petru Maior la Octa_
vian Goga", Bucureşti, 1944, p. 143-165
'
3. Ştefan Mărcuş. Ion Bac i u riin Şoimuş. in "Teatru românesc in Ardeal şi Banat" . Timişoara,
1945. p, 110-112 ; I. Pervain, Societatea di!etanţi1or "teatrali" din Cluj (1870-1875) in S t u dii
de literatură română", Cluj , 1971, p. 318-348.
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re neamului nostru" , fotografii de edificii şi instituţii rom âneşti, por

imi populare, poezii, nuvele, schiţe, piese de teatru, ,,literatură po
porală ş i clasică de tot soiul".

Lu crările redacţionale aveau să fie conduse de Ion Pop Retega
nul, i ar cele administrative de Ion Baciu. Tiparul îl asigura tipograful
C arol Csall ner. Revista urma să apară lunar în 1 6 pagini mari.
Printre colaboratorii ei aflăm o parte din poeţii şi prozatorii de
la "Minerva" - George Simu, Antoniu Pop, etc . - cărora avea să l i
s e adau ge Maria Cioban, P.O. Bocca, I osif Velceanu, Enea P . Bota,
E. Veltianu, Ioan Niţu Pop, M. Aegea ( Iosif Şchiopul ) , E. Bodnariu,
Al. Aciu şi numeroşi alţii, uitaţi astăzi cu totul.
Principalul colaborator al ,,Revistei ilustrate'' a fost însă mai
ales în primul an, Ion Pop Reteganul, care a publicat aici numeroase
nuv ele, povestiri, biografii, legende şi obiceiuri folclorice.
Din seria nuvelelor şi povestirilor menţionăm bucăţile Doamne
cine a greşit ?, Todorica ( 1 898, nr. 1 ) , Petrea lovului ( 1 898, nr. 5-6) ,
care reprezentau, fără adîncime epică dar într-un grai cu o expresivă
culoare locală, subiecte din viaţa ţăranilor ard eleni.
Seria biografiilor a fost inaugurată cu evocarea lui Andrei Mu 
reşianu ( 1 898, nr. 2 ) , considerat ca o mîndrie a ţinutului Bistriţei. "Din
acest colţ de ţară - se precizează în introducere - unde apare re
vista noastră , au ieşit cîţiva fruntaşi ai neamului nostru, cari sînt
d em ni de a fi cunoscuţi de toată suflarea românească. Unul din a
ceştia a fost şi poetul An drei Mureşianu, a cărui protret şi casă
natală ilustrează paginile acestei reviste" .
Pentru perpetuarea memoriei autorului marşului ,, Deşteaptă-te
române", revista a înfiinţat şi o modestă fundaţie de 40 coroane din
care, aşteptîndu-se şi alte contribuţii, urmau să se premieze tinerii
poeţi.
Deşi evocarea lui Andrei Mureşianu a fost făcută fără nici o in
tenţie d e provocare şi într-un mod dintre cele mai sobre, totu şi, dato
rită iotografiei sale trimisă de redacţie unor cititori - fotografie ce
repre:tenta momentul emoţionant în care bardul î şi recita marşul autorităţ.ile au intentat atît lui Pop Reteganul , în calitate de autor, cît
şi lui I on Baciu, ca editor, un neaşteptat proces de presă, amintirea
poetului şi portretul său fiind considerate ca manifestaţii ostile la
adresa guvernului de la Budapesta. Fotografia incriminată a fost exe
cutată , după cunoscutul tablou al poetului, de fotograful român de la
m: triţa, Alexandru Roşu.
In urma protestului ziarelor române şi îndeosebi a "Tribunei''
de la Sibiu, procurorul s-a văzut nev-oit să-şi retragă acuzarea.t.
Alte portrete biografice publicate de Pop Reteganul în ,,Revista
iluc:.trată " au fost consacrate lui Visarion Roman, întemeietorul băncii
.,Albina" ( nr. 1 ) , economistu lui şi filantropului Partenie Cosma ( nr. 2 ) ,
4.) vezi pentru detalii

Revista

ilustrată,

1899, n. 8 , p . 128
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m arelui erou naţional Avram Iancu ( nr. 2), ziaristului Iacob Mureşia
nu, originar şi el di n ţinutul Bistriţei, activităţii sale la "Gazeta Tran
silvaniei '' (nr. 3-4) şi fiului şi succesorului său la conducerea " G a 
zetei" Aurel Mureşianu ( nr. 1 2 ) , luptătorilor politici Simion Bărnuţiu
şi Ceorge Bariţiu (nr. 5-6) , originei lui Iancu de Hunedoara (nr. 5-6),
ţăranului memorandist Moş Herlea (nr. 7), precum şi în nr. 7 şi 9 frun taşilor bucovineni Silvestru Morariu ( mitropolitul) ş i Constantin
Morariu (profesorul şi scriitorul) şi altor figuri culturale şi istorice.
Publ icarea bucăţilor folclorice a fost inaugurată şi ea printr-o
legendă locală, Legenda Beneşului, munte!.:� cel mai înalt din apro�·ie
rea I�ocl nei. , , In fiecare broşură a .,Revistei ilustrate" - scria Pop
Reteganul în fruntea acestei legende - vom pune barem cîte o le
gendă . . . căci avem multe şi sperăm că mai multe ne-or veni de la
"bă trîni , b ărbaţi , j uni tineri din m unţi şi din cîmpii'', căci tuturor
deopotri vă ne sint de scumpe aceste reminiscenţe" , ale trecutului
( 1 898, nr. 1 ) .
!',lături d e legende îşi găsiră loc şi obiceiurile şi datinele folclo
rice (l3ricelatul sau alegerea de crai noi în tara (nr. 3-4), precum şi
diferite balade şi descîntece.
J--· entru a stimula activitatea folcloristică a învăţătorilor, Pop Re
teqanu l a publi cat de asemeni şi unele portrete şi biografii de înv ă
ţători folclorişti ca Aron Boca Velch ereanul (nr. 9) şi George Cătană
(nr. 1 0) .
Urm ărind, c a ş i ,.Minerva", difuzarea î n mase a scriitorilor cla
sic i , ,.Revista ilustrată'' a reprodus şi ea diferite poezii din V. A l ec 
�;andri şl G eorge Coşbuc, răsfă ţatul poet al Năsăudului. Bardul de la
i\firceşti figurează astfel în coloanele revistei de la Bistriţa cu bucd.·
ţ i l e Legenda Sfinţirii bisericii de la Curtea de Argeş (nr. 1 ) - î nsoti
l ă şi de o dEscriere istorică făcută de Ion Pop Reteganul - şi Balad11
Peleşului (nr. 9 ) , iar poetul ţărănimii cu
Şteion V odă, Doina, Non
omnfs mori ar (dedicată lui Timotei Ci pariu) şi Roata Morii reproduse
d i n z.iarul "Tribuna" şi din volumul "Fire de tort".
Ceea ce avea să asigure însă " Revistei ilustrate" un loc perma
nent in istoria literaturii române, a fost publicarea primei poezii a lui
C"ktavicm Goqa, pe atunci elev la liceul maghiar de la Sibiu.
Debutul cîntăreţului "pătimirii noastre" s-a produs în luna apri
l i e 1 89", iună în care a trimis revistc'i de la Bi striţa poezia intitulată
, .Nu-i fericire pe pămînt. Poezia, deşi venită din partea unui necu
noscut, care-şi m ărturisea calitatea ele elev licean, şi semnată numai
O ctavian, a reţinut i mediat atenţia lui Pop Reteganul care, entuzias
mat de lectura poeziei, s-a grăbit să salute pe tînărul autor prin ,,te
lefjraful redacţj unii" cu u rmătoarele cuvinte : Octavian în S. : Ai W ·
lent tinere amic, cultivează-l c u diligenţă c ă poti deveni mare. Ziua
b11nă de dimineaţă s-arată. Un lucru fii bun şi-1 ţine minte: nu cum\'a
s d neglijezi datorinţele de s tudinte pentru exerciţii stilistice şi poe ti
ce. Mai în tîi datorinţa trebuie îndeplinită, cu sfinţenie, apoi de mn.i
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ajunge timp, citeşte ce crezi că -i bine şi scrie ce crezi că poti. Bu
curos te vedem lucrînd la revista noastră. Salutare 1 (1898, nr, 3-4,
p. 80).
In numărul următor al revistei ( 5-6, p. 1 07) a apărut apoi şi
poezia intîmpinată de redacţie cu atîta entuziasm, şi cu un prognos
tic atît de j ustificat. O reproducem ca un document al începuturilor
marelui poet care avea să devină în curînd Octavian Goga :
Nu-i fericire pe pămînt
"Avea trei fii sărmana mamă,
Dar moartea în al său avint
1-a secerat încet, pe rînd
Şi astăzi ea oftînd exclamă :
Nu-i fericire pe pămînt !

Se iubeau doi cu înfocare
Dar iată vine un aspru vînt
R umpe tulpina amorului sfînt
Şi înşelatul suspină tare :
Nu-i fericire pe pămînt !
Era b ogat, trăia în mărire,
Cupa plăcerilor deşertînd,
Sărac e acum şi suspinînd
Exclamă-n neagra-i chinuire :
Nu-i fericire pe pămînt !
Vesel eram. Credeam că-s ferice,
Credeam că lumea-i frumos cînt,
Dar iat-inainte-mi un negru mormînt
Ce dureros pare că-mi zice :
Nu-i fericire pe pămînt''.
Poezia, cum e uşor de dedus, era un reflex al lecturilor tînărului
debutant din M. Eminescu şi George Coşbuc, de la primul împrumu
tînd accentele pesimiste iar de la al doilea cadenţele prozodiei .
Ea nu reprezenta substanţa din care aveau să se plăsmuiască î n
anii urm ători zguduitoarele poezii ale lui Goga : Rugăciunea, Plugarii,
Noi, Ol tul, Casa noastră, Clăcaşii, ci era, aşa cum intuise Pop Rete
ganul şi cum va mărturisi mai tîrziu însăşi Octavian Goga, unul din
acele "exercitii stilistice şi poetice" cari vor deschide poetului calea
spre marile sale creaţii.S
Deşi Octavian Goga nu va mai trimite "Revistei ilustrate" a lte
5.

V�i pentru dezvoltarea personalităţii şi a talentului lui Octavian Goga, ilon Dodu Bălan,

"Octavian Goga, monografie, Bucureşti, 1971.
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poezii - preferinta sa îndreptîndu-se de acum înainte spre revista
"Famil i a" , care avea un cerc mai l arg de cititori - totuşi relatiile
dintre tînărul poet şi naşul său literar vor continua şi în viitor, Goga
r ă m înînd toată viaţa profund recunoscător modestului redactor al re
vistei de l a Bistriţa.
Acestor sentimente se datoreşte apariţia lui Pop-Reteganul printre
primii colaboratori ai revistei Luceafărul, înfiinţată la 1 iulie 1 902 la
Bud apesta de către u n grup de studenţi printre cari se afla şi Octa·
vian Goga, care avea să devină in curînd însăşi redactorul responsa
bil al publicaţiei6, fostul colaborator al revistei de la Bistriţa, j u cind el
acum faţă de redactorul acesteia, rolul de amfitrion literar. La "lu
ceafărul'', care avea să se impună ca cea mai prestigioasă revistă li
terară transilvăneană de la începutul secolului al XX-lea, Ion Pop-Re
teganul a colaborat cu povestirile din popor Ion Păţitul7 şi Petru, finul
lUi Dumnezeu8, remarcabile prin conţinutul lor folcloric.
După moartea lui Ion Pop-Reteganul. săvîrşită la 3 aprilie 1 905,
O ctavian Goga, în calitate de secretar al "Astrei" de l a Sibiu, îi va
edita în 1 908 !n "Biblioteca populară a Asociaţiunii " volumul de Po·
vestiri din viaţa ţăranilor români, insoţindu-l de o elogioasă prefaţă,
" Ion Pop-Reteganul - scria O . Goga - era o întrupare a ţăranului
nostru. Din tot scrisul lui se desluşeşte dragostea de ţarină a săteanu
lui, îndemnurile sănătoase ale minţii de gospodar pacinic. . . Toate
farmecel e şi bucurii le luminoase ale vieţii de la ţară - afirma
în continuare poetul - prind cuvînt în povestirile Reteganului spuse
cu cumpăt, cu grai limpede şi cu prisosul de glumă şi zicători care îm
pestritează povestirile noastre''.
ln J 932, expunîndu-şi autobiografia în cadrul Institutului de isto
rie literară şi folclor din Bucureşti, Octavian Goga, ajuns la apogeul
qloriei, ţinea să precizeze pentru posteritate că prima sa poezie a a·
părut în " Revista ilustrată " redactată de Ion Pop-Reteganul care l-a
întîmpinat cu o "profeţie măgu litoare : ziua bună se cunoaşte de d.i
m ineată"9.
Am relevat duiosul episod al relaţiilor dintre cei doi scrii tori, el
fiind strîns legat de Existenţa "Revistei ilustrate'' şi totodată pentru a
in clude pe Octavian Goga în rîndul scriitorilor cari şi-au ales ca întîia
arenă de manifestare literară,, oraşul Bistriţa.
Revenind la " Revista ilustratci" constatăm că la sfîrşitul anului
1 8 ;18 ea se reorganizează, Ioan Baciu, în urma retragerii din redacţle
re-
a to'Jarb.şul u i său d e la Reteag. asumindu-şi atît conducerea
dacţională cît şi pe cea administrativă. Ion Pop-Reteganul va rămîne
însă şi de acum înainte unul din principalii colaboratori ai publicaţiei ,
care îşi va păstra şi în viitor acelaşi profil. Printre noile biografii reG.

Vezi pentru detalii Vasile Netea L a patru decenii de la ivirea "Luceafărului" �'n voi.
l a Petru Maior la o. Goga", Bucureşti, 1944, p. 287-297 .
7 . Vezi Luceafărul, 1908, 15 august, nr. 4 .
8. Idem, 1903. nr.3 p. 4.
9. o . Goga, Fragmente autobiografice, mărturisiri literare" Bucureşti, 1933, p. 31.
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marcăm pe cea a filologului şi istoricului bucovinean Ioan G. Sbierea,
semnată de Ion Pop - Reteganul (nr. 5- 6 a lui Ioan Maiorescu ( n. 8) .
precum şi biografiile mi tropuli ţilor şi episcopilor ardeleni Victor Miha li
(n. 3) , Mihail Pavel ( n. 4) , Ioan Szal>o (n. 6), Demetriu Radu n. 7) .
Ca materi al ilustrativ, cu caracter patriotic, sînt reproduse dife
rite scene de pe Columna lui Traian, fotografiile monumentelor lui Mi
hai Viteazul şi Ioan Heliade Rădulescu de la Bucureşti, a liceului ro
mânesc de la Braşov, a Şcolii de fete a "Asociaţiunii" de la Sibiu şi a
bisericii Sfintei uniri a tuturor românilor ridicată de Vasile Lucaciu la
Siseştl. în numărul 9 al revistei ( septembrie) întîlnim şi o evocare a b ă 
llor de l a Sîngeorz
Suvenir de călătorie
şi a localităţilor învecina
te, N ă să u dul, Rebrişoara, Rebra, Parva, Feldru, Ilva Mică, semnată de
studentul năsăudean 1 . Nitu Pop. Niţu, decedat de tînăr, s-a remarcat
nn numai prin contribuţiile oferite " Revistei ilustrate " - versur i , pro
ză, tradu ceri - ci Şi printr-un studiu critic consacrat poeziei lui M·
Eminescu, premiat de Universitatea din Cluj în 1 894 cu suma ele 40
florini.
Din v iaţa culturală şi artistică locală subliniem cronicele dedicate
con certelor or9anizate de "Reuniunea română de cîntări" în comuna
Şoimuş la 2 iulie 1 899 şi în oraşul Bistriţa la :29 august la care - sub
condu cerea dirij orului Traian Brătescu - s-au cîntat bucăţi poporale
armonizate de compozitorii I on Vidu (Taci bărbate), Gavril Musicescu
( Nu -i dreptate) , George Dima ( Cucule cu pană sură) , Timotei Popovlci
( Bagă, Doamne, luna-n nor) şi altele, precum şi comedia "Vistavoiul
Marcu " de Teochari Alexi (n. 9, p. 1 39 şi 1 43 ) . Ambele producţii au
fost realizate cu concursul tinerilor meseriaşi din localitate şi a unor
i ntelectuali dornici de afirmarea culturii rom âneşti. 1D
Un loc de seamă printre aceşti meseriaşi îl ocupa fotograful Ale
xandru Roşu, care se îndeletnicea şi cu desenul artistic şi cu pictura
bisericească , şi care, la expoziţia meseriaşilor români de la Sibiu orga
nizată în anu l 1 897, a fost distins cu o " diplomă cie onoare". Roşu a
fost unu l din sus ţinătorii mişcării memorandiste, l ui datorîndui-se fo
tografiile fruntaşilor memorand işti Ion Raţiu, Vasile Lucaciu, Gh. Pop
de Băseşti şi a a ltora, precum şi a conferinţei naţionale şi a altor mo
mente din istori a acestei mişcări.
Biografia acestuia, pe care "Revista Ilustrată" a schiţat-o în nu
m ărul 4 din 1 899 (p. 6 1 ) , ar merita să reţină atentia vreunuia din tine
rii :-:ercetători bistriţeni, el reprezentind una din cele mai apreciate fi
guri de fotografi şi zugravi români.
Î n editura revistei în anul 1 899 Ioan Baciu a tipărit şi un c alen
dar portativ pentru popor,cu numeroase reproduceri din poeziile pa
triotice ale lui Vasile Alec!"andri şi D. Bolintineanu, precum şi cu nu 
meroase sfaturi practice pentru agricultură. Pentru a atrage atenţia a
supra studiilor şi cărţilor cu caracter agricol apărute în limba română,
I . I3aciu a reprodus în acest calendar şi o listă a tuturor scrierilor de
-

--

·
10 . V ezi ,.Revista Ilustrată", 1899, nr. 7, p. 110.
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această natură publicate între anii 1 803- 1 899. Calendarul s-a bucurat
de elogi oase aprecieri din partea ,,Gazetei Transilvaniei'' şi a "Tribu
nei " .
Dificu ltă ţile financiare l-au constrîns însă pe Baciu la 1 august
1 90 1 să treacă titlul de proprietar şi editor al revistei lui George M.
Ungureanu , care, cu aju torul fostului redactor, al lui Simion P. Simion
si al lu i V ictor Onişor, îi va asigura apariţta - nu însă şi nivelul
m oştenit -- pină
la 15 decembrie 1 902.
Consideri'nd că o nouă publica �ie, cu un accentuat titlu local şi cu
un cerc l ărgit de colabora tori, ar putea avea mai multe şanse de dura
tă, la 4 1 7 ianuarie 1 903 G.M. Ungureanu şi Victor Onişor - ajutaţi de
tipograful român A. Baciu - au înfiinţat Revista Bis triţei care, cu u
n ele întreruperi, va apărea pînă la 6 1 9 martie 1 9 1 0.
Asu pra acesteia ca şi asupra V ointei care, sub redacţia lui Lucian
B olcaş, i se va substitui de la 24 octombrie 7 noiembrie 1 903 şi pînă
la 29 mai I l i unie 1904, vom reveni însă cu altă ocazie, periodicele
bistriţene constituind unul din capitolele de seamă ale presei române
transilYănene din deceniile premNgătoare Unirii de la Alba Iulia.
Datorită o.cestei prese Transilvani a era înconjurată de un adevă
r at briu de fortăreţe ale scrisului românesc, sudul fiind reprezentat de
Braşov, Sibiu şi Orăştie, unde apăreau Gazeta Transilvaniei, Telegraful
român, Transilvania, Luceafărul, Libertatea şi Foaia in teresanta, ves 
tul ele Arad şi Oradea cari au dispus de Tribuna, Românul, Foaia lite
rara şi Familia, iar nord-estul de Satu -Mare, Baia Mare, Şimleul, Gher
la si Bistriţa, u nde rînd pe rind, au strălucit periodicele Revista cota
liră ( director Vasile Lucaciu). Gutinul, Amicul familiei, Cărţile săt ea
nului român, Gaze ta de duminică şi publicaţiile bistriţene menţionate
în pagini le anteri oare.

13
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File de islorie, Voi. I l .
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LITTERAIRES DE BISTRIŢA : MINERVA, 1 89 1 - l o94 ET
REVISTA ILUSTRATĂ. 1 898- 1 902
R ESUlVIE

Dans le cadre du revirement que le journalisme transylvaneen a
connu dans la derniere decade du XIX-e sU�cle, s'inscrit J'apparition des
clCilX publications a Bistrita : ,.Minerva " 1 1 8.91- 1894) et "Revista ilus
trată " ( 1 898- 1 902).
La revue ,.Minerva" redigee par G. Curteanu se proposait un pro 
g ramme qui continuât Ia tradition de la " Dacia literară" de M. Kogălni
ceanu en apportant sa con tribution au deve lnonP rro Pr> t rle la cu/ture
rouma;ne par la connaissance et la valorification de la iil teratwe popu
iaire, par la popularisa tion des grandes iigures d'ecrivains, par la prom!.'
vation cles talents et par des a c tions culturelles Jocales. Dans les pag2s
de la revue nous trouvons des noms tels que celui du critique Ilurie
Cht?ndj, du poete G. Coşbuc et de I. Moisil.
La "Revista ilustrată " reprenant le programme de "Minerva" et
e tant dirigee par Ion Pop - Reteganul e t Ion Baciu, se propo�e en plus
I'elE�vement cu/turei et social de la paysannerie roumaine. C'est dans
cette revue que Octavian Goga va publier sa premiere poesie.
En tre 1 903- 1 9 1 0 paraîtront, avec interruption, la , .Revista Bistri
ta" şi " La volonte" qui elles aussi. y laisseront se iaufiler les problemes
concernant i'elevement culturel du peuple.
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Infiinţa,rea la Maieru a unui muzeu sătesc a fost determinată, în
principal, de d ouă condiţii locale : vechimea şi ponderea acestei locali
tăţi în ţinut apoi faptul că satul fusese leagănul copilăriei lui Liviu Re
breanu, vatră de stato rnice tradiţii, argumente vii de îndelungată con
tinuitate românească.

La a,niversarea a 72 de ani de la naşterea romancierului, în 1 957,
fost organizată o expoziţie documentară în hall-ul şcolii. In loc ca a
ceastă e x p oz i ţ i e să fie ceva ocazional şi să se închidă dur-ă c î tev a zile,
a avut însă un alt destin, devenind nucleul actualului muzeu. Incepînd din
anul 1 958, printr-o acţiune dirijată a elevilor, susţinută generos de
co
lectivul didactic, zestrea documentară a crescut. In j urul celor
cîteva
obiecte aparţinînd familiei scriitorului, au început să se adune altelE·
mult mai vechi, înfiripîndu-�e, aproape spontan, un modest muzeu ş�olar.

a

La entuziasmul micilor "căutători de comori" era firesc să se ală
ture şi bunicii. Aşa că, în 1 9 6 1 deţineam 2.000 de piese, ce-i drept, de
v aloare inega lă. Nu m ai aj u nge a o s a lă de c l a să , î n cepe n evoia d e spaţiu.
O încăpere a căminului cultural, primită în 1 967, satisface pentru 0
vreme. Muzeul devenea, astfel un bun al satului ; la elanul elevilor s-a
raliat un mare număr de familii şi s-a constituit un colectiv de săteni.
Inaderenţa iniţială devenea adeziune. Prin menţinerea unui spirit com
petitiv, munca. micilor culegători �e integra între actele de cultură, că
pătînd o valoare socială care a depăşit prin valenţe, nu numai nişte mar
gini de sat, ci şi de judeţ. S-a stimulat a,pariţia altor muzee.
Pe măsura aprofundării istoriei localităţii, lucru înlesnit de unel·�
încercări de monografii ale unor intelectuali înaintaşi şi de documen
tele din nepretuita n o as tr ă " A r h iv ă So m e şan ă " , am ajuns la convingerea
că viitorul muzeu va trebui să se dezvolte în primul rînd după criteriul
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cronologic, apoi prin cruţarea farmecului specificului local al artei popu
lare, a nuanţelor, a. individualităţii formelor de evoluţie şi de luptă pri
vite în contextul unui ţinut atît de dăruit în trad.iţii.
S-a reuşit în bună măsură, iar cele 6 sectii (arheolo�ie si istorie .
ocupaţii, port, memorială, învăţămînt-cultural şi epocă socialistă)
î n
făţişează , aşa cum am dorit, o adev ăra tă m o n o grafie vie a unei străvechL
a,şezări de munte.
Dispunerea materialelor (peste 1 800 ob. expuse) slujeşte, deci
o
tematică, chibzuită cu ajutorul muzeografilor din Năsăud, iniţial, apni
reprofilată î n funcţie d e noile achiziţii. Mulţi dintre cei pe!;te 28000 de
vizitatori din cei peste 1 2 a,ni de activitate, au avut revelaţia unei ima
gini verid.ice asupra unor trăsături specifice a modului de viaţă oglindit
în probele de cultură materială şi spirituală adunate prin donaţii numai
de pe teritoriul comunei. Aprecierile unor specialişti ori publicişti, sv 
gestiile şi cuvintele d e îmbărbătare lăsate în jurnalul de impresii au fosc
prefăcute cu ta,c t în metodă de lucru. Mulţi �ăteni, stimulaţi de lectura
impresiilor, s-au întrecut în revendicarea unor mîndrii locale şi, fără sa
bănuiască, au adus unele piese-unicate.
Cîteva expediţii arhelogice la ruinele cetăţii Anieşului, în ciu(;i-l.
unor afirmaţii că ele n-ar oferi altceva decît nişte sfărmături de ziduri,
au avut d arul să dea, la lumină un topor neolitic, un lacăt de proporţii
mari, cuie şi cioburi de ceramică din prefeudalism. Aşezate într-o
a
nume vitrină, povestesc ochiului, dar acuză în acela,şi timp atitudinea
� ceptică cu care sînt privite de către unii specialişti ruinele cetăţilor
Rodnei, fiindcă tot ce s-a făcut pînă în prezent aici, a fost superficial,
d eci neconcludent.
S-a a.menajat un "colţ al cetăţii" . După elaborarea unei hărţi is
torice a localităţii, pe care s-a încercat plasarea vetrei primare şi o a.
numită periodizare în lumina, evenimentelor locale, s-au întreprins
"'1
c e r c etă ri în punctul Haj , unde au fost găsite urmele unei vechi o l ă 
rii şi cioburile unei tăvi cu motive florale apropiate de cele dacice, iar
în apropi erea, unuia dintr e cele 7 cimitire, o lespede funerară cu c henar
încrustat, rămăşiţă dintr-o veche mînăstire.
Convinşi că în epoca n oastră nu mai poate fi vorba de o simplă şi
întîmplătoare colecţionare de obiecte vechi, ci de o muncă întemeiată pe
criterii ştiinţifice, cu o finalita,te cultural-educativă precisă, s-a căutai
să se corecteze treptat cîte ceva din erorile amatorului nespecialist în
i nterpretarea materialului, estompînd orice exagera,re a aşa zisului "' o
calism educativ" şi încercînd să cercetăm propria noastră muncă în spi
ritul materialismului istoric şi în corela,ţie cu mişcarea fără precedent
a muzeisticii româneşti. S-a trecut astfel la coroborarea datelor din do
cumente, a numelor topice, a. onomasticii, cu alte tradiţii orale de tip�ll
"povestesc bătrînii" şi s-a aj uns la concluzia că argumentele unei conti
nuităti milenare indiscutabile trebuie puse în lumină printr-o bine gîn
dită amplasare în �paţiu a materialelor şi prin alcătuirea unor texte ex
p l icative convingătoare. Pe lîngă informaţi i l e sobre ale etichete l o r , u n
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număr de patru panouri, dispuse în ci rcuit, rezumă textual, pentru v i z i ta
torul mai răbduriu, întreaga istorie a. localităţii, pun� tînd doar asupi·a
momentelor - cheie. Simpla lectură, dublată de numeroasele exponate
dispuse
cronologic
în
imediata
apropiere,
edifică
asupra
şuişului frămîntat ce i-a fost hărăzi t acestui sat. Panou! l : .,Valea Rod
n e i a fost l ocuită din timpuri străvechi. Dar primul document păstrat, în
care este insemnat numele satului Maieru, datează din anul 1 4 4 0 . E u n
text în limba latină, o diplomă, prin care fiica lui Sigismund, rege al
Ungariei, "donează" lui Mihai Jack, comite al secuilor, castrul distrus al
Rodnei, împreună cu cele 1 0 sate aparţinătoare , .cari în mare parte s ir.t
goale şi despuiate de locuitori" (în urma cium ei din 1 349). Aici se
spune : "ln pcE esiunea Maieru am găsit 5 sesiuni iobagiale în ca,ri locuia
voievodul Bwda, G eorge Gh . . . . şi un alt G eorge apoi Mihail şi un ::ti t
Mihail Tod or. in acest teritoriu se află p ămînt ar ător i u de 8 j ug e.re.
livezi 25 fălci. pe urmă 3 părţi din 1 /4 parte din rîul Anieş . . . şi din
moara în cupe, care ma�ină cu c singură roată vara şi iarna. . . . şi o
capelă de lemn " Iulian Marţian, în Arhiva Someşană nr. 1 7 1 933, pag.
72). Alături, un vas scobit in lemn, folo.� it la acea. moară şi obiecte de l a
vechea mînăs t i re.
Pan ou! 2. Cu titlul "Din trecutul îndepărtat al comunei " : I n 1 24 1
invazia mongolilor . . . pustiitoare. I n 1 349 o epidemie d e ciumă răpune
0 mare parte a populaţiei din ţinut . . . In anii 1 7 17, 1 8 1 7 şi 1 813 , fo<l-·
m ete, inund aţi i, boli. In 1 7 1 7 , de pildă, dintre toate satele districtului,
după Rodna, Majeru a su.ferit cele mai mari pagube pricinuite de tătari :
două biseri�i, 6 mori şi 1 1 0 case ar�.e, 8 oameni ucişi, 1 03 prinşi, 1 1 1 ca �.
1 25 boi, 2 1 5 v ac i , 1 880 oi, 1 79 porci, 228 stupi, 1 1 6 gălete grîu, 272 de
-ovăz, 248 d e porumb, 242 care de fîn şi 850 ocale de caş şi brînză

. , ( Virgil Şotropa : " ,Tătar i i în Val ea Rodne i " ) .

"Se d i certificat de milogeală femeii Dafina Balotă din Maie:u,
care în etate de 8 ani a. fo.:.t răpită în 1 7 1 7 de tătari şi aceştia au v i n
·dut-o unui turc în al cărui harem a robit pînă în 1 7 8 5 cînd după mul
te suferinţe a putut să scape şi să se întoarcă acasă" (rev. A. s. , nr, 3,
1 925, pa.g. 73). "Numai între 1 760-70 s-au bejenărit în Moldova 41 J e
:familii cu 1 8 5 d e suflete, d i n cauza militarizării habsburgice şi a perse
-cuţiilor religioase. Intre anii 1 755-63, alături de capii revoltei celor : n
d e sate nă_săudene împotriva. samavolniciilor magistraturii săseşti
din
Bistriţa : Macavei din Mocod şi Ş.tefan Cute din Feldru, nu-i vom uit[:
niciodată pe eroii măiereni : Todor Clompoş, Tofan al lui Samc-on, Geor
ge a Pîrlii, Dămian Ureche şi Pintilie a Boşchii . . ,
Alături sint expuse : variantele baladei , ,Dafina şi tătarul" , doi stupi
"

•cu inscripţie de nume în c i r i l ică, sc o bi ţ i în trunch i o piuă cu toartă" cu
care fugea bunu bunului în pădure, cînd veneau tătarii şi pisa a.c olo m8.
]aiul de mămăligă . . . " o sabie tătărească etc.

Panou! 3 : , M aie ru l a avut un rol i nsemnat în i s tor i a ,, Ţării Năs ă 
,

udului, nu numai prin vechimea tradiţiilor sale de luptă, d ar şi prin a-
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ceea că a genera,t încă trei sate vecine. Pînă în �ecolul al XVIII-lea, te
ritoriul c omu ne i a fost mult mai întins decît cel actual. Odată cu milita
rizarea forţată, din Maieru s-au desprins p e rînd llva Mare, Măgura şi
Poiana Ilvei (între 1 730-1 773). Multă vreme a fost satul cu cel mai ma
re număr de locuitori din district, după Rodna. Astfel, în 1 773 avea 1 26;;
locuitori, în 1 91 0 - 3 1 25, în 1 930 - 3627 locuitori.
La începutul secolului no,�tru, ma,rele cărturar Nicolae Iorga, tre
cînd DP. aici. scria : . , Satul următor se chiamă Maieri. Era odată Maierii.
Rodnei celei vechi, care se întindea, mult mai departe. Acum e o grămă
j oară de căsuţe, avînd în frunte o crîşmă, unde se petrece mult, bine şi
foarte zgomotos, pentru că crîş.marul e român şi lumea vine bucuroasă

la el. . . A ici e fierestrăul cel mare de la Anieş, numit d upă . ,valea" ce
trece pe lîngă dînsul. A ş crede că Arieşul moţilor nu e şi el altceva d ecît
un "Anieş" , căruia i E-a aplic at rotaciza,rea obişnuită odinioară în toţ1
Munţii Apuseni" (N. Iorga, în "Neamul românesc în Ardeal", pag. 531).
Panoul 4 reprezintă un fel d e postfa,ţă a ghidajului scris, care a r
vrea s ă sintetizeze imaginea întregului muzeu, sau poate
fizionomia în
tregului sat : "Obiectele din a:::este colecţii, documentele pă�trate, topo-·

nimia, p recum şi bogăţia şi frumuseţea datinilor, a po rtului, a folclo ruh.J,i
litera·� local atît de divers şi curat, atestă vechimea multiseculară a vie
ţii satului cu r ă d ăcini pînă în îndepărtate vremi d ac i ce .
Acolo unde lipsesc probele materiale , vorbesc legendele şi baladele.
"

Ocupaţiile s trăvechi : păstoritul, stupăritul, lucrarea ogorului, mo
răritul, mineritul şi plutăritul pe Someş sînt oglindite în cîntece şi obi
ceiuri, alături cu imaginile înfiorate ale unor evenim�mte cumplite care
au plămădit din moşi-strămoşi dîrzenia proverbială a oamenilor aces tui
meleag de vatră românească, "cuib a.l visurilor", cum îl răsfăţa condeiu:
unui mare scriitor. Documentele mai vorbesc şi de o tradiţie şcolară d e
peste două secole. Neştiinţa d e carte rămînea însă un fenomen de masă.
Sa.tul a dat ţării intelectuali de valoare, nume pomenite cu cinstea şi re
cunoştinţa răsp\l.ătitoare de trudă : Vasile Fabian-Bob, Vasile Rebreanu,

Grigore Il ieşiu, Grigore Hangea, Anchidim Bob, Demetriu Boşca, Silviu
Coruţiu, Da,riu Pop, Iustin Ilieşiu şi alţii" .
" In anii luminoşi a i socialismului, peste icoana .�trăveche a Maie
rului strălucesc multe izbînzi ale vredniciei, care ne înscriu în ritmul Je·
înflorire al ţării" .
Alături, vitrine şi albume cuprinzînd chipurile oamenilor de sea
mă, d ezvoltarea învăţămîntului, jalbe, epistole din războaie şi alte măr
turii.
Intr-adevăr, acolo unde lipseşte documentul scris, vorbeşte tradi
ţia ora,lă Eau relicvele unor epoci îndepărtate şi aceasta nu trebuie să
rămînă o vorbă goală într-un muzeu sătesc. De pildă, opaiţele, de la ti
pul foarte apropiat de cel dacic, pînă la forma lui cea. mai evaluată, ina
intea lămpii de petrol - reconstituie o spirală sigură a d evenirii şi sta

torniciei noastre în aceste locuri.

Unele unelte casnice, în special una

www.cimec.ro

VALORIFICAREA ELEMENTELOR DE ISTORIE LOCALĂ

1 9�)

cu nwne metaforic , , calul de vatră" , cu provenienţă din aprox. sec. x : n ,
menţine d ovada vechiului cult al vetrei dar pierzinciu-şi treptat întrebuin
ţarea iniţială, ca obiect de cult. Motivele încrucişate pe torţi de căuce şi
pe cozi de linguri sînt reprezentări ale unor concepţii mitologice (şarpe
încolăcit, balauri cu cozi de păun etc.) Cupa din coajă de cireş, ce se le
ga la şerţlar, un topor ciudat, d escind: din epoca haiducească.
Docwnentele scrise mai sînt suplinite de nwnele topice trecute pe
hartă : Butiana. Jîreada, Colnic, Drogomana, Balasîna - cu rezonan �e
�lave, prezintă dovada conveţuiri cu ultimii migratori (Balasîna - fata
albă). Apoi : Puntea Tăta.rului, Vernerea, Poiana Zgurii, Măgura Caselor
- readuc evenimentele ce le-au dat nume, conturează o viaţă necuprin·
să în hrisoave, precum şi originalitatea, simţirii obşteşti, alături de alte
fragmente de istorie i ncorporată in licărirea u nei zicale, în d enumiri d e
pîraie, ş i pripoare , în ironia unei r:-orecle , sau î n tîlcul blestemului ş i

de�cîn.tecului enigmatic. Trei topoare neolitice descoperite î n trei puncte
diferite, închid un triunghi de veche a.Şezare.
Unele incursiuni in zonele

îndepărtate ale folclorului literar local

conduc pînă în epoca sincretismului obiceiurilor. Datini agrare ca : ie
şitul plugului întîiu, cununa, ori amintirea focului viu - străveche prac
tică a oierilor - aduc ceva din zvoana miriştilor lui Burebi.�ta. Remini
scenţele unor mituri pTecreştine intră neaparat în ţesătura, istoriei unei
localităţi montane. Chiar atunci cînd nu stabilim legături cu antichitate:! ,
multe dintre acestea n e duc spre formele ancestrale d e viaţă, cînd ma
gia şi mitul constituiau concepţia dominantă a omului. Prelungirea u 
nora pînă la, noi - după cristalizări de durată milenară - este, poate
suprema dovadă a echilibrului ţărăne�c şi a conştiinţei perenităţii. Ir.. 
drăznim să plecăm de la ipoteza că unele tradiţii locale precreştine, va
lorifica,te vizual şi auditiv, prin ghidaj, desigur, cu tact şi competenVi
pot constitui unghiuri d e pornire în cor�tarea concepţiei de viaţă a
localnicilor şi in cultivarea crezurilor ştiinţifice. (vezi bocetul brazilo1·
la morţii tineri, .,mioriţele-colinde, datina, cununii reintegrată în peisa
jul toamnelor noastre, cornul Anului Nou şi alte urm e din vremea pîr··
călabilor lui Ştefan şi Rareş) .

O boga,tă colecţie de ceramică, în care şi 2 1 de vase de tip feudal,
din
nwnisrn.atică, o scenă laică în mijlocului iconostasului bi�ericuţei
deal, zidită în 1 8 1 7 , reprezentînd supliciul frîngerii cu roata a lui Ho
ria, ori poate al lui Tăna,se Tudoran, săbii, pistoale, o ladă de breash:i.
din 1 383, furci de carpen, adaptate ca arme de luptă în vreuna din
vechile noa,stre . ,tumultum pagorum" , un .swnan grăniceresc, un chipiu
românesc,
de licean de acum şaizeci de ani, cu căptuşeala în tricolor
opincile de lemn şi îmblăciile, plugul şi sapa de lemn, rîşniţele ori flu
; erele confe c t i onate d i a � p ·.:i de puşti grănicere-;:ti - ::ît u_,� sponta n .'i
şi elocventă meta,foră a păcii ! - şi multe alte asemenea mărturii

::: e 

compun în limbaj ul lor propriu urcuşul nostru spre azi şi silesc ochii
copiilor să se uimească mai des în faţa istoriei satului lor ; înţeleg mai
bine istoria patriei.
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ln a,fara nwneroaselor unelte de uz casnic, a vaselor de stînă, din
tre care unele foarte vechi ş i specifice, piesele de port, ţesăturile, mai
ales cingeauăle expuse pot înfăţişa evoluţia
ultimelor două secole. O
istorie scrisă cu acul. . .
Bo�Jat r e p r e z e tat e ste şi a n u l Uniri i , 1 9 1 8 în spe c i e i prin d o 
cumente locale donate d e poetul Iustin Ilieşiu, participant activ la ma
rele eveniment. Menţioniim
doar textul etichetei de lîngă un ba.ston
aparţinînd fostului comandant al gărzii naţionale locale : "Pumnul strins·
pe care îl a,rată mînerul acestui baston simbolizează dorinţa de unire
şi libertate naţională. Inscripţia 1 9 1 4-1 9 1 8 explic.i adevărul că dup�L
primul război, mondial, pe ruinele unui imperiu străin, prin voinţa m a
selor populare, s-a, realizat un vis secular" .
.

Colţul dezvoltării învăţămîntului ş i a vieţii culturale pe parcursu l.
principalele pruncte de atract ie,
ultimilor 1 50 de ani este unul d intre
după expozi �ia memorială , ,Liviu Rebrea,nu" . Un manual d e geografie
în cirilică, , . Icoana pămîntului " , datînd d i n 1 8 1 2, tăbliţele de ardezie
care vorbesc parcă cu condeiele lor înt-un fel de scrîşnet al pietrii, abe
ced a,re din 1 9 1 S', chipuri de dascăli vrednici, alături cu memoriul lor c�e
protest împ otriva m arii crize f!COnomice din 1 9 3 3 vechi culegeri de folclor
local, începînd cu aceea din 1 8 83. şi multe alte semne ale trudei cărturăreşti
-- conving de s ub sticla vitrinelor şi acuză cu noi, cei răzbunaţi, o epoe:i
în ca,"e d emnitatea dascălului era j ignită. Documentele întăresc sentimen
tul de pretuire a învăţăturii - una din mu.taţiile de conştiinţă cele ma:
r e lev ant e
ingemă n at e cu o vestită d ragoste pentru copii , aici înt r u n
sat cu sut\.: de mame eroine. (leagănul cu flori încrustate).
,

-

-

Am intrat în posesia arhivei s ocietăţii studenţeşti , .Liviu Rebrea
nu", care a funcţionat aici între a.nii 1 927-1 935 şi care a insemnat "un
adevărat ferment de prosperitate culturală" , cum o aprecia însuşi roman
cierul. Mulţi dmtre tinerii de atunci sint astăzi intelectuali de performan

ţă risipiţi prin toate colţurile ţării. Gruparea l o r p r ogresistă - cu atribu
te d e adevărat cenaclu - organiza dezbateri, conferinţe publice adunatE:
î ntr-un album. Se m a ni festa pro testatar împ o triva războiulu ce se J.lfegă
tea şi a înapoierii culturale, fără să adere la v.iilmăşagul propagandisti c
din preajma unei catastrofe a istoriei. Strădania lor de acum o j umătate
de veac rămîne un adevărat memento, cu care s-ar putea mîndri oricare lo
calitate, o lecţie de patriotism.

Epoca soc i alism•Jlui, �iateti z"'tă în expoz i ţi a . ,:\1 a i c r u în uWmul
pătrar d e veac" înfăţişea,ză prin fotografii şi grafice izbînzile satului în
toate domeniile înnoirii sale. Albume de cusături noi, trofee obţinute în
d i ferite întreceri, acţiuni de valorificare şi reanimare a unor obiceiuri ::;i
îndeletniciri a,rtistice gata s.ii dispară şi alte semne ale noului, încheagă
o imagine �1 riiitoare. Spicu i m doar una din a c eas t ă se c ţie anu m e pref ata
,

,

la expoziţia, . ,Popasul pietrarilor" : "Această expoziţie �-a deschis în semn
de preţuire a hărniciei cioplitorilor de piatră din carierele învecinate. La
d a ta

de

8 i u n i e 1 9G9

s- a � iirh?itori l prim u l ,,Popas a l pietrarilor ' ' . în r h -
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stea căruia, în parcul comunal s-a înălţat o piatră memorială. Fie ca in
·calendarul frumoaselor noa�tre tradiţii someşene să se statornicească �i
acca,stă datină nouă" .
Into(;mirea fişelor de obiecte, o bibliotecă documen tară a muzeu
lui , sînt acţiuni în curs de înfăptuire.
In afara amplasamentului materialelor şi a textelor lămuritoare,
considerăm cii ghidajul verbal poate spori valoarea, exponatelor şi clari f i 

că semn i fi caţiile. Ind răznim să afirmăm că există ş i o metodă a entuzias

mării, dar oricît de fic>rbinte ne-ar fi wlicitudinea, faţă de unele valori
alo tr e cutu lu i , cond i \ i a de mu zeografi ne obligă la discernămînt. întrucît
accesele nestrunite de patrioti�m local dăunează. Interpretăm faptele de
istorie locală în ind��olubilă legătură cu istoria ţinutului, a patriei. ln
vestigăm şi explicăm trecutul prin sublinierea constantă a, interacţiunii
dialectice cu prezentul, intuind şi direcţiile viitoare prin reliefarea a tot
ce rămîne pozitiv, durabil şi tonifiant pentru noua genera,ţ ie.
Intrucit mişcarea muzeistică sătească şi-a cîştigat în anii noştri
d reptul la vi aţă, şi nu neapărat prin investiţii băneşti, cît prin v o lu n 
tariatul de echipă, sîntem obligaţi, ca practicieni, să medităm activ Li
elaborarea, unei metodologii concrete, bazate p e cele mai noi cercetări,
�ă putem depăşi faza de empri rism. Desigur, nu toţi putem fi nişte spc
dalişti, dar , vorba unui distins pedagog : "nu valorăm în viaţă atît prin
ceea ce ştim , cît; prin ceea ce putem" . In ceea ce ne priveşte, pledăm.
pentru ideea înfiinţării de muzee a,le specificului local, nu imitaţii-şablor
identi ce ar pu tea fi nu ma i d er.: ozitele, î n intenţia meritorie d e a salva de
la dispariţie ce se ma,i. poate salva în materie de cultură po·piUlară veche.
Muzeele săteşti, nu spunem poate ceva nou, trebuie să aibă o per
sonalitate distinctă, în stare să-şi dezvăluie surprizele lor intime şi senti
menta le i repetabile, fiindcă acest .. �paţiu mioritic " al nostru oferă multe
canale inedite, care dacă ar fi puse în circuitul d inamicii noastre cultural
-ştiinţifice, ar da rezultate nebănuit de rodnice. Oricum, un muzeu sătesc
mai poate fi şi o serioasă bază de cercetare istorică, întrucît con(;entreaz�\
un larg cadru spaţio t e mp oral , întocmai ca s tr o pu l de rouă î n care în
<:: a pe imaginea reflectată a soarelui.
•.

-
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LA VALORISA TION DES 8LEMENTS D'HISTOIRE LOCALE DANS UN

MUSEE VILLAGEOIS
R ESUME:

Le musee de Maieru, avec ses de buts en 1 95 7 , est devenu, grâcc

a J app u i du village en tier, un facteur de culture et d'education patrio
tique. Le musee dispD '"e dt: plus de 1 880 objets exposes dans six sections.
'

arheologie e t histoire, professions, sport, memoriales, enseigne,men t cu/ture ct epoque socfa. lisic. Par mi les objets exposes les plus importa n t
d u musee, s e remarquen t : un diplâme d e 1 440 o u est mentionnee l e nom
du village de Maieru, une riche coll ection d e ceramique medievale, les

arhives de la Societe des e tudiants " Liviu Rebreanu", des documen ts
concernant l'union de la Transylvanie avec la Roumanie e t d'autres.

L'auteur de l'article plaide en meme temps pour la fondation

de

tels musees, scientifiquement orgcmises, mais il a t tire l'a ttention sur la
necessite de garder le specifique local de chaque musee.
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Comuna Şanţ din jud,� ţul Bislri ţa-Năsăud, deşi relativ mai nouă ( l 77J)
faţă de Rodna vecină ( de unde şi denumirea de ,.Rodna Nouă'' pe care
a purtat-o o vreme) \ prezintă interes sub raportt:. l vechilor obiceiuri
ju ridice prin faptu l că locuitorii. trăind m ai izolaţi, le-au conservat
vreme mai îndelungată decît în locurile de unde îşi au obîrşia. În cele
ce urmează, ne propunem să prezentăm principalele aspecte ale ve
chilor practici cu caracter juridic, existente în a doua jumătate a seco
lului trecut şi prima j umă tate a secolului nostru, rînduindu-le pentru
o mai bună înţelegere după sistemul dreptului modern. 2
Ca m od de organizare, comuna Sanţ era împărţită în trecut p e
grupe mari de rude : . , Erau neamuri mari în bătrîni , de le zicea Cot<'
nii, Natariş - de unde şi dealul Natarişilor - apoi Olărcnii care se
numeau mai înainte Flămeni, luganii care a\·eau pămîntul Iuganilor,
Grăpcinar i i de la Grapini, Domidenii cu uliţa Domidenilor ( fig. 1 ) . Mai î n 
colo,erau locuri cu sălcii şi le-au împărţit oamenii ca să le semene şi s cl.
fie a lor pentru case. La locul acela î i zice : «Pre soarte»" . ( Inf. I. C . , 8 2
ani, pensi onar3, 1 972) . ( Pl. 1 ) .
Conducerea satului o avea " primarele", ales dintre c e i m a i des·
toinici din sat : "Mai mare în sat era primarele, de-1 alegeau la doi
1903. Vezi şi R . Cressin. M u wJ91'Ufia comunei Şanţ . Materiale privitoare !a statistica demografic/l şi economic/l a comu
nei, în , Socio]ogie românească", an 1 (1936), nr. 5, P . 15 urm.

1 C f . P. Grapini, Monografia comunei Rodna-Nou/l, Bistriţa.

2 Pe lîngă vechea anchetă efectuată de sociologi inainte de război, studiul nostru a re
la
chesto
bază ancheta efectuată in această comună l a inceputul anului 1972 pe baza unui
nar. Mulţumim şi pe această cale Consiliului popular al comunei Sanţ şi tuturor persoa
nelor care ne-au sprijinit î n culegerea de informaţii.
3 Pentru aspectele generale ale problemei, vezi H. H. Stahl, Contribuţii !a studiu! satelor
dev/l!maşe romdneşti, voi. I" Buc. 1958 ; idem Les anciennes communautes vi!lageoises !'Ollma
iens, Buc. , Paris, 1969
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ispravă

care a rămus p r i m a 
re d o u ăzeci d e a n i " .
( Jnf.

C.

C.,

m u z i ca nt ,

75

1 9 72) 1 •

Adunarea

gului

la

, . el e

i n tre

sat avea

regulă

unde

să

alegeau

sf.

la

cind

c e a u p l a n u l la

Vedere d e pe u liţa Domidenilor d i n Şanţ, 1 972.

loc

ocazii.

anumite

C h eorghe,

hg.

ani,

a ş eze

fa-

stînă.

p ă s tor i ,

oile,
la

� l r.�- t.. e
C tJO & � v ... e... .

Pl. 1.

-

lmpărţirca satului Şanţ pe neamuri. prima jumătate a SCC'Oiului X X .

4 I n legătură cu strădania rudarilor d e a avea un
conducător î n comună. vezi A. Boia,
Integrarea ţiganilor d i n Sanţ (Năsăud) în comunitatea românească a satul u i în "S o cio
logie românească", an III (1938), nr. 7-9, p. 363.
D.� d � sex feminin esh� r e : ! l ::tr(c.t1 �� de acesti
cercetători. Cf. şi !...1: . D·Jrn ld·�i Cuwun?, in
·
,Familia", an VII (187 1 ) , p. 248 urm.

;
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oi, la vaci . Pentru oi, hotărau
primarul
şi stînaşii. care a
veau mai multe o i " ( Inf. J. C . , 82 ani, pensionar, 1 972) . La adunare nu
luau parte decît bărbatii, fem eile nu erau primite. Tinerii nu puteau
participa decît după ce s-au insurat5. Duminica, după slujba de la bi
serică, se adunau iarăşi oamenii din sat şi se făceau diferite comuni
can : "Se dădea la parade, la porunci".
Pe pazni ci - ,,ard ăi de ţarină" - î i alegea de asemenea obo;; t ea
satu lui pentru un an : ( , , Paznicii) erau patru la număr. Ce prindeau de
la oameni t i n e a u la ei" ( Inf. I .C., 82 ani, pensionar. 1 9"12). Ca ulată
pentru serviciu l pe care-I făceau, primeau o sumă în raport cu clespă
gubirile plătite de vinovat păgubaşului : .,De prindeau o vită că făcea
stricăciune l a holclă, o duceau la ocol şi venea păgubaşul şi cel vino 
vat şi se împăcau, dădea o parte din bani paznicului, lua şi el cam a
zecea par te. Dar dacă era fin, nu lua de la naşul că-i era ruşine. ( Inf._
I. C., pensionar, 82 ani, 1 972) .
Paza în sat era asigurată de către paznici ( , . patrulă'') anume an
gaj aţi pe trei-patru ani. Ei anunţau focul. Semnalele se dădeau din
turnul bisericii sau cu goarna.
Prezenţa grupelor de vîrstă şi sex era bine marcată la Sanţ. La
si'lrbătorile de iarnă, tinerii făceau j ocuri, umblau cu colinda, cu plugu
şorul, se asociau după prietenie : .,Nu umblau cu măşti. Făceau serbări
numite <<bere » , se întov ărăşeau mai mulţi tineri". ( Inf. I. C., 82 ani,.
pensi onar, 1 972) ; "Erau patru feciori care se îngrij eau de bere, adu
ceau aici m uzicanţi şi puneau taxă pe feciori ' ' . ( Inf. C.C. , 75 ani , m u
zicant, 1 9?2)6.
Grupa fetelor se ma
nifesta în special cu o 
cazia serbării "cununei.;
Cind se făcea secerişul
în varci, fetele alegeau
dintre ele pe două care
să aducă cununa de spi 
ce in sat . Obiceiul este
semnalat din vechime :
"(Inf . A . P.
1 963). Ii
modia d in bătr î n i . Fac
care le e mai c!raqă pe 
lrecerea . Cîtu-i ele :n în
dru cînd vin şi aduc
vestea că-s strînse hol
dele. E o cinste la plu
l'ig. 2·
Procesiune a fetelor aducînd ,.cununa" în
satul Şant· 1 !:35 (foto H. H. Stahl).
qarul care are holdele
-

5 Pentru aspectele generale ale problemei, vezi H . H . Stahl, op , cit . Vezi şi P, P. Panaitescu,
Obştea ţărănească în Ţara Românească şi Moldo·:a. Orinduirea feudală . Buc . 1964.
6 Pentru aspectele din trecut, vezi Stanciu Stoian Procesul educativ în satur Şanţ-Năsăud· ;.
în ,. Sociologie românească. an. V (19-13) nr. 1 -6 p. 76. Vezi şi Tr. Gherman·, Tovărăşiile de
Crăciun ale teciorilor români din Ardeal, în ,Anuarul arhivei de folclor", Bucureşti 1939 : nr. �
7 . Cf, s. Stoian. art, cit., p. 77.
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culese şi e cinstea şi a plugăriţei care ciuruieşte sămînţa"8• (Fig· 2 ) .
Ca unităti d e măsură, se foloseau pentru lungime "cotul " , pen
tru lăţime şi grosime, " palma", pentru terenuri, "stlnj enul" care aici
avea 2 m, iar pentru capacitate " cupa" care avea 2 1 şi mierţa care
insum a 20 cupe. Pentru
măsurarea laptelui, se folosea " cupa'' şi "ca- - � --- � - -� -

.}}

-

---

- - - -

---- --· - --- --- -·--

P}

Pl· II.

Unităţi de măsură: a) Carîmb pentru
măsurat laplclt>; b) cupă; c) cioi
( Muzeul şcolar Şanţ).
-

-- rîm bu l", -o-- bticată d e lem n
crestată9• Timpul se măsu-
ra după soare :
"Amiază,
soarele de un stînjen
de
deal".
(Inf. I. C.
82 ani,
pensionar, 1 9 72) (pl. II).
Î n ce priveşte statutui,

personal, oamenii erau dc>
semnaţi prin nume şi pro 
nume, l a care s e adaugă şi
porecla (.,ciufuleală") .
Nu
mele de botez era dat
la
băieţi după tată, dar
mai
ales după bunic, la
fete
după mamă, dar şi după bu
nică. Numele nu se schim
ba în nici o împrejurare.
Femeia, după căsătorie, lua
numele şi prenumele soţu
lui : "Maria lui Ion Pop " .
Cînd femeia rămînea văduvă, copii luau numele ei, fi

indcă ea i-a crescut : "Constantin a Paraschivăi".
Semne exterioare marcau statutul personal, în special la femei,
fetele purtînd părul împletit pe spate, femeile m ăritate făcîndu-şi coc :
" După nuntă , purtau părul cosiţă, nu pe spate. Fetele umblau cu coa
dă''. ( Inf. Z. V., 64 ani, casnică, 1 9'72) .
Rudenia era d e sînge, prin alianţă ş i spirituală . Instituţia năşiel
era bine reprezentată la Sanţ, creînd între fin şi naş o serie de obliga
ţii reciproce şi chiar un patronat : . ,Finul primea de la naş o oaie şi
un miel şi trebuia să-I recunoască de naş, să-1 ajute la nevoie. Finul
săruta mîna la naş, naşul îi împăca pe fini'. (Ini. C. C., 75 ani, muzi
cant, 1 972) 10.
8 c . Brăiloiu , 1.
Cununa în satul Şanţ in
Cocişlu . Şt.
Cristescu, V. Sasu
H . H . Stahl,
.. sociologie românească", an 1 (1936), nr. 2, p. I l . Caracterul de ritual exercitat de o gru
pă de sex
feminin este remarcat şi de aceşti cercetători. Cf. şi M. Domidei Cununa, in
"Familia", -an vrr (1871), p. 284 unn.
9 Cf. R. Vuia Tipuri de păstorit la români; Buc. 1964.
10. Faptul apărea mai vizibil la rudari. Cf. A. Boia, art. cit., p. 363. Pentru problema patro
najului l a societăţile mai puţin evoluate, cf. J. Campbell, Honour FamHy and Patro na!]e,
A Study
of Institutions and Moral Values in a Greck Mountain, Comunity, Oxfon\,
1964.
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JI Z..

-- Model geometric al raportului dintre căsătorie şi J Udenie :
- linia paternă; 11 - linia maternă; (IJ - raport conjuga!;
( ) - căsătorie posibilă; '> ( - căsătorie imposibilă

P l . III.
7t
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Un interesant obicei
jurid i c era răscumpăra
rea fmului de la naş de
.:.:ătre părinţi, dovadă a
puterii rudeniei spiritu
ale : "Inf. C.J. , 1 936) .
Copilul trebuie răscum
părat. că altfel nu e al
mamei, e al nănaşei. Şi
dacă se întîmpla de
moare neră.scumpă.ral,
nu se roagă pentru ma
mă, se roagă pentru n ă
naşă. Ca să-l răscum
I"ig· 3.
Loc de înmormîntare pentru neamul
peri. duc i doi
colaci
Coleştilor, cimitirul din Şanţ, 1 972.
mari, un c;; t er9ar fru
mos sau altceva, o cupă de vinars. O seamă mai duc şi plă
cinte - cei bogaţi. Nănaşii încă mai fac o ţîră de masă ca să petrea
că. Şi d acă mere la nănaşe, pune colacii pe masă şi spune : Să fie cu
voie bun ă, cu aiste vreau să răscumpăr copilul" 1 1 .
Naşul cl e l a botez ere d e obicei ş i naşul d e cununie. Inainte era
un singur naş la cununie , însă de la război încoace se pun mai mulţi
naşi, chiar zece, ca să contribuie la cheltuiala nunţii.
Solidaritatea între rude era puternică, manifestîndu -se în timpul
vi eţii prin ajutor reciproc, iar după moarte prin dorinţa de a fi mmor
mîntat alături de rude. Locurile de la cimitir erau grupate pe neamuri :
,,La cimitir ( locurile) şi le-au curăţat pe neamuri " . (Inf. C. C. , 75 ani,
m uzicant, 1 972) . f·ig. :1.
fn privinţa raportului dintre rudenie şi căsătorie, se mergea cu
interd icţia pînă la gradul patru inclusiv, adică pînă la veri buni [ , ,veri
dulci'' ) , in aceste cazuri căsătoria putîndu-se face doar cu dispensă.
Instituţia "şogoratului" - căsătoria dintre cumnaţi, doi fraţi şi două
surori, cumnatul necăsătorit cu cumnata rămasă văduvă, cumnatul vă
duv cu cumnata nemăritată - era rău privită în trecut în comuna
Şanţ12. În ultimii ani, se cunosc cîteva cazuri ele astfel ele căsătorii :
, . Poale să i a şi pe cumnată, îi cunună popa " . ( I nf . Z. V . , 64 ani, casnică,
1 972) . (pl. III ) .
Familia în comuna Şanţ avea o structură simplă , de , . familie lăs
tar" Uamme souche ), fapt care şi-a pus amprenta şi asupra terminolo
qiei de r udenie. Unchii materni şi paterni poartă aceeaşi denumire, ca
si. nepoţii de fraţi şi de copii. Se remarcă predominarea termenilor de
-·

11 S. Stoian. art. cit., p. 66.
12 Cf. sensul de ocară atribuit cuvintului
tineri au legături cu aceiaşi fată.

. . şogor"

in
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rudenie l atini , ca şi folosirea cuvintelor . ,moş'' şi , , moaşă" pentru as
cendenlii m a i îndepărtaţi. (pl. IV) .
Căsă toria se făcea la băieţi după armată, la circa 24 ani, la fete
pe la 1 7-·1 8 ani. uneori şi înainte de împlinirea maj oratului. fapt ce
a necesitat in anii trecuţi citeva cazuri de obtinere de dispensă13•
La horă, fetel e nu ieşeau în ordinea vîrstei şi se puteau mărita
, t , .- .. . ,
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SchPma

13 o

terminologiei de rudenie folosită în comuna Şanţ.

satiră în versuri semnala recent : "Felele
dea însă pace să-şi termine zece clase".

14

-- F i l 1� d P i � i o r i P , V o i . 1 ! .

de

pe
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şi cea mică înainte celei mari. Totuşi se vorbea de rău în cazurile î n
�:are " s e lua p e dinainte". De obi cei mirele era mai î n vîrstă decît mi
reasa, deoarec e "fem eia trebuie să asculte", însă erau numeroase ca
zurile cînd mireasa era mai în vîrstă: "Se zicea că dacă e mai în
vîrstă e mai cu minte. a mai tînără e mai bolîndă" . ( Inf. z. V . . 64 ani,
casnică, 1 972) 1 J . (pl. V) .
1------· . . . --------�

. . . .

Pl. V.
Evoluţia cazurilor în care vîrsta miresei este mai mare sau egală cu a
mirelui la sfîrşitul sec. XIX şi în deceniul şapte al secolului XX (in procente fală
de totalul căsătoriilor).
-

Situaţia se datoreşte, credem - ca şi obiceiul "cununei" - pre
zenţei în această localitate de munte a unei populaţii care practica a
gricul tur a rudimentară, populaţie venită din alte părţi şi care a adus
aceste obiceiuri odată cu ocupaţia respecti vă ce şi-a pus amprenta şi
asupra vieţii de familie15.
Alegerea fetei o făcea feciorul, din care cauză fetele de obicei
14 Ancheta

din

1935

prezintă

în momentul căsătoriei :

u rmătoarea

repartizare

a

bărbaţil or

şi

femeilor după

vîr.>ta

VIrsta
18-21
22-25
24-26
27-30
31-40
41-50
peste 50

Bărbaţi (%)
Vlrsa
Femei (%)
2.2
15-16
7,7
10.2
17-18
10,6
1�26
61.2
37,2
27-30
21,6
9:5
31-40
10,0
31,2
5,2
41-50
4 5
4,'5
peste 50
2,4
(R . Cressin, Monografia comunei Şanţ. Mişcarea populaţiei, in ,Sociologie românească" . a n I
( 1 936) , nr. 6, p. 23). Concluzia la care ajunge acest autor este câ "pentru bărbaţii care
se căsătoresc la virsta de 20 şi 30 ani - adică pentru majoritatea covîrşitoare a bărba
ţilor - vir.>ta femeii in mijlociu rămîne neschimbată - aproape 23 ani - ceea ce în

seamnă că bărbaţii in general acordă mai puţină însemnătate vîrstei femeii pe care o
iau in căsătorie" . (Ibidem, p. 13-14) .
L. P . Marcu, Structures fami!ta!es en Roumanie
ti !'epoque contemporaine et la
prc
c <•sses de !eur genera!isation typique,
în "Revue roumaine des sciences sociales" . Serie
de sciences sociologique, tom XIIT (1969), p. 107. Compoziţia eterogenă a populaţiei din
Sanţ a fost stabilită d e altfel şi de cercetarea antropologică efectuată in deceni lll' patra
al secolului nostru. Cf. "Sociologia românească", an 1 (1936), nr. 10, p. 12-16.

15 Cf.

www.cimec.ro

VECHI OBICEIURI JURI!JICE IN COMUNA ŞANŢ

2l 1

nu se furau. În ceremonia nunţii apare însă şi o formă simulată de

iurt a miresei, ceea ce indică o existenţă reală a practicii intr-o epo

că mai îndepărtată 16. Părinţii discutau între ei, " se mogorogeau ei
unii cu alţii " . La ţigani, unde logodna adesea se făcea de mici, cuvîn
tul părinţilor era hotărîtor.
La Şanţ nu era obiceiul ca să trăiască fetele cu feciorii înainte de
căsătorie, ca în Maramureş· Totuşi există cazuri de copii născuţi din
legături nele-gi time ( ,.spuri " ) 1 6.
SeEsul vechi al căsătoriei, legătura dintre neamuri, se păstreazd.
in obiceiul de a se face la nuntă două steag uri, unul pentru m ire şi
altul pentru mireasă. Semnificaţia iniţială a practicii s-a pierdu t astăzi,
în vechime regula fiind - ca şi in Maramureş - ca atunci cînd tine
rii erau din grupe de neam diferite să vină fiecare cu steagul lui pen
tru a marca asltel alianta ce se realiza prin căsătorie17 ( fig. 4 ) .
La logodnă ( ,.tocmeală'') se făcea o petrecere între cuscrii, băiatul aducind băulura
.şi fata
preparînd
mîncarea . Atunci a
vea loc obiceiul ce
aminteşte de vechea
practică a răpi rii mi
resei : Fata se î m b r ă 
ca mireasă şi se a s 
cundea î n altă parte,
iar o altă fată mai
u rît6 se prezenta bă
i atului- El o refuza,
apoi venea o a doua,
o refuză şi p e aceas
ta şi nu m a i după a 
ceea găsea ş i p e m i - fig. 4 . - Două steaguri pregătite pentru nuntă. Şanţ, 1 972.
reasa ascunsă111•
La rudarL este încă vie practica ca părinţii băiatului să adu
că la logodnă o ploscă sau o sticlă cu rachiu şi fata să
-să fie poftită să guste. Dacă spune că-i place vinarsul, în
seamnă că este de acord cu căsătoria, dacă refuză să bea sau
spu ne că nu-i place rachi ul, flăcăul trebuie să se retragă : "Dacă fata nu
16 Cf. H. H. Stahl, Al tlleilea film documentar al Institutului Social Român . -"�tu! Sn."+. in
"Sociologie românescă", a n 1 (1936), nr. 2, p, 31. După o statistică naşterile nelegitime
au evoluat astfel : 1801-1850 : 6% : 1851-1900 : 6%.: 1901-1910: 50j0 ; 1911-1920 : 8% ; 1921-19�0 : il";u ;
1931-19 •. · an:. ; ,,,,. .::.ressin, art. cit., în Sociologie românescă", an 1 (1936) , nr. 6, p.9).
17 lnţelegerile dintre familii in legătură cu căsă,oria, credem că şi-a găsit ecoul ş i int r - u !>
vechi descîntec d.in Şanţ
cules de S. Stoian (llTt. cit., p. 69) .
18 Cf R. O. Maier. Deux c�utumes nuptiales d'aspect social chez les Roumains de Transilvn
nte (region Cluj), in VI-e Congres International des sciences antropologiques et etno�n·a 
phiques, tom II. Paris, 1964 p , 237-239 Vezi şi Ş t . Buzilă , Nunta ! a tăranut român dil!
jurul Năsăudului", în "Tribuna•, an VII (1890), p. 789 urm
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vrea, se strică logodna". (Inf. I. V., 42 ani, casnică, 1 972). Logodna se
face împreunînd mîinile celor doi �i turnînd peste ele rachiu1 9 •
Intre logodnă şi nuntă trecea cam o lună. Ca daruri de nuntă se
dădeau cîte o cămaşă iar părinţilor fetei şi la socrii mari, nu li se dădea
nimic. Salba era pregătită pentru mireasă de către părinţii ei şi se pastra
din mamă in fată pe!' t ru a fi dată apoi la urmaşi ( fig. 5J .
Averea se impărtea de obicei la că
sătorie, părinţii oprindu - şi o parte egală
cu a unui copil. Din această cauz<J , local
nicii spuneau că , .zestrea se dă atît la fa 
tă, cît şi la băiat. Deosebirea era că la
fată se dădeau lucruri de gospod 6.rie, va
că, etc. , în timp ce la băiat se dădeau u
nelte de muncă . boi etc.2°
Zestrea fetei era proprietatea ambi 
lor soţi, neputînd-o înstrăina unul fără
celălalt . In caz că se vindea averea d i n
comună, atunci cind soţii se mutau î n
altă parte, bunurile cumpărate c u banii
dobîndiţi astfel erau trecute în proporţie
de j umătate şi pe numele soţiei.
Nunta era şi pentru l o cuitorii d i.n
Sanţ mai puţin o taină religioasă. cît o
ceremonie menită să lege pe tinen în
fata comunităţii săteşti. De aici obice 
iul cunoscut şi în alte l ocuri, de a pune
Fig. 5.
Femei e din Şanţ cu
pe
tineri să-şi j ure unul altuia credinţă ..
salbă. Şanţ . 1935 (foto H.H. Stilhl).
Nesocotirea cuvîntului dat a tr?igea astfel grave consecinţe.
La rudari, tinerii neavînd totdeauna posibilitatea materială de a
face nunta la biserică şi la starea civilă, se mulţumeau numai cu . , cu
nunia" după obiceiul ţigănesc, care-i lega valabil în faţa comun ită ţii
lor, deşi în sat erau consideraţi ca trăind în concubinaj 21 •
I n trecut, căsători ile se făceau mai cu seamă la sfîrşitul şi începu
tul iernii, evitîndu-se lunile de post22. în ultimele decenii diferenţa
-

19 CI. �i Ph. Marne. L a notion d e tami!!e chez l e s Tziganes Kalderasa, în ,. Etudes tsigane,;"
an XIII (1967). nr. 2, p. 14-15.
20 In vechime, zestrea nu era considerată nici la Sanţ un element hotărîtor in încheier•'n
căsătoriei. fapt care işi E,Lsen� răsunet şi in folclor.
Cf. I. Cazan, Strigdturi d i n Şanţ.
în "Sociologie românescă", an I (1936) , nr.
p_ 81. Cu privire la modul în care pop. ruJ priveşte ze9trea, cf. şi I, Peretz, Curs de istoria dreptului român, voL II, partea L
ed. a II-a, Buc. , 1928, p. 30.
21 Cf. A . Boia, art. cit., p. 361.
22 O statistică
efectuată în anul 1935 arată că "lunile anterioare postului mare prezintă p.-,
rioada principală pentru căsătorii
care îşi menţine
importanţa neschimbată pe timpu l
considerat. A doua perioadă a contractării căsătoriilor a fost mai înainte în luna noiemb
rie ; cu timpul însă această perioadă în parte şi-a pierdut însemnătatea şi numai in ultimele perioade decinale prezintA o oarecare revenire". (R. Cressin. Monografia com u n ei
Şanţ : Mişcarea populaţiei, in "Sociologie românescă", an I (1936) . nr. 6. p. 12).

7-9,
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·rl intre luni a început să s e reducă .. odată cu proces u l d e modernizare
.a comunei (pl. VI) .
Un obicei pitoresc îl constituie anunţarea nunţii nu numai de că·
tre fli:lcăi, ci şi de către fete (druşte).
Caracterul patrilocal al căsătoriei se vi:ldeşte în mutarea soţiei la
.casa soţulu i , ,, aducerea miresei' constituind un moment impresionant
in ceremonialul de nuntă2:J · Mutarea ginerelui în casa soţiei constituie
·O excepţie şi e rău văzută, in acest caz flăcăul fiind considerat . , ma,.
••
••
.l. .

o

Pl· VI.

-

Lunile de contractare a căsătoriei. comparativ anul 1896- 1971,

ritat· ' : ,.r. însurat numai cel ce-şi aduce nevasta la el " . (Inf. V. J., :3 2
ani. muncitor, 1 972) . De asemenea, cu ocazia nun�ii mirele trebuie
s:i-şi arate destoinicia trăgînd cu arma într-o oală pusă într-un par"�.
DL1 pă căsătorie . tinerii plecau la casa lor, cu părin\ii rămînind de
reuuFi copilul cel mai mic care moştenea şi locuinţa părintească"-' ·
'Sistemul acPsta, propriu familiei patriarhalc26, este puternic nu nu
mai la românii din Şanţ, ci şi la rudari. In caz c ă tinerii căsătoriţi nu
reu şeau să-şi facă casă proprie. iau cu chirie însă nu rămîn cu pd.
rbţiF7. (fig . 6) .
In casă, bărbatul era mai mare, "fiindcă el era mai cu deplin.:i
j u decatd.- Dar lucrau şi împreună . Bărbatul ţinea punqa". r J n f. I . c..
23 CL
H . H,. S!ahl, a1·t. cit., p . J l .
H . Ibidem.
�5 Ci. St. Stoian, art. cit., p. 73-74.
26 Cf. L. P . Marcu, art. cit., p. 103
27 După cum remarca şi vechea anchetă
; ntre f � m l l i l . o � lndi>'ă t� tlOJ t i neri

sociologică "se observă o oarecare independenţă
>e căsătoresc, părăsesc casa părintească (excepţie
cind rămîn să moştenească părinţii _ Dacă părinţii lasă casa ca moştenire la doi fii ca
'ătoriţi (la două familii deci), aceştia despart tinda în două părţi, printr-un perete d e
lemn s a u de zid. dind naştere, c u m v o m vedea m a i departe. u n u i n o u fel de casă. Asa
incit. casa are rareori camere multe din cauza numărului mare al membrilor fainiliei"
(I. Petrescu-Burloiu Tipurile de casă din comuna
şanţ-Năsăud, în
"Sociologie .romil
nescă•·, an III (1938). nr. 1-3, p, 40).
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2- 2 ani, pen sio P.. ar , 1 972).
Pe stradă, mergeau im
preu;1ă· însă bărbatul
intra cel dintîi în casă
sau biserică.
In vechime se obiş
nuiau copii mulţi, 7-8 :
"Se bucurau mai mult
de fe c io r i, că erau mai
de ajutor". (lnf. r . c . .
82 ani, pensionar, 1 972)
După primul râzboi
mondial, se constată o
reducere a natalităţiF�.
( Pl. VII ) . Cind nu a Fig. 6. - Plecarea miresei la casa ntirelui la rudari,
Şanţ, 1972.
ve a u copii, l ua de suf
let . de la o r udă mai
săracă şi cu copii mulţi .
Divorţul era rar în trecut, cei care ajungeau la despărţenie se zi
cea despre ei că " au viaţa stricată · ' . V ădu v a, dacă avea copii, rămînea

Pl. VII

Evolutia natalităţii la sfîrşitul sec. XIX şi în deceniul şapte al sec. X.X.
(in raport cu numărul c.dsătoriilor).

28 nupă o statistică, evoluţia natalităţii în trecut a fost următoarea : 1791-1800 : 47'/o ; 1801-18i0 :
28". 11 ; 1811-1820 ; 41'/o ; 1821-1830 · 48". 0 ; 1831-1840 ; 37'/o ; 1841-1850 ; 36'/o ; 1851-1860 ; 46'/o ; 189!1900 ; 35" ", 1901-1910 ; 44'/o ; 1911 _.:.1920 ; 28'/o ; 1921-1930 : 32° 11 ; (R. Cressin, art. cit., in Sociologie
românească", an I (1933), nr.5, p. 21). Scăderea natalităţii a fost conşteintă, mijloacele materiale
nepermiţlnd locuitorilor să aibă mulţi copil. (Cotul Nistor, Despre secretul din comuna Şanţ,
(Limitarea naşterilor), in "Sociologie românească", an III (1938), nr. 4-6, p. -224-225). Expli
caţia este plauzibilă avind in vedere că la mijlocul secolului trecut revenea de cap de fa
milie 15 j ugărie, iar după primul război mondial doar 4 jugăre şi 800 st (J.Jlvan, art . cit . p.
3 1 9-350) , Vezi şi s. Stoian, art. cit. p. 64) . O dovadă in plus a acestui fapt este câ in trecut
nata.itatta t:ra mai slabă la familiile sârace faţă de cele mai instărite :
peste 10 lug.
1-10 iug.
0-1 iug.
4,5 copii
4.2 copii
3.8 copii
(R . Cres�ln, Monografia comunei Şanţ, Familia, In "Sociologie
românească" , an I (1936).
nr. 7-9, p. 60) .
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d e requ lfi î n casa bărbatului, dacă n u avea copii pleca l a casa părinţi

lor ei şi se recăsătorea;n_ ( pl. VIII ) .
Bunurile se împărţeau î n mobile ş i imobile : , , Cele nemişcătoare
sînt f_)ăm întul, cel e mişcătoare vitele. ( Inf. C. C . , 75 ani, muzicant, 1 9721 .
Spiritele bune sau rele stăpînesc ş i ele bunuri : "Duhul cel rău
este crîşmă, la mori pilrd.si te, 1n 1 ţe şi altele. Am văzut şi eu o pară de

V III

vr

"

Pl. VIII. -- Dii!grama polară a funcţiilor iamiliei în comuna Şant. compar<tliv
deceniul şapte al sec. XX - (I - functia biologică; II - funcţia democratică; III
fnncţia economică; IV - funcţia politică; V - funcţia juridică; VI - functia
etică; VII - funcţia religioasă; VIII - funcţia educativă; IX - funcţia psihologică
individuală; X - funcţia psihologică colectivă).
29 După cum remarca şi vechea anchetă sociologică, "numărul văduvelor este mai mult decit
dublu
comparativ cu acel al văduvilor, fapt care se explică prin recăsătoriile mai frec
vente a văduvilor precum şi prin diefernţa de vîrstă dintre soţi, femeile fiind în majori
tatea cazurilor mai tinere (Găsim că femeile se recăsătoresc de la 16 ani în sus. în timp
ce bărbaţii se căsătoresc în general după 20 ani)" (R. Cressin, art. cit . , în "Sociologie ro
mânească", an I (1936) nr. 5, p. 19) .
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Domeniile comunei Şanţ ( după V. Precup).

foc umblind" . ( I nf . I. C., 82 ani, pensionar, 1 972) . Se vorbea şi de "fata
pădurii'' sau de "vîlfa pădurii"30 .
uneori spiri tele rele puteau aduce diferite nenorociri asupra unei
case - moa rtea în condiţii neobişnuite a unui membru al familiei etc.
- si p entru a fi înd epărtate se făcea în curtea casei o troiţă. Pentru
paza casei, cînd plecau stăpînii, se punea în uşă o mătură sau cociorba
de J ăraiec care reprezentau spiritel e favorabile casei, Sensul magic
primord ial s-a pierdut astăzi, considerîndu-se procedeul doar ca un
semn , ,că stăpînii nu-s acasă' '. La rudari, şi copilul nou născut era
păzi t in acest fel : , Pun şi mătura ori cleştele de la sobă l îngCi copilul
mic . Zi c să l ferc>ască el e rău'' . ( JnJ I. V., 42 ani, casni <:d , 1 �172 ) � :.
30 Vezi mai sus. nota 21 .
31 Cf. şi descîntecele făcute la uşă şi prag, ca locuri aflate in stăpînirea spiritelor (S . Stoian.
art. c i t . , p . 66). Vezi şi G. Bichigean, şi I . Tomuţa, Bocete şi descîntece d i n ţinutul Nâsau
dului, Bistriţa, 1938.
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Cmw r ! le pierdute ş i negăsite erau considerate "ca fiind ale ne
cu ratului" : .,Mai c u seamă cele care se puneau cu afurisenie, pe a
celea zCicea d racul. Şi eu am văzut o comoară arzînd de Sin George ;
Ardea rugina de pe galbeni. Aşa se întîmplă tot la 7 ani" . ( Inf . I. C.,
8 2 ani , pensionar, � 972 ) .
Proprietatea devălmaşe a satului s-a păstrat asupra ,,munţilor
grănicereşti''32, în timp ce terenurile defrişate - "Iazuri" - puţine la
număr, au ajuns de timpuriu în proprie tate privată. Pămîntul agricol
fiind puţin, nu se practica sistemul ele asolamente bianuale, islazul fiind
unul singur pe cursul superior al CobăşeluluP3. (pl. IX) .
Locurile de păşune la mun te erau folosite prin rotaţie, utilizîn 
du-se iniţial sistemul tragerii la sorti. Partea din sat denumită , , Pre
soarte" aminteşte de practica repartizării terenurilor prin tragere la
sorţi, aplicată şi la distribuirea locului mlăştinos din partea de răsărit
a satu lui, pe familii, pentru a fi "lăzuit" şi folosit pentru casă.
La hotare ( "mej de"' se punea ca semn un arbore, o piatră, sau se
făcea un şanţ cu riclicătură ( "răzvor' l
La vitele mici se punea la ureche semne după familie : "Gaură,
r;i şcătură, furcuţă ş.a. Cele mari erau însemnate cu fierul roşu la corn
ori la copită" . ( lnf. I.C., 82 ani, pensionar, 1 972) ( Pl . X ) .
Cel c e culegea fructe din l o c străin să l e mănînce era conside
rat hoţ. În ceea ce priveşte crengile arborilor ce trec la vecin, ele "sînt
ale vecinului pentru că umbresc proprietatea sa. El putea să le la s e

.c)

Pl. X.
32

o

-

·

c

y

Semne folosite pentru însemnarea vitelor : a) gaură ; b) pişcătură; c) furcută·

l\ ee�tt'

proprietăţi erau , aşa cum le-au stabilit înregistrările cadastrale de după primul
razboi mondial, următoarele : Mte Ineuţul, Mt Dealul Frunzei, P. Zînei, P. Munte Zîmbrm•
ia. Poieniţă pe Dealul Frunzei. Poieniţă la izvorul păr. Poieni (Cîrţibav) . 12 1 unci pe So
meş, 11 lunci pe păr Măria Mare (luncă), Mte Stănişoara, i n total 1.098 h a şi 7407 m. p .

Cf. Tabloul general al păşunilor celor 44 comune grănicereşti d i n judeţul Năsăud, Bistri\:1,
1933. p. XVIII-XIX.
33 Cf . D. Ticulescu, Cîteva date despre exploataţiunile agricole din Şanţ, "în Sociologje ro
mănească", an I (1936), nr. 10 P . 17-2.8 Vezi şi I, Jivan, EvolUţia proprietăţilor din comuna
Şanţ, ibid , . . an III (1938), nr. 7-9, p. 348-351 .

www.cimec.ro

218

L . MARCU

s ll facă umbră pămîntului său sau putea pune pe cel cu pomul să le
taie''. ( Inf. I. C., 82 ani, pensionar, 1 972) .
Cind stăpînul nu voia s ă lase să s e pască pe l ocul lui "făcea u n
c;emn, punea o prăj ină cu frunze în vîrf, semn că e oprit păşunatul"
( fnf. I.C., 82 ani, pensionar, 1 972r.
In ce priveşte succesiunea, averea se î mpărţea egal intre băieţi
si fete. Cel care îngrij ea de bătrmi lua o parte mai mare : "Care era
în casă şi îngrijea de bătrîni avea partea cea mai mare". ( lnf. l . C . , 82
ani. pensionar, 1 972) . Soţia moştenea o pătrime din averea soţului în afară de zestrea ei - dacă nu avea copii, după sistemul " cv anal i
ciei' '34, aplicat şi în regiunile grănicereşti, iar dacă avea copii lua toată
averea (pl. XI) .
T H c e priveşte ob/igaţiiie, in voielile se fă ceau c u stînaşii dupct c a n 
titatea de lapte dată de o oaie şi măsurată cu carîmbul : "La vinerea
mare ( 1 4 septem brie), se făcea socoteala cu stînaşii şi se dădea o oa
ie mică (mioară) pentru zece oi, o oaie mare pentru 20 de oi şi două
oi şi bani pentru 30 de oi sau mai mult" ( Inf. I .C., 82 ani, pensionar,
F l72)3.i.
Dacă un animal era sfîşiat de fiare, ,,păcurariul" trebuie să aducă
un semn, de obicei o ureche, drept dovadă şi atunci nu era răspunză
tor, altfel trebuia să plătească animalul : "Dacă avea semn că a pierit,
rămînea păgubaş stăpînul, dacă nu, plătea oaia" (Inf, C.C. , 75 ani mu
zicant 1 972)36.
Pentru lucruril e de vînzare nu se puneau semne l a poartă şi nici
nu se expunea obiectul, ci se făcea vestire în sat " la par ade" , d u m ini
ca, după terminarea slujbei la biserică.
Dreptul de preemtiune exista pentru rude şi uneori şi vecin i : "La
v înzare de case sau pămînt întreba pe la neamuri şi vecini. Dacă nu
întreba, erau supăraţi. Puteau strica vînzarea cu fraţii, cum au făcut
acum cîţiva ani la un văr al meu : ,,E o ruşine să se bage un străin pe
pd.mîntul moşilor'' ( Inf. I.C. , 82 ani, pensionar, 1 972) ; ,,Se întreba pe
neamuri, pe veri nu. Anunţarea se făcea la parade" ( Inf. C.C., 75 ani,
muzicant. 1 972)31.
Ca arvună, se dădea de obicei o treime din sumă. Cînd cumpără
torul se răzgîndea, pierdea arvuna, cînd se răzgîndea vînzătorul rl <'1dea
în apoi suma îndoi tă.
Aldămaş dădea cel ce cumpăra şi aşa se făcea şi învoi ala : , ,Se
chema să fie de faţă şi cîţiva prieteni ca să au dă şi să nu se mai stri34 Cf. Tripartitum, I . 88, § 1 şi 89 pr.
vat ungar, Buc., 1923, p. 307 urm.
'Cf. R. Vuia, op. cit. • p . 152 urm.
36 Cf. ş i răspunsurile la chestionarul
3437 Şi 3438.
37 Cf. V Al. Georgescu. Preoemţiunea
·
Ţara Românească şi Moldova, Buc.,
35

şi § 1 . Vezi şi G. Plopu, Părţi alese
Haşdeu, Bibl .

Academiei R.S.R . ,

din

Arhiva

dreptul

pri_

Haşdeu,

ms.

in istoria dreptului românesc. Dreptul de protimisis in

1965.
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ce tocmeala" ( Inf. I.C. , 82 ani, pensionar, 1 972) .. Dacă lucrul cum părat
avea defecte, putea fi restituit în termen de opt zile38•
·v- ita se vindea cu căpăs trul sau cu lan � : " Dacă o dădea fără. se
zicea că nu are cumpărătorul noroc de ea, deoarece vînzătorului i-a
"
părut rău ( lnf. I.C., 82 ani, pensionar, 1 972rw. La rî ndul său, v înzăto
rul , , l u a semn'' o bucată de păr ca să nu-şi vîndă norocul.
C/acă se făcea de către fete la şezători. Şi astăzi bătrînii işi a
minte�c procedeul: . ,Se adunau fetele de prin vecini într-o sinyură ca
să la tors, l a cusut, că aşa lucrau n" ai bine. Venea şi flăcăii aici de cîn
tau cu fluieru l. Se adunau pe rînd cînd la una, cînd la alta" (lnf. I.C.,
pensionar, �2 an i, 1 972) ; "Cel care avea holdă mai multă, strîngea
fetele la dacă, pregătea vinat şi muzică. După ce termina treaba, o
fată primea cununa de spice şi mergea în sat la petrecere" ( Jnf. C.C.,
7 5 ani , muzicant, 1 972)�0•
I n ceea ce priveşte pedepsele, dacă cineva era prins cu un lucru
furat, era purtat cu el prin tot satul : "Ii punea pielea de pe vită şH
purta de · a lungul drumului. De aici şi vorba : Nu m-a văzut ni meni cu
piei in spate. ll punea să strige : Ce am făcut eu să nu mai faci'\ ni 
meni " � 1 .
C a procedură pentru stabilirea adevărului, se foloseau
probele
m a teri âle ( semnele de pe animale, părţi din animalul stişiat de fiare
etc) , martorii, dar mai ales jurămlntul care era decizoriu. Dacă se bă
nui a că cineva a mutat semnele de hotar, s lăpînul locului făcea o cru
ce din două lemne im preunate, o dădea celui bănuit să o ţină în mî
nă şi să m eargă cu ea pe hotarul pe care-I socatea adevărat : . ,Unul a
jurat strîmb, că a mers pe o mej de care nu era adevărată şi la citeva
z i l e a murit" ( [nf. C.C., 82 ani , pensionar, 1 972) "' 2.
La ru dari, în unele cazuri, şi la cele cîteva familii de şetrari, se
făcea jurdmîntul cel mare cu lumînări aprinse pe pămînt.
O procedură judici ară cu caracter privat era şi descoperirea au
torului unu i furt prin procedeul magic al cofei cu apă, practicat la a
n u ru i te ocazii de o grupă de sex feminin43•
I1t caz de lovire sau de rănire, se făcea răzbunare de către victi
m d. sdu de rud e44• Se ajungea însă şi la împăcare, vinovatul recunos
cîndu-şi fapta şi plătind victimei o sumă de bani : "De curînd i-a spart
la unul capul ciobanii. I-a prins păscînd oile pe locul său şi a vrut
S ă prindă un zălog, însă păcurarii nu l-au lăsat. L-au lovit la cap. I-a
dat î n JUd ecată şi vinovaţii s-au legat să-i dea două mii lei ' ' ( lnf. I.C.,
8 2 ani, pensionar, 1 972)'
36

P e nt r u comparaţia cu vechea Românie, vezi răspunsul la
demiei R.S . R., Arhiva Haşdeu, ms. 3437 şi 3438.

3�i It>ille1n, loc. cit .
.;o Cf.
s . Stoian. art. cit,,
41 CL pro�edeul din Ţara
în , .Cumidava", Braşov,

chestionarul Haşdeu, Bibl.

A< a

p. 78. Vezi şi mai sus, nota 8.
Bîrsei. 1 a L. P. Marcu, Vechi obiceiuri j uridice în subzona Săcele,
tov V, 1972.
42 Cf. procedeul j urămîntului "cu brazda în cap".
43 Cf. I. Chel cea, Ţiganii din România, Buc., 1944, p. 173 şi 177.
4� Uneori copiii primeau chiar în familie instrucţiuni în sensul folosirii violenţei ( "Sociologic
1·omânescâ", II (1937) , nr. 4, p, 177).
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Sinuciderea era dezaprobată nu atît ca un ,,păcat'', ci ca o dova
dă de laşitate: .,A pierit netrebnic, era îngropat de-o parte unde erau
d obitoacele" ( Inf . C.C., 75 ani, muzicant, 1 972)43.
Opinia publică j uca un rol deosebit în aprecierea d ată comportă
rii in sat. Grupele de v îrstă ale flă căilor şi fetelor se făceau pu rtâtorii
de cuvînt ai obştei la diferite petreceri, supunînd batj ocorei pe cei vi
novaţi sub formă de strigături la j oc4ci.
ln ceea ce priveşte raportul dintre comunitătile săteşti, căsători
ile nu se fă ceau d ecît între tinerii din satele grănicereşti, ca să nu in
tre persoane străine în dreptul la păşunile din munţi : ,,Aşa a fost pînă
în 1 9 1 7. Dar se temea ca să nu rămînă fata fără zestre, s-o vîndă gi
nerele zestrea în alt sat şi apoi s-o trimită pe îată acasă la piirinţi. E
o ruşi ne să dea fata după un străin. E o ruşine şi pentru întregul sat"
( Inf. I . C. , 82 ani , pensionar , 1 972)n.
Flăcăii din sat nu dădeau voie să umble fata cu un băiat d i n alt
sat, ajungindu-s e şi la bătăi. Cînd lua pe cineva din alt sat nu inchi
deau dru mul şi nu cereau răscumpărare, însă flăcăul cu care a vorbit
"făcea un gest. îi dădea fetei să bea sau altfel". ( Inf. V.I., muncitor,
1 972, pl. XII, 32 ani)4B .
Străin era considerat orice persoană din afara satului. V enelicul
era socotit "adus de apă " .
• o

'}

,-----��---- - � - -------.

8

.,.

'

�

•

4
,

1

1

tJ

Pl. XII.

-·

"'

..
..

Evoluţia cazurilo r de căsătorii cu persoane din alte loci!.lităţi in deceniul
şo�ptc al sec. X X (in procente f:�ţă de totalul ciisătoriilor.

45 L . Dănilă, "Toată situaţia" unui fierar din Şanţ in "Soc Jologie românească", an III (19JC),
n r . -1-u, p. 2<4.
46 Ială un exemplu: "Mîndra mea de mîndră mare/Nici obele-n cisme n-are /Şi se-ncalţă cu
hîrtie/Ca să-mi fie dragă mie" (l. Cazan ltrigături din Şanţ, în . • sociologie românească",
an 1 (1936 ) . nr. 7-9, p. 31). Alteori satira lua forma unui duel verbal între grupa îlăcăilo:
ş i a fetelor : . . Am o mîndră albă tare ·ca fundul l a căldare/ Am o mîndră ca de domn /Ca
şi fundul la ciaun jAm nădejde c-a albi /Di-odată cu
bgivolii". La care fetele rii:,pund:
, . Bade pe obrazul tău 'Pus-ai pudăr de un leu,'Nu ştiu cum dracu l-ai pusjPe grumaz na
ţi-o ajuns" (C. Brăiloiu, s.a., art. cit., P . 19).
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Străinul care cerea găzduire peste noapte era bine primit, dar
"sub pază", "cu lampa aprinsă" , că "nu se ştie ce gînduri are şi dacă
este o m cinstit" ( Inf. I . C., 82 ani, pensionar, 1 972) ; "Il cerceta daca avea
d ovezi bune, dacă îl cunoştea îl primea la masă" ( Inf. C.C., 75 ani, mu
zicant, 1 972) .
La baza acestor vechi obiceiuri j uridice stătea ideea de dreptate
care era tot una cu realizarea "egalităţii" între oameni: "Dacă faci e
�ali tate, înseamnă că faci şi dreptate" (Inf. I .C., 82 ani, pensionar,
J 972 1 . Dreptatea, la rîndul ei, nu se poate realiza fără cinste, care în
sea m nă "purtare cuvincioasă, cineva care are omenie, se ţine de cu
v î n t " ( Inf. I.C., 82 ani, pensionar, 1 972)4!1.
Ca fenomen sociologic, vechile obiceiuri j uridice au avut şi la
SRnţ importanţa şi rolul lor bine precizat de-a lungul vremurilor, apărînd
în anumite condiţii ale vieţii sociale, iar existenţa lor fiind condiţio
n ată de însăşi existenţa acelor împrejurări. Dezvoltarea societăţii le-a
făcut să capete un caracter istoric tot mai pronunţat, rămăşiţele lor
fii n d în Yremea noastră pe cale de rapidă disoluţie.
Totuşi principiile care le-au stat la bază
perfecta concordan
ta dintre drept şi dreptate, dintre viaţa individuală şi cea colectivă
au fi xat un ideal pe care societatea noastră îşi ·propune să-1 realize
ze pe treaptă mai înaltă, în cadrul sistemului de drept socialisl, care
reprezin tă, în forma lui cea mai evaluată, voinţa întregii societăţi'>D.
--

-

47 . . Conform regulamentului g răniceresc, în timpul cît a existat regimentul, nu era permis
străini]or să se aşeze în comună. Odată cu desfiinţarea regimentului (1851 - n. n.) , aceast>l
dispoziţiune ne mai fiind în vigoare, au venit în comună săteni originari din comunele
învecinate, precum şi străini necultivatori de pămînt" (I. Jivan, Evoluţia proprietăţilor din
comuna Şanţ, în "Sociologie românească" an III ( 1 938), nr. 7-9, p . 349. Vezi �i V. Onioşor,
Legile grănicerilor năsăudeni, Cluj, 1900, După desfiinţarea regimentelor grănicereşti, evo
luţia căsătoriilor cu persoane din alte localităţi a fost următoarea la Sanţ :

(R.

Anul
1851-1880
1881-1900
1901-1910
1911-1920
1921-1935
Cressin, art. cit.,

Bărbaţi
37° ·.,
36"/o
3411/o
2411'u
26"/o

Femei
12"'o
l l " 'o
9° 'u
J 11 '1

3°/o

in ,.Sociologie românească", an I (1936) . nr. 7-9, p, 55) .
cum remarca şi vechea anchetă sociologică "bărbaţii veniţi din alte sate pentru a
se căsători în comuna Şanţ sl nt mult mai numeroşi decît femeile, acest grup a format
peste 11:. din total ul căsătoriţilor în anii anteriori Unirii şi s-a menţinut la • ·,, in ultima
perioadă ; în acelaşi timp grupul fetelor provenite din alte comune formează numai 1 / I U
din total î n prima perioadă ş i chiar 2 % in cea din urmă" ( R· Cressin, art. cit., în . . Sociologie românească", an 1 (1936), nr. 6, p. 15).
49 Cf. şi L. Marcu, Obicei, dreptate şi justiţie în concepţia populară, comunicare la Asocia
ţia j uriştilor, decembrie 1971.
50 Cf . 1. Demeter şi I. Ceterchi, Introducere în studiul dreptului, Buc. 1962, p. 282.
48 Aşa
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ANCIENNES HABITUDES JURIDIQUES DU VILLAGE DE ŞANŢ
RESUME

Ease sur des recherches sociologiques, J'auteur presente d'ancien
nes habitudes juridiques qui reglementaient la vie sociale ct economi
que des habitan ts du village de Şanţ du departement de Bistriţa Nă
săud.
Plusieurs de ces habitudes : le mariage, le droit a la preemtion,
J es punitions, les dirigeants du vilJage, ont une longue evolution his
torique, m a rs aujourd'hui avec la modernisation de la vie des villa
ges, elles san t entrees dans une rapide pha." e de disparition.
Un phenomene digne d'etre releve, ayant des implications histo
riques plus larges. est J'oposition decisive des habitants .ies villagc:s
de frontieere - dans notre cas Şanţ - a la penetrtion des " etran
gers" specialment par le mariage ou par d'au tres voies.
Dans cette opposition il fau t voir le desir des habitants de ces
endroit:; de fronW�rc de ne pas diminuer leurs allegements accorcles
par la Cour de V ienne, qui y e tait interessee.
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IERNATUL iN ZONA FlNAŢELOR
IN CADRUL PĂSTORITUL UI DE PENDULARE DUBLĂ
DIN JUDEŢUL B/S TRIŢA.NĂSĂUD*
NlCOLA E DUNARE

In ansamblul formelor tradiţionale de viaţă pastorală1, păstori
tul de pendulare dublă (bi-pendular) se caracterizează în esenţă prin
urm�itoarele etape calendaristice : primăvara oile şi caprele pasc în
preaj ma satului ; vara, l a păşunea alpină şi în general la p ăşunea
m ontană ; toamna, revin în preaj ma satului, pe mirişti şi pe porum
bisti ; iarna, pleacă din nou, la munte, în vecinătatea zonelor de vărat. dar nu l a p ăşunea alpină, ci în zona fîneţelor de pădure sau de
sub p ădure, unde în timpul verii proprietarii vitelor au recoltat fîn
şi au f ă cut frunzare pentru iernarea acestora în locurile respective2.
In cazul teritoriului actual al judeţului Bistriţa-Năsăud, acelaşi lucru
este valabil şi pentru zona fînaţelor din partea d e Cîmpia Transilva
mel cuprinsă în judeţ.
Pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud această formă de iernat
a fost semnalată de Tiberiu Morariu în raza munţilor Rodnei3. Pe
lîr:gă con statările acestuia, în cadrul cercetărilor
actuale pentru
m onografi a einografică a judeţului au fost adăugate noi informaţii
* Comunicare ţ i n u t ă la S e s i u n e a jubiliară a muzeului d i n Bistriţa 1950-1970 (27-28 X I I 1970),
N. Dunăre, Problema cercetării etnografice a păstoritu!ui, in "Studii şi cercetări de istorie " ,
Cluj, 1956 ; idem, Recherches ethnographiques 1·oumaines S ltl' !' agriclt!ture et !a vie pa storate,
în " A cta Ethnographica", Budapesta, 1963, XII, 1-2.
2 N. Dunăre, L'elevage pendltlaire double dans la vie past01·ate des pays carpatyques,
in
" Etudes d'Ethnographie et de Folkore " , Bucureşti, 1964, I ; idem, L'e!evage pendu!aire douule
(bipendu!aire) dans les economies traditionne!les carpatiques et alpines, în "L' Ethnographie",
Paris, 1956-1967, 60-61 ; idem, Păstoritul d e pendulare dublă pe te7·itoriu! Romăniei, în "A
nuarul Muzeului etnografic al Transilvan i ei pe anii 1963-1967", Cluj, 1969 .
3 T. Morariu, Vieaţa pastorală in munţii Rodnei, Bucureşti, 1937, pp. 52-55.
1

1 5 - File de istorie, Voi. I I .
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Fig.

1.

--

Vedere generală din

(Olhnpia Mlcu) .

zona

fînaţdor de

pădc1re.

Z.agr a.

subzona

� 1s�îud

de teren din subzonele Rodna ( localităţile Şanţ, Ilva Mare şi Lunea
Ilvei), Năsăud (localităţile Zagra, Poienile Zagrei, Aluniş, Perişor,
Rebra, Rebrişoara, Gersa şi Suplai ) Valea Bîrgăulul (Colibiţa) şi
Ciceu-Beclean ( lo calităţile Tîrlişua şi Spermczeu) . Cercetările vor fi
continuate şi adîncite.
Cît priveşte ponderea fenomenului, izvoarele arhivistice referi
toare la secolele XVIII-XIX indică o intensitate m ai mare4, în raport
.

cu aceea din primele decenii

ale

secolului

al

XX-lea.

Declinul trep

tat al acestei practici, îndătinată secole de-a rîndul, se explică prin
sporirea culturilor

pentru nutreţ,

prin îmbunătăţirea

treptată

a căilor

de comunicaţie şi a mijloacelor de adăpostire în vederea iernării
vitelor în sat.
Numeroasele roiri de aşezări omeneşti realizate prin defrlşarea
unor porţiuni mai mici sau mai mari de pădure ilustrează, în ultimă
instanţă, larga răspundere a iernatului în afara vetrei iniţiale a sa4 T. Morariu, op. cit., p. 54.
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tului, în zona fîneţelor de sub pădure, de pădure şi chiar de p e
muntele propriu-zis. ( Fig. 1 ) .

Iernatul î n 7ona fîn::tţelcr rnontane a fost practicat la Stînişoara

( munte aflat la 20 km de satul Şanţ - subzona Rodna) , la Prisloape
{ situat la 1 0 km de satul Aluniş - subzona Năsăud) etc. Cu privire
la cel dintîi, reproducem o fişă de teren elocventă : "Au fost cazuri
cînd anumiti

proprietari

de

oi,

cum

a fost

Afrim Filipoi, au iernat

oile pe munţi ( Stînişoara) , unde înspre toamnă, rămînînd iarbă pe

Fig. 2. -- Ccisci u l . el i n lnclbe ( lemne lung i despicate din trunchiuri de copa c i ) ; aco
perişul din draniţă ( ş i n d ri l ă ) ; u m din încăperi, mai mare, pentru adăposti t oile în
ti mpul noptii ( în fi q . , cu uşa deschisă ), iar cealaltă p entru cioban (cu u şa închisă ),
Zagra, subzona Năsăud (Olimpia Micu).

m arginea muntelui, proprietarul respectiv a făcut fîn şi în ainte de
a cădea zăpada şi-a adus vitele acolo, (precum şi mîncare la păcurar).
Pînă primăvara, din cauza zăpezii mari, nu se putea muta cu oile.
Dacă le mai trebuia ceva mîncare sau feciorul simţea nevoia să v i nă
la bere (joc obişn uit cu ocazia sărbătorilor de iarnă), era posib il să
meargă numai peste Stînişoctra şi vîrful Omul''5
.ln aceloşi scop, în zona fînaţelor de p2.dure au fost foloslte - i n
•

----

· · ··- ·-- -

5 J· · ' Cosma Cotul, inv. pens. n .

1904, Şanţ-subzona Rodna.
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anume mă.sură fiind folosite şi astăzi -, locurile: Bîtca , Suhard . Cruci
şi Prisloape, primul aflat la 1 7 km de satul Şanţ, iar ultimul Ia 1 2 k m ;
dealurile Frîu , Ivan , Praj i şi locul în Băran ( sub vîrful Orzînii) si
tuate la 2 pînă la 15 km de Lunea Ilvei ; acelaşi deal Frîu situat Ia
12 km de Ilva Mare, precum şi Preluci, Coturi, Clompoş, Cosor,
Haşca şi Colun etc. din subzona Rodna. Din subzona Valea Bîrgău
lui menţionăm fînaţele de pe valea Colihiţei în sus, aparţinînd co
munei cu acelaşi nume. Mai notăm, din subzona Năsăud, fînaţele ele
pădure de pe Coasta Ursului, de la Comoară, Dosul Ţibleşului, Mă
qnrJ, Olisim, Vacolea, Valea Caprii. Valea V arului aparţinînd loca 
lităţii Zagra ; După Obcină, Preluca lui Vîrtic , Runculete şi Fundul
Lesii ale satului Poienile Zăgrii ; Buciumaşi, Ideciu, Valea Netedului,
Prisloap e , ultima fiind si tuată la 10 km de satul Aluniş ; Valea
Lungă , Vîlceaua Rea , Valea Poienii, Dealu Mare aparţinînd satului
Rebra ; etc.
Mai numeroase sînt astăzi zc·nele de fînaţe de sub pădure, ! ar
î n cazul local ităţilor din Cîmpie cele din preajma hotarului sau ch;ar
de la marginea aşezărilor de bază. Dintre cele dintîi
menronlm
Luşcu, Hîgea, La Izv or . Dealul N egru, Valea Tăulu i si Valea P r i h o -

Colibă cu l r P i încă peri : o înciipere la mij loc pentru cioban, i a r l a l l• r ,J i
cîte un ţarc pentru m i ei ş i pen tru iezi ; acopet·ită c u fîn ş i paie, sub aco per i� ·l n
pod numit povîrneală. Zagru (Oiimpia Micu).
fig. 3.

---·
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f' i q . 4. - - Gredini pen:ru fin. una îngrădită cu nuiele,
Mi cu).

alta cu Iese.

Zagra (Oiimpia

dului afl ate la 5-1 5 km de satul Gersa, Valea Netedului, Prisloa
Fră s inişul $i Dealul Intre�trîmbe la aproximativ 2 km de
sa tul Suplai - ambele localităţi fiind din subzona Năsăur:l .
I n asemenea locuri situate î n afara satului, gospodarii iernea
ză oi, vaci şi capre, iar mai rar şi porci.
Practi carea pătoritului de pendulare d u b l ă
în cadrul căruia
iernatu.l în zona fînatelor de pădure şi de sub pădure constitu i e o e ta
Dfi specifică - a făcut cu putinţă folosirea multilaterală a terenuri
lor obţinute prin defrişarea pădurii, atît din punct de vedere agricol
( prin al ternarea ogorului cu păşunea sau prin tehnica culturilor al
ternativ- e), cît şi din punct de vedere pastoral (prin folosirea tuturor
resurselor de nutreţ). Mai mult decît oricare din formele de via ţă
păstorală caracterizate prin mişcare, în cadrul păstoritului de pen
clulare dublă s-au practicat numeroase procedee economice prin care
s a tele respective s-au legat tot mai durabil de această sursă furaj eră
inexorabilă în condiţiile economiei tradiţionale . Pe tot intinsul jude ·
ţu lui Bistriţa-Năsăud, mai mult ca oricare altă ocupaţie tradiţională,
această formă de viaţă pastorală s-a dezvoltat în strînsă corelaţie
c u păJurăritul, şi anume pe măsura defrişării pădurii
şi a practicării
meşteşugurilor r-entr u prelucrarea re- urselor forestiere. Acestea au
pele, Bita

,

·

--
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fost efectuate în cea mai mare parte concomitent cu iernatul vitelor.
Tot astfel, . paralel cu pregătirea fînulu.i, frunzarelor etc. , în raza acelo
raşi locuri pe timpul v erii s-a practicat în măsură mereu sporită a
gricultura {montană, deluroasă şi în genere in afara hotarului propriu
zi s al satului).
Fentru buna desfăşurare a acestor îndeletniciri practicate în
zona flnaţelor, sătenii au construit acolo numeroase adăposturi pen
tru om, pentru animale şi pentru nutret. După cum se mai poate
constata şi astăzi pe teren, în subzonele Rodna, Năsăud, Ciceu-Be
clean, Valea Bîrgăului etc. unele construcţii îndeplinesc funcţii mul
tiple : adăpost pentru păstori, agricultori, lucrători la pădure, meşte
şugari care prelucrează lemnul etc.; pentru oi, capre, vaci sau porci.
Structura acestora este de asemenea variabilă : cu una, doui:i, trei
sau chiar patru încăperi ; situate în mod izolat una de alta, dispuse
in linie' dreaptă, în unghi, sau alcătuind un ansamblu de construcţii
în formă poligonală ( gospodăria cu curte închisă şi întăriti:i) .
Concretizînd, din punct de vedere funcţional în zona finaţelor
din judeţul Bistriţa-Năsăud au luat naştere următoarele adăposturi
mai simple sau mai complexe : cortul, o construcţie durabilă, jum ă
tate sjŞipată în pămînt, pentru îngrij itorul vitelor ; staulul, staurul sau

Pig. 5. --- Halailă, d in t n n c hi de copac
scobi tr
finatelcr d e pădure. Zagra (Olimpia Micu).
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Fig. G.
Adăpos luri în zon a fîna ţclor, construite sub acelaşi acoperi�
a.
corlil,
b . grujd,c. şură, d. tindă, e. cameră de locuit, f. cămară, g, curte întărită, îngrădi tă
cu răzlogi. Ilva Mare, subzona Rodna.
Fig. '1.
Adăposturi în zonu fînatclor, cons truite în unghi: a. corlă· b. graj d . c. t in d ă .
el. cameră d e locuit. Ilva Mare.
Fig. 3. · - Adăposturi î n zona Ilnaţelor, cons truite separat : a. cameră, b . tinclct, c: . că
mai 5,
d. grajd, e.
şură, f.
şopron.

-
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Fig. 9.

•

-A, d ă pos lut·i pe-ntru iernilt în zona Iînit(cl o r : a. cort ( constr:1it j u m::itCJ.'c in
p iî n J in t ) pentru c i o ban, b. gnj d , şură, casă şi cămm il ; c . casi'i, tindă, şură şi
crrajcl ( Că pr ă l i ş l e ) , d. c il s ă şi gmj d ( Vi r iul Orzînii) ; e . grajd ( Vîrful Orzînii) ; f.
şurJ. c a <;ă, tindă ( Vîrful Or;în ii). g. casă şi g w j ct (Fărcăşeş t i ). Lunea Ilv e i , subzona

Rodnil

(Ion

Ureche).
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I · i g . 1 0. -- ;\cl d po � L u r i J l '' n l m i < • r n a l în ;� o n a f î n a ţelor. SPERMEZEU. sulJ ; o n il Cic C'u 
l k c l c :l ll : a . tîrna� ( pr i s p ă ) , b. c a s ă , c. s l a u l u l de n oa pt e , d. c ă pi ţe de f î n , c. t u rişt c a
( hc u l t: nc;P se d ă n u treţ o j l o r ) , f. s t a u l u i d e zi, g . j g lwalJ pPn lru s a r P , h. pur lc·a clc : > 
P('r i i i:i a � t i'ult.:lu i . STJPLAI, su b?ona "J ă s ă u d : a . a d ă postul c i o b a n u l u i , i l . s t " u l . c .
\ "t r c u l n• i c i lor. Zi\CRA, s u b ? o n a N ă s ă u d : · '1 . c o l i b a , b . s t a u l u l , c . i e s l e , e l . s a r e , '-' ·
�Jf ilj d .
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Adi:iposturi p0ntru iernat

în zon a

fînatelor.

REBRA.

e. '

J

subzona Năsăud : a .

tin d ă , c . Cilmeriî, d. staul ( E . Călin a ). REBRlŞOARA, s:.� bzona Năsăud : a .
c a m er,'J , b. tinda, c . t•lfcul, d. ieslea, REBJUŞOAR A : ;:1 , c. '! m era a
uşa
nmer<>i,
b.
ş u w , i J . ' porti til, b . " poart<;1 mare, c. grajdul, c. ' uşct graj dului, d . despărţitură penlr-1
porci, e. iesle, e' cblorme, f. staorul. www.cimec.ro
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staorul, corla, jarcul sau şoprul pentru oi şi capre; grajdul pentru
vite şi şura pentru car şi otavă sînt de asemenea construcţii durabile; că
soiul ( fig. 2) , de forma unei case de dimensiuni mai mici , este clădit din
lodbe şi acoperit cu draniţă, cu o î n c ăper e mai mică pentru cioban
si o alta mai mare în care se ad ăpostesc oile pe timpul nopţii ( în
podul ciisoi ului se rne otava pentru miei şi oile fătate) i cu o struc
tură mai diferenţiată, conba ( fig. 3) cuprinde o încăpere de locuit în mij loc
şi cîte un ţarc, lateral, pentru llliei şi pentru iezi ; în sfîrşit, forma
cea mai co mplexă de adăpost din zona fînaţelor de pădure este o
v ariantă locală a construcţiei cunoscută în literatura de specialitate
sub numele de gospodărie cu curte închisă şi întărită, cum am intil
nit c îtev a exemplare pe valea Colibiţei în sus, în zona fînaţelor din
local itatea l lva Mare şi în cuprinsul unor locali tăti ca Maieru , Coli
biţa etc.
Mai menţionăm două construcţii elementare, coşăriul
o îngră
ditură de nuiele, asemănător cu staurul, dar de dimensiuni mult mai
mici, în care se aleg mieii şi se mulg oile înainte de constituirea
tu rmemlnr, şi gredina pentru fîn, îngrădită cu nuiele sau cu lcse ( fig. 4). l n
sfîrşit, sînt nelipsite halaole ( sing. halauă, halău) . construite din trun
chiuri scobite, pentru cap tarea izvoarelor şi ad ăpatul oilor, caprelor
şi vacilor, iar separat pentru porc i . ( fig. 5 ) .
Indeletnicirile practicate î n zona fînaţelor d e pădure ş i de sub
pădure, mal ales pe timpul iernii, dar şi î n timpul verii, ca şi vari e 
tatea construcţiilor - durabile sau în strînsă legătură c u acestea constatate în judeţul Bistriţa-Năsăud ( fig. 6-1 2) sînt similare multora elin
restul României şi din cuprinsul altor ţări europcne1;. Pretutindeni i cr
natul în zona fînaţelor, în cadrul păstoritului de pcndularc d u blă,
însăşi această formă de viaţă pastorală tradiţională, precum şi cons
tru cţiile durabile, dintre care gospodăria cu curte inchisă şi întărită
ocupă primul loc, au jucat un rol istorica-etnografic deosebit de i m
portant. Acest rol a fost cu atît mai eficient, cu cît practicarea celor
enumerate nu s-a limitat numai la zonele montane şi submontane, ci
a îmbrăţişat o arie m ai largă, întîlnindu-se în aspectele lor esenţiale
i ierna tu! în afara satului) şi în Cimpia Transilvaniei, din care o parte
este cuprinsă în judeţul Bistriţa-Năsăud.
Prin aceste forme de viaţă tradiţională s-a realizat o mai strinsă
împletire într e cele mai. multe îndeletniciri sedentare trad i ţi onale
( agricultură, pă storit, peclurărit, lemnărit, albi nărit în prisăcile elin qo
lur i le ele pădure etc . ) . Merită, retinut faptul, că această împletire a a 
-v m n u numai o deosebită importanţă economică pentru înclestularea
traiului de odinioară, dar înfăptuirea ei a fost posibilă numai î n con
diţiile unor aşezări omeneşti stabile, legate durabil de zona fînaţelor
de pădure. Continuarea acestor legături economice înăuntrul aceluiaşi
spaţiu, destul de restrîns, a sprij init un alt proces social-etno�Jrafic,
-

.

6 N. Dunăre, L'elevage pendulaire double (bi-pendulaire) dans l e s economies . . , 32-46 : idem,
La dimora rurale it "carte" chiusa e rintorzata in Italia e in Europa, în " Atti del Congre-;so
internazionale di Linguistica e Tradizioni Popolari", Udine, 1969, 22q-2J9, 12 planse.
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deosebit de frecvent în cuprinsul judeţului Bistriţa-Năsăud : trans [or
marea aşezări lor sezoniere şi temporare din zonele de fînaţe în aşeză1 i
cu caracter permanent, care au ajuns să fie locuite în tot cursul ânului
;-a şi aşezările omeneşti de bază din care s-au roit treptat. 1\ces te noi
aşezări perman ente, care au rezultat din acest proces de roire, au strci
bătut în general aceeaşi gamă în j udeţul Bistriţa-�ăsăud ca şi pc
întreg teritoriul României : de la hodăi sau sălaşe agricole sau pa&"
toral-agricole. la lătureni, crîngurl, cătune, s at, comună.
In încheiere, relevăm că cercetările pentru monografia etnogra
tică a j udetului Bistriţa-Năsăud oferă numeroase aspecte locale ae
cultură tradiţională, a căror cunoaştere contribuie la adîncirea istoriei
-'Ulturii şi artei noastre populare.
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Wl�TERING IN WOOD HAYFIELD ZONE l N " DOUBLE PENDULOUS"
SHEEP-BREEDING TYPE IN DISTRICT BISTRIŢA-NASĂ UD
SUMMARY
1 he

practicing of "double pendulous" sheep breeding type, in

wh ich the wintering in hayfield zone is a characteristic s tep, has Jead ·

to using of the Jots obtained by clearing of the woods. All over the
distri c t Bistriţa-Năsdud this Iorm of pas torcl Jife deve lopcd in a clase
connection with the wood working.
In subzones Bîrgău, Ciceu, Năsăud, Rodna, etc. , on the hayfields
rcserved for the cattle wintering, out of village, some constructions
are seen, having a sheltering function. They are sheltering people and
animols. So, formers, woodworkers or shcpherds tind a ploce during the
night, as well as sheep, pigs, caws or goats are sheltered under these
roof. Their stru clure is also different: wiih one. IW'J, three or e ven
four rooms ; i�olated among them, in right line, or in angle, making
up an polygonal construction ensemble, (a tarm with c/ose and forti
fied yard).
The occupations of the people, in wood hayfield zone, in district
Distriţa-Năsăud, durind the winter while as well as the summer period,
u/so, thE; varic ty of constructions are the same as those of the o tllr�r
Roumanian zones. Some of them presents similarities even on a Jarger
geographical scale.
\Ve have to mention that the wintering in wood hayfield zone,
out of village, was practiced in subzone Bistriţa of the Transylvanian
Field too.
S tep b y step, the temporal settlements became permanen t ones;
so, they turned into hamlets and villages inhabited ali over the year.
LIS f OF ILUSTRATION

one

is

1 . General vlew ; wood hayfield zone. Zagra.
2 . ., Căsoiu" (the big house), it is made of choped trmks, the roof of shinqels,

of the room i s larger in ordo.r to !ii h elter
for .sh epherd. Zagra, subzone Năsăud.

sheep
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night,

.the other
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3. Hul, with three rooms : the middle room is for shepherd,
the
two folds
for f.i:tmbs and kids ; it hRs a hay •md stPaw-roof. Zagra.
·1 . Gardens for hay. One is enclosed wHh wattle, the o ther with ,.Iese" . Z"lgra.
5. H:daua, mRde of hallowed out trunk, for sheep sheltering. ZJagr.a.
6. Sh elters in woocl hayfield zone; built under the same roof. Ilva Mare. sub-

zone

Uocln a .

7. Shelter5 in wood hayfield zone ; built in angle . Ilva Mare.
8. Shelters separately built.

9. Shelters for wintering i n vood hayfield zone, Lunn Ilvei,
1 0. Shelters for wintering, Spermezeu, subzone Ciceu-Beclean ;
N ăs;]ud ; Z<tgra· subzone Năsăud.
1 1 . Shr>lters for wintering ;
Reba,
Rebrişoara.
1 2. Sheiters for winlering ; Şant.
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sub;rone Rodna.
Supl a i , suiJzone
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UN DENAR INEDIT DE LA DE SPO T- VODĂ DIN TEZAURUL
DE LA SLA TINI TA
,

EUGEN CHIRILA şi ŞTEFAN DANILA

Denarul de care ne ocupăm face parte din tezaurul descoperit în

1 959, in livada I .A.S. din cartierul Slătiniţa ( oraş Bistriţa) 1 şi păstrat în

�1u:teul din Bistriţa. Tezaurul se compune din 337 piese care se înşi
ruie între anii 1 468/90-1 595. Ele erau depozitate într-o cană de cositor
de la care s-a păstrat numai capacul. Tezaurul cuprinde emisiuni mone
tare din Transilvania, Ungaria, Polonia, Swidnica, Prusia, Liegnitz
Brieg, Kustrin, Brandenburg, Goslar, Hamc!n, Gătingen, Palatinatul Su
perior şi .M oldova.
lată descrierea denarului moldovenesc : Av. IOHANN D.G. W AI
VODA 1 563. Cei doi N au bara oblicd. inversată. Legenda între două
cercuri de perle. Scut împărţit în patru cîmpuri, cuprinzînd respectiv,
3 benzi orizontale, o cruce patriarhală căreia îi lipseşte bara orizonta
lă. i nf eri o a ră stîngă, două capete de animal încoronate, ( probiihi l ca 
pete d e panteră) , şi un leu ridicat pe picioarele dinapoi. In centru, un
corb spre stînga cu un inel în cioc.
Rv. PATRONV - S. MOLDAW.

Bara oblică a literei N

inversată

Legend a între două cercuri de perle; în cîmp M--S. Fecioara, cu co
roană şezînd, din faţă, cu pruncul în braţe, în stînga. G
0, 3 9 D
16
mm. Denarul se deosebeşte prin elemente ale aversului şi reversului
de cei prezentaţi în lucrarea lui Fischer2 şi se aseamănă cu un exem
plar aflat la Cabinetul n umismatic al Academiei3, fără a fi însă identic
cu acesta. El pare a reprezenta o variantă inedită a denarilor lui Despot
=

1

·=

St. Dănilă - Tezaurul monetar d e la Slăttniţa, sec. XV-XVI, comunicare ţinută la
a doua sesiune ştiinţifică a muzeelor, Bucureşti. dec . 1955 .
2 E. Fischer, Beitrag zur Miinzkunde des Fiirstentumes Moldau, în Jahrbuch des Bukowiner
Landes. Museums, 9, 1901 . p. 39, nr. 174-175.
3 Rq>rudus în Istoria Romăniei, voi . Il, Bucureşti, 1962
P . 908, fig , 272 ,
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emişi din 1 563, ridicînd la trei numărul de variante publicate a acestor
d enarl.
Cîteva cuvinte acum despre împrejurările în care a fost emis de
narul de care ne ocupăm. Piesa face parte din emisiunile monetare ale
binecunoscutului aventurier Iacob Heraclid Despot, domnitor al Moldo
vei între anii 1 5 6 1 -1 563". Ea este bătută la Monetăria din Suceava ca
re îşi începuse activitatea odată cu aşezarea scaunului domnesc in a
cest oraş, la sfîrşitul secolului XIV, şi care funcţionează fără î ntreru
pere între anii 1 40 1 - 1 5665. Denarul de la Slătiniţa, ca şi celelalte emi
siuni monetare ale lui Despot "fantastice ca şi propria-i -y·iaţă",6 este
lucrat de maestrul monetar transilvan Wolf sau Wolfgang, Wolfgang
Aurifex, Lupu Sasul din cronica lui Miron Costin.7 Literele M.S. d in ·
cîmpul reversului se citesc MONETA SVCEVIAE, nu MARIA SANC
TA. Această formulă apare de obicei ca S.M. în cîmpul monedelor me
dievale. 8 E interesant că, deşi Despot apare în documente cu numele
de Iacob,9 pe monede el poartă numele de loan.
Elementele aversului şi reversului denarului sînt vizibil influen
ţate de către denarii lui Matei Corvin, care se bucură de mare favoare
datorită calităţii lor şi sînt tezaurizaţi în afara Transilvaniei pînă la
1 600 10•

Prezenţa unui denar m oldovenesc la Bistriţa nu este surprinză
toare : oraşul Bistri ţa era, în sec. XVI, un centru comercial înflori tor
în care îşi dau întîlnire o mare vari etate de monede, fapt care se re
flectă şi în compoziţia tezaurului de la Slătiniţa. Legăturile comerciale
ale oraşului cu Moldova erau foarte strînse şi documentele contemporane sînt pline de informaţii în legătură cu negustori moldoveni care
vin la Bistriţa sau cu negustori bistriţeni care merg în Moldova.. O
mare parte din articolele importate din apus de Moldov a treceau prin
Bistriţa 1 1. Această situaţie va dura pînă la începutul sec. XVII, cînd o
raşul asediat şi j efuit de mercenarii lui Basta decade şi nu-şi mai reca
pătă niciodată vechea-i strălucire12.
Cu aceasta încheiem consideraţiile în legătură cu denarul de la
Slătiniţa care reprezintă o variantă inedită a denarului lui Despot din
1 :163.

4 In Jegătuă cu Despot ş i emisiunile lui monetare, vezi Fischer, op. cit., p . 36 ; Istona
României, voi. II p. 848 ş i 906-909 ; O . Iliescu, Moneda în România, Bucureşti, 1970 p. 34-·�o.
5 Fischer, Op. Cit., p, 11-12.

6 Id., p. 36.
7 Id., p . 37 ; G. Chiriţescu, Sistemul bânesc a ! !eului ş i precursorii lui, Bucureşti, 1964.
p.98 cu n. 4
8 F. Schlickeysen - R. Pallmann - H. Droysen, Erk!aerung der Ab kuerzttngen aut
dcr
Muenzen der Neuet>?n Zeit ,des Mitte!a!ter und des A!terthums, Berlin, 1882, p. 324.
9 Intr-un document din 1561 el se intitulează : Nas Heraclides Iacobus, dei graţia despotas
Sami. hellectus (sic) princeps Moldaviae. (Fischer op. cit. p , 37)
10. o. Iliescu - Op. cit., p, 49-50.
11 M. Dan - s. Go!denberg, Bistrita in sec. XVI şi re!aţiHe ei comerciale cu Moldova.
în Studia Babeş-Bo!yai, series Historia. 1964, fasc. 2, p . 23-82.
12 E. Chirilă - Şt. Dăn iiă , Tezau r u! monetar de la Şieu, sec. XIV-XVII, în Apulum, VIIji,
1968, p. 524.

.
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UN DENAR INE DIT DE DESPOT VOIVODE DU TRE SOR DE
SLATINIŢA
RESUME

Les auteurs corr,muniquent la decouverte dans le tresar mo
n e taire feodale de Slătiniţa (387 pieces) d'un denar de Moldavi de
Despot-V oievode.
Av. IOHANN D.G. WAIVODA 1 563.

�

Rev. PATRONV - S. M O LDA W
La mcnnaie est battue dans la M onnaie de Suceava, qui fonc
tionne entre 1 40 1-- 1 566.
Cette decouverte confirme une lois de plus les relations commer
ciales et10ites de Bistrita avec la Moldavie, qui ont ete tres frequentes
dans cette periode.

Monedă succveană - Despot Vodă
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RECENZIE
A.

KUNISZ, CRONOLOGIA FLUXULUI MONEDELOR ROMANE
IN POLONIA MICA

lUD ITA WINKLER

ANDRZEJ KUNISZ, Chronologia naplywu pieniadza rzymskiego na
7iemie Malopolski, Wroclaw - Warszawa - Krakow, 1969, 1 76 p. şi 5
hărţi în afară de text, rezumat în limba franceză.
Lucrarea numismatului polonez A. Kunisz, Cronologia ilu xuiui
mo nedelo r romane în Polonia Mică, cuprinde o analiză multil aterală a
problemelor ce se desprind din studiul tezaurelor şi al descoperirilor
izolate. Ea adînceşte şi dezvoltă unele dintre ideile formulate de autor
într-un stu diu precedent despre contactul populaţiei de pe teritoriul
Poloniei cu Imperiul Roman în lumina descoperirilor monetare ( publi
cată în 1 965 în revista Wiadomosci Numlzmatyczne , p. 1 55-1 9 1 ) .
Pentru a n e d a o imagine cit mai fidelă asupra intensităţii circu
l a ţiei monetare în Polonia Mică, A. Kunisz a urmărit cu atenţie deose
bită studiile din ţările vecine cu un grad similar de dezvoltare social
economică în secolul 1 î.e.n.
VI e.n. In explicarea oscila ţiilor ce se
m anifestă în curba afluxului monedelor romane autorul are în vedere,
pe de o parte, schimbările petrecute în s tructura internă a triburilor de
pe teritoriul Poloniei Mici, pe de altă parte, situaţia economică si po
litică a imperiului roman.
Deosebit de utile sînt cele 1 7 tabele în care autorul expune s ta tis
tic materialul numismatic studiat ; la fel şi cele 5 hărţi din cadrul lu
crării, care asigură şi celor care nu cunosc limba polonă posibilitatea
de a urmări densitatea descoperirilor monetare în cele cinci perioade
ale circulaţiei monedei antice, stabilite de autor după cum urmează :
I. pînă l a circa 1 00 e.n. ( c a limită a acestei perioade ar putea fi accep-
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tat anul 1 06, cînd graniţele imperiului sînt împinse spre nord prin or
ganizarea provinciei Dacia) ; II. circa 1 00-2 1 0 ; III. 2 1 0-31 0 e.n. ; IV.
3 1 0-360 e.n. ; V. 360-600 e.n.
Lucrarea este împărţită în opt capitole. In capitolul I autorul tre
ce în revista bibliografia problemei din care rezultă că studiu l crono
logiei moned elor romane republicane şi a celor din secolul I e.n. afla
te pe teritoriul Poloniei Mici a rămas totdeauna pe plan secundar, a
tenţia cercetătorilor concentrîndu-se asupra descoperirilor din secolul
II e.n.
Dezbătînd în capitolul următor criteriile de interpretare a izvoa
relor autorul formulează opinia că prin cipal a problemă e de a consta
ta în ce măsură descoperirile înregistrate reprezintă masa monedelor
tezaurizate şi cea din circulaţie. O statistică detaliată a descoperirilor
din 1 909, 1 926, 1 949, 1 956 şi 1 96& este cuprinsă în patru tabele sinopti
ce. In tabelul I (p. 20) se prezintă situaţia descoperirilor monetare pe
baza înregistrărilor în lucrările de sinteză cunoscute din 1 909 pînă în
1 96f�. I n tabelul II monedele sînt grupate după materialul din care au
fost bătute, iar în tabelul III (p. 23) , pe baza cronologiei, mai precis a
celor cinci perioade distinse de A. Kunisz în pătrunderea monedei ro
mane pe t eri tor i ul Poloniei M i ci . Ultimul tabel, nr. IV, urmăreşte o sin
teză procentuală şi cifrică a datelor din cele precedente.
In capitolul III autorul examinează în ce măsură cele cinci perioa
de de pătrundere a monedelor romane în Polonia Mică (tabelele V. p.
38 şi VI, p. 40) reflectă schimbările petrecute în aceste ţinuturi. Des
coperirile arată că primele monede pătrund în secolul I î.e.n., poate
chiar la începutul secolului . Un aflux regulat se poate înregistra însă
numai la sfîrşitul secolului I e.n. Perioada de maximă intensitate a
fluxului monetar corespunde cu cea cuprinsă între domnia lui Traian
pînă la Septimius Severus, punctul culminant situîndu-se între 1 60-200
/205 e.n. Numărul monedelor scade simţitor în secolul al III-lea e.n. ;
în secolul al IV-lea e.n. avem o perioadă scurtă de reviriment prin e
m isi u n i l e l u i ConC'tantin cel Mare şi ale fiilor s ă i ; aooi afluxul mo
nedelor scr le treptat. Incepînd din secolul VI e.n. se distinge un in
ten·al carn terizat prin afluxul unor monede de aur. Cele 59 d e teza
ure şi 366 lescoperiri izolate de monede romane înregistrate (tabelul
vm, p. 42" cuprind : 50 piese de aur, circa 1 5.000 de argint, circa 700
de bronz :) circa 2 000 din metal nepreci zat. Prin numărul total al pie
selor, care se cl freil.z ă la circa 1 8.000 (dintre care 6 000 d atate) . Polo
ni'l Vică se C'l asca?.il ne' primul loc între ţinuturile P P Po lo ni a .
In capitolele IV-IX, se supune unei analize amă.nuntite materia
lul numis m atic şi unele descope r iri arheologice, precum şi informaţiile
l i terare, în scopul elucidărj d i fe ri telo r aspecte ale c irc u l aţ i ei m onetare
şi vietii econom ice. Autorul consideră greşită părerea că monedele
greceşti ar fi pătruns în Polonia alături de cele romane, arătînd c ă a
cestea au veni t independent, ca şi cele celtice, într-o epocă premer
g ătoare. Deşi sînt cunoscute produse italice în Polonia Mică, pătrunde
rea denarului roman republican e sporad ică : din secolul al II -l e a i . e . n .
,

,

.
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şi secolul I e.n. nu se cunosc decît 1 5 descoperiri, dintre care noua Izo
late. lvfai frecvente sînt monedele primilor împăraţi, dar numai sub ur
maşii lui Vespasianus începe pătrunderea regulată a monedelor roma
ne spre P oloni a Mică ( tabelul X, p. 58/59) . Tezaurele în această peri
oadă lipsesc. Cele opt monede datînd de la Augustus pînă la sfîrşitul
domniei lui Caligula nu credem că îndreptăţesc afirmaţiile lui A. Ku 
nisz că emisiunile primilor împăraţi ar fi mai frecvente decît cele repu
blicane (în număr de 1 5) , deoarece data de emitere a acestora din ur
mă nu coincide - după cum arată şi autorul - cu data pătrunderii.
Chiar dacă am admite că pătrunderea denarului roman începe pe la 1 00
î.e.n. - ceea ce rămîne să fie dovedit în viitor - el reprezintă u n pro
cent mai mare raportat la 73 de ani, decît cele opt monede, emise de
împăraţii din dinastia Iulia Claudia, raportate la 6 3 de ani.
Perioada a doua se caracterizează printr-un aflux mare de denari,
ceea ce duce la constituirea de tezaure monetare. Această schimbare
în circul aţia monetară se datoreşte nu numai evoluţiei interne a tribu
rilor de pe teritoriul Poloniei Miel, ci şi cuceririi Daciei ; contactul ro
manilor cu triburile ce locuiau pe teritoriul Poloniei cîştigă acum în
i m portanţă şi moneda romană pătrunde în masă. Se cunosc 29 de te
zaure, din care 13 pot fi supuse une i analize minuţioase ( tabelul XL p.
74) , ş i 1 70 de descoperiri izolate. Urmărind tabelul XI, constatăm că din
tre cele 20 de tezaure prezentate, nu m ai p atru se încheie cu monede
de la Marcus Aurelius, 2 cu piese de la Comodus, 13 cu em i siuni le lui
Septimius Severus şi unul singur cu monede de la Macrinus, s itua ţie
întrucîtva similară cu cea din Dacia liberă (Moldova) . In compoziţi a a
ce s tor tezaure intră un numă r considerabil de emisiuni ale împăraţilor
din secolul I e.n., aşa încît va trebui în viitor să se caute criterii noi
r- entru a putea distinge care dintre monedele secolului I e.n . aparţin
d in pun ctul de vedere al păt run deri i în Polonia Mică perioadei l-a şi
care perioad ei a II-a. In cadrul perioadei a II-a, circulaţia monetară a
tinge punctul cu l min an t � după cum relevă A. Kunisz - în intervalul
dintre d omnia lui Marcus Aurelius şi a lui Septimius Severus inclusiv,
ceea ce se constată, cu excepţia Pomeraniei şi î n r es tul Poloniei. In
pri\' lnţa repartizării teritoriale a monedelor, ilustrată - după cum am
arătat - pe hăr ţ i, A. Kunisz relevă că descoperirile monetare se gru 
peuză în sud-estul Poloniei Mici şi se constată o aglomerare a a c e s t o 
ra [n j u ru l centrelor de producţie de la Cracovia şi Igolomia .
In etaJ:. a a III-a descreşte intensitatea p ătrunderii monedei , deoa
rece populaţia refuză să accepte moneda d evalorizată de argint emisă
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de împăraţii romani ( tabelul XIV, p. 1 00- 1 0 1 ) . In această perioadă mct
situ aţia din interior nu era prielnică pentru desfăşurarea schimbului ;
se constată un regres puternic în i mportul de produse finite, fără ca re
laţiile economice să fi fost cu totul întrerupte ; un indiciu în acest sens
îl constituie prezen ţa celor 7 piese de aur.
In perioada a IV-a asistăm din nou la o sporire a num ărului des
coperirilor m onetare, formate cu precădere din piese de bronz (tabelul
XV, p. 1 1 2/1 1 3) . In explicarea circulaţiei monetare autorul are în vede
re nu numai dezvoltarea pe plan intern, ci şi factorii externi : reluarea
pol iticii de ofensivă expansionistă a imperiului roman, o mai mare s ta
bilitate în guvernare, imperiul roman reuşeşte să introducă o oarecare
ordine şi stabilitate în sistemul monetar. Din această perioadă provin
cîteva piese de aur şi tezaure cu monede de argint.
Părerea autorului că, datorită numeroaselor reforme monetare din
secolele III-IV e.n., m onedele sînt frecvent retrase din circulaţie, nu
ni se pare j ustificată, avînd în vedere că în tezaurele găsite în Dacia
îngropate în secolele IV-V e.n. găsim monede emise cu multe decenii
înainte de data finală a depozitelor monetare ( vezi K. Horedt, Contri ·
butii Ja istoria Transilvaniei în secolele IV -XIII, Bucureşti, 1 958, p. 20,
nr. 7, p. 39, nr. 48; D. Tudor, Oltenia romană, Bucureşti, 1 968, p. 1 26
(Celei) ; G. Poenaru-Bordea, et V . Barbu , în Dacia, N.S., XIV, 1 970, p .
253-295) .
Urmărind siglele officinelor monetare (tabelul XVI, p. 1 1 6- 1 1 7)
se constată că în perioada de dinaintea lui Constantin cel Mare domină
atelierel e monetare din orient, apoi cele din apus, maj oritatea fiin d din
Siscia şi Augusta Trevirorum.
Intre 360-600 e.n . (perioada a V-a) monedele sînt atestate prin
foarte puţine descoperiri ; acum dispar aproape complet obiectele de
import. Autorul ajunge la concluzia că slăbirea afluxului monetar este
o consecinţă a declinului imperiului roman, iar incursiunile tribunlor
nom ade au constituit o stavilă în reluarea relaţiilor comerciale dintre
Polonia Mică şi Imperiul Bizantin.
Teza lui A. Kunisz, că singura cale de pătrundere a monedei ro
mane pe teritoriul Poloniei Mici e cea comercială nu ni se pare sufi
cient de documentată.

Chiar dacă

izvoarele nu

ne spun nimic despre

incursiunile triburilor din Polonia Mică în imperiu, ele vorbesc destui
de frecvent despre incursiunile goţilor, ale carpilor şi ale altor triburi,
aşa încît nu trebuie exclusă posibilitatea ca o parte din monede s ă fi
ajuns pe teritoriul Poloniei Mici prin j afuri sau prin contactul triburi-
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lor din Polonia Mică cu goţii, carpii şi dacii liberi şi nu direct d j n Im
periul Roman.
Intregul material documentar pe care îşi întemeiază A . K unisz
concluziile este cuprins in inventarul descoperirilor de monede romane
din cele 3 1 5 de localităţi (p. 1 39- 1 57) şi tabelul cu monedele găsite în
aşezări şi morminte, anexate lucrării. Sînt puse astfel la îndemîna cer
cetătorilor toate izvoarele numismatice din Polonia Mică, verificate şi
interpretate de autor, care a reuşit să ne înfăţişeze circula ţia monetară
şi să scoată în evidenţă rolul economic al monedei pe teritoriul Polo
niei Mici. Problema datei iniţiale a pătrunderii denarului roman repu
blican rămîne încă discutabilă, dar a utorul are meritul incontestabil de
a fi stabilit perioada de maximă intensitate a p ătrunderii monedei ro
m ane şi declinul ei pe teritoriul Poloniei Mici. Lucrarea poate consti
tu i un model pentru studiul acestor probleme atît în provinciile Impe
riului Roman, cît şi în afara graniţelor imperiului.
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NOTA C ATRE AUTORI
Autorii sînt rugaţi a trimite studiile, articole, comuni
cările şi no tele, dactilografiate la două rînduri şi în trei exem
plare, însoţite de un rezumat în limba română, de cel mult a
jumăta te de pagină. Tabelele şi anexele, vor fi dactilografia
te pe pagini separate, iar schiţele şi diagramele, vor fi execu
tate în tuş, pe hîrtie de calc. Atît tabelele cît şi ilustraţiile,
vor fi numero tate cu cifre arabe. Figurile din planşe vor fi
numerotate în con tinuare celor din text. Se va evita repeta
rea aceloraşi date în text, tabele şi grafice. Explicaţia figmi
lor va fi dactilografiată pe pagină separa tă. Citarea bibliogra
fiei în text se va face în ordinea numerelor. Numele au tori
lor citaţi va fi preceda t de iniţială. Titlurile lucrărilor şi a
revistelor citate în bibliografie vor fi prescurtate conform
uzanţelor internaţionale.
Responsabilitatea asupra conţinutului articolelor revi
ne în exclusivita te autorilor.
Corespondenţa privind manuscrisele, schimbul de pu
blicaţii e tc., se va trimite pe adresa : Muzeul de istorie Bistri
ţa, s tr. Arma ta Roşie 53.
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