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A�EZAREA FEUDALĂ CIGHIR
CORNELIU GAIU, ŞTEFAN DANILA

Terasa înaltă ce însoţeşte malul stîng al rîului în aval de oraşul
Bistriţa a oferit condiţii propice vieţuirii umane încă din cele mai
\'echi timpuri aşa cum au evidenţiat cercetări.le arheologice efectuate
în mai multe rînduri în acest loc 1• După �e în numărul anterior al
acestei publicaţii au fost valorificate m aterialele din epoca bronzului
descoperite pe terasa "Cighh", dorim să prezentăm în acest cadru
aşezarea feudală descoperită ln cursul acestor cercetări. Cu tot c arac
terul limitat al săpăturilor, care nu ne permit să evaluăm întinderea
aşezării. numărul de gospodării existente, structura satului şi evoluţia
în timp a habitatului aşa cum ar fi fost ele evidenţiate de o dezvelire
de amploare - deşi limitele cronologice în care se desfăşoară locuirea
de pe Cighir şi situarea sa în imediata apropiere a unei localităţi
eYoluînd spre structuri urbane ar fi prezentat un interes cu totul parti
c ular pentru cunoaşterea lumii rurale transilvănene din primele secole
ale feudalismului -, caracterul unitar şi bogăţia inventarului locuin
ţelor dezvelite face utilă publicarea rezultatelor obţinute.
In c adrul sondajulu i arheologic din anul 1 963 au fost depistate
un număr de patru locuinţe feudale, iar în cel din 1 979 alte două
complexe de locuit, relativ sărace în material.
In S 1 / 1963 s-a interceptat o locuinţă de suprafaţă avînd dimensiunile
de 3,3 m x 2 m şi a cărei umplutură conţinea fragmente ceramice şi
o mare cantitate de arsură şi c ărbune. In locuinţă nu au fost sesizate
nici un fel de amenajări interioare.
In S2/ 1 963 au fost descoperite alte trei locuinţe feudale : L4/1 9 63
este o locuinţă (fig. 1 ) a cărei groapă se adîncea pînă la 1 00 cm avînd
1 O primă semnalare a unor vestigii a·rheologice pe

terasa

,.Ciqhir•

s-<1 datorat cercetCiri"lor

de su�

profaţă întreprinse de Şt. Dănilă in 1960 (Şt. Dănilă, in PM, Cluj, 1964, pp. 46--5 1 ). Sondaje ar·
neologice au fost întreprinse in 1943 in şi 1979 (St. Dănilă, in FI, 3, 1974, pp. 461-462 : G. Ma·
rinescu, in FI, 5, 1988, · pp. 21-37).

5'
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dimensiunile de 2,5 x 3,5 m care continua în colţul de S-V cu un cuptor
din lut cruţat de formă ovală cu vatra lutuită prezentînd o crustă
groasă de arsură. Vatra se afla cu 40 cm mai sus decît groapa locuintei.
Gîrliciul cuptorului larg de 45 crn era mărginit de lespezi de piatrii
a şezate pe cant. Pereţii cuptorului se păstrau la o înălţime de 15 cm

..

\1{

o
•.

o

o

- Planul şi profilul locuinţei 14/1963. Legenda : 1 - humus
2 - strat negru cu depunere de material feudal ; 3 - strat
apartinind epocii bronzului ; 4 - sol virgin ; 5 - arsură şi cărbune.

Fig.

1.

actual

;

deasupra vetrei. Inventarul locuinţei cuprindea o mare canti tate de
cer amic ă între care mai multe vase întregi, trei cutite din fier şi o

seceră.

4;/1 963 este tot o locuinţă de tipul celor adîncite în pămînt, groapa
bordeiului coborind pînă la -140 cm de la nivelul actual al solullJi,
cu dimensiunile de 3,3 x 3 m. Se pare că şi această locuinţă avea ame-
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Fig.

2.

Ceramică din aşezarea feudiilă Cighir.
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najat un cuptor asemănător celui din L4, aşa cum sugerează prelungirea,
largă de 50 cm, din colţul de nord al bordeiului, reprezentînd gurd
cuptorului situată la ---80 cm adîncime. Şi în această locuinţă s-a giîsit
o mare cantitate de ceramică lucrată la roată, de culoare roşie, prec um
şi un văscior smălţuit de culoare verde-oliv (pl. 5/9) .
O altă locuinţă interceptată în aceeaşi secţiune, c e s e aclîncea
la - 1 00 cm, n-a mai fost dezvelită complet.
In cadrul sondajului din 1 979 au apărut alte două locuinţe sau m<li
degrabă anexe gospodăreşti formate din cîte două gropi de forrnil
ovală legate printr-un gîrlici cu marginile placate de pietre. In gropile
acestor amenajări au apărut alături de numeroase fragmente ceram ice
multă arsură şi cărbune. Nici inventarul şi nici forma nu ne ofer<l
alte indicii despre rostul acestor amenajări.
Inventarul locuinţelor cercetate cuprinde o mare cantitat e de ce
ramică lucrată la roată dintr-o pastă omogenă conţinînd ca degresant
ruisip cu granulaţie mică ş i medie dînd vaselor o suprafaţă zgrunţuroasă.
Vasele arse oxidant au o culoare gălbui-cărămizie şi pentru anumite
forme cenuşiu-gălbuie (fig. 2).
Forma cea mai frecventă este reprezentată de oala fără toartă
de dimensiuni medi i şi mici, rare fiind exemplarele de dimensiuni mari
(pl. 4/1 6 ) . Maj oritatea oalelor au pîntecul decorat cu canPluri superfi
ciale, iar buza cu .,guler" bine profilat, marcat la bază cu o nervuri!
accentuată, iar la in terior cu o şănţuire pentru fixarea capacului, cu
marginea rotunjită sau tăiată oblic. In funcţie de forma mai evazată
sau mai înaltă a buzei se pot urmări în cadrul aşezării Cighir mai mulle
variante ale acestui tip de vas. Ca un tip distinct se remarcă vasele
cu buza îngroşată şi rotunjită ( pl. 2/8 ; 4/5, 8 ; 5/2). Numeroase sînt
şi exemplarele de mici dimensiuni, cu corpul zvelt (pl. 5/1 0 ) sau mai
bombat (pl. 5/15) cu fundul bine marcat, formînd o adevărată taJpCt
şi decorat cu ştampile în formă de cruce. Prezenţa semnelor în relief
pe fundul vaselor, aşa-zisele semne de olar, reprezintă o moştenire
preluată din ceramica anterioară 2 şi întîlnită încă frecvent în secolele
XIII-XIV, însă în tr-un număr mult mai redus de motive 3•
Un tip aparte îl constituie văsciorul (pl. 1/3) cu gura largă, avînd
buza rotunj ită şi corpul puţin arcuit, descoperit în L4•
O altă formă de vas aparţinînd aceleiaşi categorii este reprezentat�î
de oalele cu pereţii aproape drepţi, gura largă cu o şănţuire la interior
(pl. 4/1 4- 1 5). Forma acestor vase ne face să le considerăm ma i degrau;i
2 Gr. Flo<'>scu, R. Florescu, P. Dioconu, Capidcna, voi. 1, Bucl1resti, 1958, pp. 21s-226 ; A. Tocik. 'n
PamArch., 53/2, 1962, pp . 347-380 ; Holbrigl J., in AE. 44, 1 930, pp. 1 42-169.
3 K. Horedt, in Materiole, 2, 1 956, p, 30, fig. 16/9 ; Th. NCigloer, in Farschugen zur Volks und Landes·
kunde, 10, 1967, 1, p. 83; R. Popa. Gh . Bolto!'J, in SCIVA, 31, 1980, 1 , p. 45, M. Marcu. in Oo�a.
N.S., 27, 1983, p. 1 38, fig. 2/1-6 ; lmre Hofi, Mittelallerliche Funde aus einem Brunnen von Buci<>,
Budapesta, 1966, p. 12 şi l1rm.
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deşi pr<"zenţa lor în inventarul unor locuinţe modeste de

tip bordei sau semibordei nu se poate explica decît în cazul în care
aici se producea ceramică pentru necesităţile oraşului Bistriţa.
lJn opaiţ cu gura circulară previizu Lă cu plisc avînd. pereti•i uşor
oblici sub forma unei tăviţe de 2,5 cm înălţime 5 şi mai multe capace
de oală reprezintă categorii ceramice frecvente în cadrul descoperirilor
din sec. XIII-XIV 6. Capacele sînt sub forma unor tăviţe cu pereţii
aproape vertical'i cu buza albiatii şi decorată cu şiruri de alveole
(pl. 2/17- 1 8 ) , prevăzute în unele cazuri cu un buton scund în partea
centrală.
.
Castroanele din pastă roşie cu pPreţii groşi, de formă tronconică
(pl. 3/1 3- 1 4 ; 5/7) , cu gura avînd buza profilată marcată de o teşitură
spre interior, uşor albiată şi decorată în unele cazuri cu incizii triun
ghiulare apar în numeroase exemplare la Cighir. Unele fragmente
dovedesc că existau şi castroane previlzute cu oioc de scurgere (pl. 3/13).
Asemenea castroane par a evolua din vechile căldări de lut cunoscute
în descoperirile din secolele XI-XII, care nu sînt însă documentate în
ceramica de care ne ocupăm aici. Această formă de vas este clataW
în sec.

XIII

şi începutul sec.

XIV

7•

Farfuria este ilustratii ca formă printr-un singur exemplar descopP
rit în L4 (pl. 1/1 1 ) . Aceasta are marginea lată răsfrîntă aproape orizontal
şi corpul tronconic uşor arcuit.
Lucrate dintr-o pastă maJ fină şi mai densă sînt ulcioarele cu gura
înaltă şi dreaptă sau uşor evazată, marcată de nervuri de culoare
cenuşiu-gălbuie. Mai multe din exemplarele găsite la Cighir au gura

(pl. 2/9- 10).
XIII-lea pledează

prevăzută cu cioc de scurgere
jumătate a secolului al

în mediul orăşenesc din regatul arpadian 8.

Pentru datarea lor în a doua
prezenţa acestui tip de vas

Prezenţa unor torţi decorate cu şiruri de incizii drepte sau oblice 9

dovedeşte existenţa mai degrabă a unor uloioare cu toartă
tipului de oală cu toartă,

categorie cNamică

decît a

absentă în inventarul

locuinţelor de la Cighir.
Sub aspect

tipologie

cerarnica din L1; apare mai

evaluată

decît

cea care provine din L4, ceea ce presupune o diferentiere cronologică
între cele două locuinte. Dacă inventarul ultimf'li se încadrează, în baza
analogiilor

cu

materialul

arheologic

din

alte

staţiuni,

în

a

doua

4 Ibidem, p. 26, fi!!. 28.
5 Această formă de opoit se datează tn· qenerol in perioada 1270-1330. Vezi Al. RădLtlescu, în Dacia,
NS, 16, 19n. p. 227. fig. 11 ; si N. Poră<ti; in AE, 100. 1973, 2, p. 232, fig. 10/9.
6 R. Popa, Gh. Baltag, op. cit., pp. 45-46, fiQ. 7e ; L Ho l l, in Al':, 100, 1973. 2, pp. 1 98-200, liq.
25/25, 26/18, 40, 27/11-12.
7 R. Popa, in SCIVA, 24, 1973, 4, p. 671 ; Mariana Dumitunche, in Cercetări arheologice, 3, Bucure•ti.
1979, p. 188, fiq. 11/9.
8 1. Holl, Mitelalterliche Funde. , ., pp. 12-13, fig. 30!7-11 ;
klem, Budapesli Regisegei, 24, 1977. •.
fiq. 52/7.
9 R. Popa, Gh. Boltog, op. cit. . p. 44, fiq. 5e ; 1. Holl, in A�. 100, 2, p. 199, fig. 26/35.
10 R. Popo, Gh. Baltoq, op. cit,. pp. 44-45 ; 1. Holl, in Al':. 100, 2, p. 194; Mlklos Zs .. in At, 105.
1 978, 1 , op. 95-105, fiq. 9.
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ju mătate a secolului XIII 10, atunci cealaltă depăşeşte începutul veacului
al XIV-lea 11•
Datele relevate de materialele arheologice sînt într-o oarecare
măsură completate de o serie de informaţii de arhivil. Satul Ciqbir
este atestat documentar la 1 243/44, cu ocazia confirmării de către regele
BPla
al IV-lea a moşiei Sărata către urmaşii comitelui de Rodna,
Ariscaldus. Făcîndu-se cu acea ocazie delimitarea respectivei moşii
se precizează că a ceasta se hotărniceşte spre N-E cu "villa Chuger" 12•
La 1 394 Cighirul apare amintit împreună cu Caila, fiind numit "predium
Chyger" 13• Informaţia scrisă confirmă faptul că în veacul al XIV-lea
aşezarea îşi încetează existenţa, predium desemnînd de obicei un sat
pustiit 14. In secolul al XV-lea moşia Cighir ( terra Chiger) este acordată
împH•ună cu casa Beche, la 2 1 februarie 1 469, de către Matei Corvin
oraşului Bistriţa 15, posesiune întărită de conventul de la Cluj-Mănăştur,
la 23 februarie 1 474 16.
Cauzele care au dus la pustiirea acestei aşezări rămîn obscure.
In general, disparitia unor sate în evul mediu ţine atît de factori natura ti,
cît şi de cei economica-sociali. Este posibil ca populaţia Cighirului
să fi fost atrasă spre Bistrita o dată cu cîştigarea de către această loca
litate a autonomiei administrative şi politice. In jurul Bistriţei se produce
un proces de restructurare a habitatului tocmai în legătură cu dezvol
tarea oraşului, dispărînd cam în aceeaşi vreme şi aşezările Fata, Bachuna
şi Chege 17,
Sondajele întreprinse pe terasa ce poartă denumirea fostei aşezări
feudale, deşi de proporţii restrînse, au permis identificarea unuia din
satele dispărute din j urul oraşului Bistriţa dovedind că cercetarea
arheologică poate aduce contribuţii importante, alături de investigaţiile
de arhivă, la cunoaşterea realitilţilor demografice şi a civilizaţiei. ma
teriale medievale din această zonil a Transilvaniei. ln acest domeniu
sînt de aşteptat în continuare progrese importante atît în cunoaşterea
civilizatiei medievale orăşeneşti, cît şi a celei din ml'diul sătesc.

11 R. Popa, M. Zdroba, $a nti e rul arheologic Cuhea, Bo ia More, 1966, p. 47, fia. 34 ; M. Marcu, ap .
cit• . p . 1 2 9 ş i · urm., Th. Năg•ler, <in Studii_ şi comunicări. Muzeul Bnlk:enthai, 14, 1969, p . 111. pl. 3 ;
K. Horedt, op. cit., p, 21, fiQ. 15-16 ; Lu minita Munt eonu, in Cercetăf'i arheologice, 5. Bucuresti,
1982, pp, 109-110, pl. 2.
12 Gyărffy Gy., Ar Arpad- Kori Magyarorszag torteneti foldrajra, voi. 1, Budapesta, 1966, pp. 563--564.
13 Ibidem. voi •11, p, 65.
14. R. Popa, T..,a Maramureşukli in veacul al XIV-lea, Bucuresti, 1970, p. 64 ; St. Pascu, Voievodatul
Transilvaniei, voi. i, Cluj, 1972, pp. 393--394.
15 A. Be rger, Urilundenregesten aus dem altem Bistritzer Archiva von 1203 bis 14?0, .. Pro<!ramm des
evongelischen AB Obergymnasium zu Bistritz", 1894. nr. 203.
16 Ibidem, nr. 265.
17 N. Drăgonu, Toponimi e şi istorie,•Ciuj, 1928, pp. 128-138_
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DESCOPERIRI ARHEOLOGICE FEUDALE LA BIS TRIŢA
GABRIELA RADULESCU

Istoria Bistriţei medievale poate fi desigur cunoscută şi înţeleasă
prin cercetarea valoroasei sale arhive, dar imaginea oraşului e întregittl.
esential de vestigiile arheologice.
Ceramica medievală descoperită chiar întîmplător pe raza oraşului
cu prilejul unor lucrări edilitare este un argument în acest sens şi
de aceea socotim necesară punerea în circuitul ştiinţific a acestui
material care poate contribui la cunoaşterea habitatului medieval Ia
Bistriţa.
Inainte de a proceda la descrierea materialului în discuţie trebuie
să facem menţiunea că, pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud a fost
semnalată din abundenţă ceramică 1 de această factură, inclusiv in

aşezări rurale (Budacul de Jos, Simioneşti etc. şi fortificaţii (cetatea
medievală de pe Burg - Bistriţa -, cetatea de pe Hegheriş de la Şieu
Măgheruş, cetatea din Ardan, cetatea din Anieş sau cea de la Dumitra),
dovedind intensitatea locuirii în această zonă a Transilvaniei şi puterea
economică a aşezărilor medievale de aici.
Materialul medieval în discuţie provine dintr-o descoperire întîm
plătoare, de pe raza municipiului Bistriţa, de lîngă Banca Naţională,
zonă apropiată de unul din zidurile vechiului oraş

2•

Ceramica este cu rare excepţii unitilră, lucrată Ia roata rapidă,
bine arsă, cu o netezire îngrijită, lutul fiind bine ales, pasta uniformă,
bine frămîntată, ca degresant utilizîndu-se nisip cu bobul mijlociu ,şi
mare, la puţine exemplare chiar şi pietricele mărunte. Pentru cîteva
exemplare lucrate într-o pastă fină, degresantul este nisipul fin cernut.
In ceea ce priveşte tehnica de ardere, în majoritate ceramica este
arsă oxidant. Este o ardere bună, în general uniformă.
1 Materialele mentionata in text se află in depozitul de arheoloqie al muze11lul judetean Bistrita.
2 Materialul a fost recuperat de Gh. Marinescu şi St. Dănilă in 1973. Nu s-<>u făcut săpături arheo

logice sistematice.
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Două categorii de ceramică se disting în cadrul materialului pre
z�n lat : cea arsă la roşu şi cea neagră cenuşie. Facem această distincţie

deşi cantitativ predomină ceramica arsă la roşu, cărămizie, ea repre
zentînd majoritatea covîrşitoare a materialului.
Ca factură, materialul este de bună calitate, predomină ceramica

aspră la pipăit, cu aspect zgrunţuros, dar bine netezită, atît în cazul

t:eramicii arse la roşu, cît şi în cazul vaselor cenuşii şi negre. Deşi
mai puţin numeroasă, este prezentă şi categoria cer?micii fine.
Roata rapidă, la care aşa cum s-a menţionat a fost lucrată ceramica

in discuţie, imprimă desigur acestui material o serie de caracteristici.

Pereţii

0.-1-0.8

vaselor

de

pildă,

sînt

subţiri,

grosimea

lor

oscilînd

între

cm.

In aceeaşi ordine de idei, remarcăm faptul că procesul standardizării
ceramicii orăşeneşti medievale este evident şi în cazul materialului
prezentat, marcînd atît tehnica de realizare cît şi formele, profilele
\·aselor sau ornamentele 3.
Relativ la forme, vasele sînt în general de dimensiuni mijlocii şi
mici, diametru! gurii oscilînd între 1 2- 1 5 cm. Incercind o tipologie
a materialului în discuţie trebuie să facem menţiunea că, între cele
cîteva tipuri de vase care se diferenţiază în cadrul materialului ceramic
'
medieval de la Bistriţa, ponderea cea mai mare o au vasele borcan,
reprezentate la rîndul lor prin cîteva tipuri serie.
Aceste tipuri serie se diferenţiază în funcţie de dimensiunile vaselo,r,

de diametru! maxim care poate fi în zona umerilor sau în zona mediană.

Remarcăm astfel prezenţa unor vase borcan cu umerii bombaţi, dia
IOJetrul maxim situîndu-se în acest caz deasupra zonei mediane (pl. 1 /3 1
ni. 2/2), sau cu diametru! maxim aproape în zona mediană, umerii în
acest caz fiind mai puţin bombaţi (pl. 1 / 1 , 6-7 ; pl. 3/1 ) Desigur, stabi
lirea tipologiei la aceste vase trebuie să ţină seama de raportul dintre
diametru! gurii, diametru! bazei, înălţimea vaselor, dar materialul în
discuţie este mult prea fragmentar pentru a permite astfel de dife
!"E'ntieri.
.

Printre vasele borcan remarcăm două exemplare ceva mai deose
bite, de culoare neagră, unul de dimensiuni mai mari. ornamentat cu
patru caneluri figurate pe umeri (pl. 6/3) şi alt exemplar de dimensiuni
mai mici (pl. 8/2).
·

Profilele sînt evoluate, realizate cu siguranţă, uneori cu marginea
superioară tăiată oblic spre interior, cu o albiere bine conturată în
i:J.terior (pl. 5/1 ) . Este de asemenea prezentă "buza guler" mai groasă
decit pereţii vasului, înaltă, cu marginea tăiată oblic

\ pl. 2/2, 3, 5-6, 8-9),

sau rotunjită, c u o albiere - şănţuire - bine conturate în exterior
(pl.

1 /3 ; pl. 2/1 , 7). Uneori prezintă o şănţuire pe tăietura marginilor

3 E. Busuioc,
P- 34.

Ceramlca

de .uz comun

nesmăltultă cUn

Moldova,

www.cimec.ro

. .

Bucoreşti Ed. Acodemiei R.S.R.,

1975,

GAIJRI ELA RADULESCU
80
------ - ------ ------- - ----------- ------ -

··----

superioare (pl. 1 / 1 ) . Baza buzei este marcată uneori de o nPiv u r c1
pronunţată sub care se retrage gîtul bine profilat (pl. 2/1 , 3, 5 , 6, 7, 9 ).
Alteori această nervură lipseşte.
Printre tipurile de vase ce caracterizează materialul în discuţie,
pe lîngă vasul borcan este prezentă oala cu o toartă şi un exemplar
de oală cu două torţi (pl. 4/1 ) .
Oala cu două torţi menţionată este realizată dintr-un material
ela factură bună , . cu pereţi subţiri, ne tezire bună, pastă compactă , arsil
oxidant, dar este o ardere relativ bună.
O menţiune specială trebuie să facem pentru un exemplar de oalZi
cu o toartă (pl. 9/3), cărămizie, de factură grosieră, netezire neglijentă,
cu urme de roată înceată , dar realizată dintr-o pastă compactă, bin f'
arsă, iar decol1.ll. incizii orizontale în zona mediană, este la rîndu-i
figurat relativ neglijen t. Exemplarul este interesant prin aceea că parP
a fi mai timpuriu decît restul materialului.
Cana cu buză lobată (pl. 6/1 ; pl. 5/3) , opaiţul (pl. 5/2 ; pl. 4/2 ) ,
paharul (pl. 1 /2), ulciorul ( pl. 8/1 ) sînt d e asemenea prezente printre
formele materialului în discutie.
Castroanele sînt de dimensiuni mai mari, două exemplare avind
diametru! gurii 22 cm, respectiv 24,2 cm, unul fiind cărămiziu, cu umerii
bombaţi, cu o netezire relativ bună, cu smalt măsliniu în interior, dintr-o
pastă poroasă Cpl. 4/4), iar cel de-al doilea dintr-o pastă compac t ă ,
negru, o ceramică fină d a r prost arsă, tronconic (pl. 8/4).
Procesul standardizări i producţiei orăşeneşti exprimă preocuparea
pentru creşterea productivităţii şi marchează în acest context simpli
ficarea ornamentelor vaselor, astfel că, inciziile ( simple sau benzi) bine
profilate precum şi canelurile, figurate pe umerii vaselor sînt singurele
ornamente prezente, cu excepţia unei incizii în val ( pl. 5/1 ) .
Materialul ceramic medieval - descoperiri întîmplătoare - pro
venit de pe teritoriul municipiului Bistriţa, se încadrează pe temeiul
analogiilor, formelor, facturi i ceramicii cu precădere în intervalul seco
lelor XIV-XV, cu exceptia cîtorva exemplare mai timpurii ( cum este
cazul oalei cu o toartă menţionată anterior - pl. 9/3) şi a cîtorva
e*mplare mai tîrzii care pot fi încadrate cronologic chiar în sec.
al XVI-lea 4 (pl. 7/1-2).
Trebuie, desigur, să menţionăm faptul că materialul provenind; aşa
cum s-a specificat, dintr-o descoperire tntimplătoare nu dispunem de
observaţi i stratigrafice revelatoare şi utile unei cronologii mai strînse.
Analogiile cele mai apropiate sînt desigur în Transilvania 5 - la
.
Sighişoara de pildă - şi în Maramureş 6, pr,ecum şi in centrele urbane
lbid-, vezi ..,sul de lo fig. 57.
5 R. l"opo Ji Gh. Bollag, in SCIVA, 31. 1950. 1, 'P.P· ll-52 ; St. l"ascu. M. Rusu. P. lcrmbor . St. _Mate i ,
in A cta MN, '· !Ha, ,..z i ceromlco de tcr fiq. 7 ; Gh. Boltaq, in Mafble, 9, 1979, "· 76 si urm.
6 Vezi R. l"opa, M. Zdroba, Şantleovl om.....h:: eat.a. Un cenbV niendal din -eul oi I�V·Iea,

4

Baia More,

1966 ; R. Popa, in

SCIV.

26, 1975, 2.
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din Moldova 7• Similitudinile c u ceramica orăşenească din Moldova
acestor secole nu sînt surprinzătoare . Legăturile Bistriţei cu oralşele
moldovene sînt şi în evul mediu bine cunoscute, iar analogiile cu eera
mica medievală publicată de la Baia sau Suceava sint semnificative
în această ordine de idei.
Dealtfel trebuie să subliniem că analogiile merg pînă la identitate
cu o anumită specie ceramică prezentă pe o arie largă ce cuprinde
spaţiul central european o,

7 M . D . Matei, in Dacia, NS, 6, 1 9e2, p. 363, l i q . 1 ; A l . R ă d u l escu, in Dacia, NS, 1 6 . 1972. o ' . � .
f i g . 2. 5 , 7 , 8 , p, 2 3 3 ; M . D . Matei, L. Chiţescu, in Dacia, N S , 10, 1966, p , 29 2 s i u r m . ; A l . An ·
clronic, E. Neom\u şi M.
D i n u , i n ArhMald., 5 , 1 967, p. 210 şi urm. : A l . Andronic şi E. Neomţu
in ArhMold, 2-3, 1964, p . 4 1 6 şi urm. : E. Neomţu, V . �omţu, St. Chepteo, Onlşul medieval Baia
in se::. XIV-X V I I , lo$i, 1 980, p. 96 c; i urm ; E. Busuioc, op. cit. . p , 86 ş i urm.
B vezi V. Nekudo, K. Re ichertov6, Medieval ceramics in BohemiG and Moravio. Brno, 1 968 ; Anton ��
Hejna, in PamArch., 68, 1967, 1 , p. 229 şi urm. ; B. Polla, in ArchRo1hl., 1 1 , 1 959, 4 ; 1 . H o l l ,
·'
A". 94, 1967.
6 - F i i e de istorie. V o � . V I .
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CARTE ROMÂNEASCA VECHE
ÎN JUDEŢUL BIS TRIŢA-NASĂUD (sec. al
-

CA TALOG -

X VII-lea)
LAZĂR URECHE

Expresie a nivelului de cultură al ori c ă rui popor, mijloc necon l t· s � u t
d e promovare a experienţei multiseculare a omeniri i , cartea a juca t u n
rol de primă importanţă î n istoria societăţii. Este neîndoios faptul cii
.,;i in istoria poporului nostru cartea rom<Înească veche a avut un r o l
c ultural ş i naţional de mare însemnătate. Sentimentul unităţii na tionalP
străbate vertebra! prin cartea româneas c ă , care, indiferent de J o c u l
3 pariţiei, s-a răspîndit cu o repeziciune uimitoare î n tot spaţiul l o c u i t
d e români, menţinînd î n perma n enţă vie conştiinţa u n i t ă ţ i i ele nea m ,
J e l imbă s i cultură.
Cărţile româneşti vechi ocupă astăzi un loc aparte în cadrul pa lri
:noniului.. cultural naţional. Ele atrag atenţia specialistului nu numai
::> rin vechime, raritate , conţinut sau legătura lor, ci şi prin însem n rt r i l e
:::' anuscrise f ăcute de-a lungul vremii p e filele lor, cărora t i m p u l l e - a
onferi t valoarea d e document.
Cărţile vechi înseamnă, înain te de toate, moş tenire cultura liî d e
,_

::1are valoare, constituind o punte de leg ă t ură între gene raţii, e l e f i i n d
::>retuite, întocmai ca u n scump odor, n u numai d e posesorii succ e s i Y i
a i cărţilor ci şi de urmaşii acestora. Aşa s e explică fapt ul dî , î n pofi d a
3 t itor v icisitudini care s-au abătut asupra poporului nostr u , u n im pre
�ionant număr de tipă rituri vec h i româneş ti au răzbit prin sec o l e p i u <l
:.:� noi. Afirmaţia este valabilă şi pentru j udeţul Bistriţa-Niisăud, u n d e
s e păstrează u n bogat şi valoros fond d e carte româneascii v e ch e, c a r i P
c e provine din aproape toate centrele tipografice româneşti.
I n catalogul de faţă ne-am p ropus să prezentăm c ărţile ro m. tî n P ş t i
editate î n secolul a l XVI I-lea, î n t rucît acestea au jucat u n r o l d e o s e b i t
: � menţ inerea şi consolidarea unităţii româ ne şti. Totoclatil , a c p s le
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t i p c:î rituri şi-au adus o contribuţie remarcabilă la eliberarea spirituală
a românilor de sub influenţa slavonismului, dar, mai cu seamă, la

u n i ficarea limbii române şi la întărirea credinţei stră.buue.

Valoroase, interesante şi pline de culoare sînt numeroasele însem
n ;iri manuscrise pe care le conţin cărţile incluse în catalogul de faţă 1 .
Opera posesorilor cărţilor respective sau a lectorilor acestora, însem
niirile manuscrise contin referiri la evenimente şi fapte deoseb i t e din
viaţa particulară sau a colectivităţii in care trăiau. Cu precădere, reţin
atenţia însemnări le cu caracter istorica-socia l , care, deşi nu contin
i n formaţii de primă importanţă a istoriei sociale şi politice, dau date
d e amănunt, care, de regulă, scapă altor izvoare istorice. La fel de
i m portante sint însemnările care se referă la preţul şi circulaţia cărţilor,
indicii preţioase cu ajutorul cărora am încercat să stabilim itinerarul
parc urs de acestea de-a lungul timpului. Pe baza acestor mărturii am
constatat faptul că tipăriturile româneşti editate în Moldova sau Mun
t t' n ia au cunoscut o mai intensă circulaţie în acest colţ de ţară, un
e \ c mplar fiind atestat în mai multe localităţi, comparativ cu cel editat
in Transilvania.
ln

prezen t î n judeţul Distriţa-Nâsăud se păstrează 39 de cărţi
roma neşti editate în secolul al XVII-lea, unele cu rezonanţă în istoria
cul lurii noastre medievale : Evanghelie învăţătoare, Govora,
1 642
( 1 exemplar), Carte românească de învăţătură, laşi, 1 643 ( 1 2 exemplare),
Noul Testament, Bălgrad, 1 648 ( 4 exemplare), Indreptarea Legii, Tîrqo
v i<; t l' , 1 652 ( 1 exE-mplar), Dosoftei, Viaţa şi petrecerea svinţilor, tom.
I - I f L Iaşi, 1 682-1686 ( 1 exemplar), Apostol, Bucureşti, 1 683 (2 <>xe m p la
w), Sicriul de aur, Sas - Sebeş, 1 68J (5 exemplare), Biblia, Bucureşti.
1 68 8 ( 1 <'xemplar) , Evanghelia, Snagov, 1 697 ( 1 exemplar) şi Chiriacod ro
m ion , Bălgrad, 1 699 ( 1 1 exemplare ).
După cum se poate constata elin enumerarea ti l lurilor şi a locului
de apariţie, cartea românească imprimaUi in secolul al XVII-lea prezentă

,.
asld.zi în judeţul Bistriţa-Năsăud provine din toate cele trei provincii
is torice româneşti, după cum rezul tă, dealtfe l , şi din tabelul de mai jos :

Centrul tipografic Titlul cărlii

Provenienţa

S n ago�

Ev��:: h e�ie-__

1 688

__'!!!_govişte
___

_ ___

' Despre noturo acestor însemnări

Bistriţa-<Năsăud,

in

Indreptar�a Legii

1697

2

--'-�-----

1

=::_:_-----=---

_
_
_
_
_
_

Evan ghelie
inv�ţătoare

Govora

judetul

1683

Biblia
___ __

------·

o o . 445-447.

exemplare

-----

Munten i a

in

Nr.

apariţie

��oSt(JI

Bucureşti

___
__
_

Anul de

1642
1652

1
1

-----

vezi Lazăr Ureche, Cartea românească veche din seODiul al XVII4ea
Suceava, Anuarul Mu•eului judetean.
Xl li-XlV, Sucea..., , 198.>--1 967,
.
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Moldova

Cart e românească
1643
d e invătătu�r�ă�----

Iaşi

12

Vi aţa ş i petrec er ea
16112__1686
svinţilc.:oc::.r___ __________

______ ______

Transilvania

Băi grad

----- --- -- ·��-�e� eş __

No u l Testament

Chiriacod romion
__

Si cri u ! _d_e -�u�____ ____

4
11

1648
1699
l 683

______ _ _

- �'i · - - ·---

Sub aspectul categoriei de deţinători, aceste cărţi aparţin unOlr
unităţi ale cultului ortodox (27 exempldre, concentrate astăzi la Proto
popiatul ortodox Bistriţa) , persoanelor fizice (2 exemplare) şi instituţiilor
specializate ( 10 exf'mplare, din car€' 9 la Biblioteca Academiei, Filiala
Cluj- Napoca, Subfiliala Năsăud şi 1 exemplar la MuzE'ul judeţPan Bi s
t ri ta-Năsăud).
In prezentul catalog analizăm 37 exemplare de carte veche rom il
nească existente astăzi în colecţiile din judeţul Bi striţa-Năsăucl. C a t a 
logul prezintă cărţile cronologic şi pe locali tăţi, acolo unde au tosl
depistate ultima dată. EI va reda forma şi starea de conservare a
exemplarelor ; vom reproduce, de asemenea; şi însemnările făcute de-a
lungul anilor pe filele cărţilor, multe dintre ele deosebit de utile î r.
stabilirea itinerarului p e care acestea 1-au parcurs î n cel e pes te trei
veacuri care s-au scurs de la apariţi a lor. Acestea din urmă vor fi
selectate , reţinîndu-se, mai cu seamă, mărturiile documentare ce priYesc
deţinătorii succesivi, nume de oameni şi locuri, cele cu valoare istoric:i
şi documentară. Ele vor fi reproduse în ortografia curentă, menţi n î n
du-se, pe alocuri, forme arhaice de exprimare, în ordinea în carC' se
întîlnesc, cu precizarea filelor pe care se păstrează, a limbii şi a carac
terelor grafice în care sînt scrise. De a semenea, Ia sfîrşitul prezen l iirii
fiecărui exemplar, vom încerca să facem o reconstituire a circul aţiei
acestuia, folosind u-ne, cu precădere, de însemnările manuscrise pe <. a r e
le conţine 2.

I. EVANGHELIE îNVAŢATOARE, Govora, 1 642 (BRV 42)
1 . Exemplarul de la Năsăud
Se păslrează în Colecţia ele c a r t e vechE'
s u i > J i l i a l a N :l să n cl , itw. 49. Nr:>scmnalat.
2 I n intocm i rea catologu l u i a-m folosit urmăloorele obre'Xltii :
v.=verso
ms. =monuscris
rom . = l i mbo română
sia..,·. = l i mbo slovonă
c h i r . =-=coroctere c h i r i l ice
lat.=co !"octere latine
L=leqăturo
B ::.- =b!ocul cărţii
. . . posaj nesemnificativ, !Şters ori i l i z i b i l
1 / 2 sec. (x) =primo j u m ă l:<l te o secolu.lui (x)
2,2 sec. (r) =.o douo jumătate o secolului (•)
D i me n s i u n i le sint date in centimetri.
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Pagina ţie : exemplar incomplet.
Prezintă : (4) f. + 594 p.
Lipsesc : p. 595 - 600.
Dimensiuni : L
30 x 1 8 ; B
28,5 x 1 8,5.
Legălura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare maro,
o rnamen tată cu motive florale dispuse î n chenar marginal, executate
prin presare la rece. A avut încuietori metalici.
�

Mărturii documentare

=

:

f. (3) - p. 33
Această sfîntă carte s-au dat de mine, Popa Zaharie, lui Popa Ion
din Curtuiuş, (azi Perişor, jud. Bistriţa - Năsăud, n.n.) numai a şeti în
dinsa
1 5 ma i 1 83 1 , parohul Pribileştilor, Puşicaş Zaharia (rom., chir.) .
.

.

.

Forzaţ anterior
Cartea s-a găsit de către elevul Pop Vasile din cls. a VI-a pe cînd
se afla în vacanţa de Paşti în comuna sa natală Pribileşti, jud. Satu
Mare. Ea era folosită pentru lectură în timpul postului de către ţăranul
Mureşeanul Vasile al Henei, care a împrumutat-o de la Buie Dumitru.
Buie Dumitru se înrudeşte cu familia lui Puşcaşiu Zaharie, al cărui
nume se află scris pe filele de la începutul cărţii" ( rom., lat.) .
Carei 2 7 aprilie 1 934. Prof. Floca, Liceul "Vasile Lucaciu". (rom.,
lat. ) .
1 950
"Donată de prof. Al. Husar, 1 950" (rom., lat)
Circulaţia cărţii

Acest exemplar a fos t atestat la 1831 în posesia lui Zaharia Puşcaş
satul Pribileşti (jud. Maramureş) , pentru ca, la peste un secol, să
aj ungă în Năsăud, constituind proprietatea profesorului Al. Husar, c are,
în anul 1 950, l-a donat Arhivelor Statului din localitate, fiind transferat,
î, n cele elin urmă, Bibliotecii Academiei, subfiliala Năsăud.
din

II. CARTE ROMANEASCA DE îNVAŢATURA, Iaşi 1 643, (BRV 45)

Limbajul plastic şi viguros, cu un puternic accent popular, conţi
nutul şi veşmîntul grafic deosebit în care a fost imprimată Cazania lui
Varlaam au asigurat acesteia cea mai largă răspîndire dintre toate ve
chile tipărituri româneşti. Scrisă "pentru toată seminţia românească" şi
destinată pentru învăţătura poporului, valoroasa tipăritură a mitropoli
tului Varlaam a contribuit la propagarea ideilor despre originea co
mună a românilor şi la întărirea conştiinţei lor de uni tate etnică. Ea a
cunoscut o intensă circulaţie în întreg spaţiul românesc şi, mai cu
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seama, m Transilvania, unde, pma m prezent, a fost atesta tă prezenţa
a 354 exemplare,3 dintre care 1 8 au circulat şi în j udeţul Bistriţa-Năsăucl4 •
Activitatea de identificare şi cercetare ştiinţifică a exemplarelor
păstrate în această par te a ţării a început încă elin ultimii ani ai seco
lului trecut. Un astfel ele exemplar, care la 1 78 1 se afla în proprietatea
lui Zaharia Lupu dintr-un sat de pe Valea Bîrgăului ( probabil Prunelu
Bîrgăului ) , este amintit de către S. FI. Marian în anul 1900 ;;_
Cu ocazia cercetărilor întreprinse pe teren, N. Iorga semnalează,
in anul 1 906, existenţa unui exemplar al Cazaniei lui Varlaam în colec
ţia Gimnaziului român din Năsăud 6•
Cercetările prilejuite de împlinirea a tre i veacuri de la apariţia
Cărţii româneşti de învăţătură au dus la depistarea şi studierea a noi
exemplare ale acestei a ajunse în Transilvania. Aşa, bunăoară, Florea
Mureşan dezvăluie p rezenţa a 2 1 noi exemplare 7 în această provincie,
dintre care 3 (la Bozieş, Rebra şi Romuli) în ţinutul Bistriţei şi Nă
săudului a.
Studiile recente au dezvălui t existenţa şi circulaţia a noi exemplare
ale acestei tipărituri în judeţul Bistriţa-Năsăud. Cercetătorul Florian
Dudaş arăta prezenţa, încă în anul 1 643, a unui exemplar al Cazaniei
lui Varlaam în satul Orheiu Bistriţei, care, prin secolul al XVIII ...lea,
a aj uns în vestul Transilvaniei, şi, în cele din urmă, în Biblioteca
Muzeului Ţării Crişurilor din Oradea 9• La 1 4 martie 1 643, această Carte
românească de învăţătură a fost cumpărată de marele logofă t al can.
celariei domneşti, Mihalcea Durac, chiar din mîna mitropolului Varlaam,
pentru ca, la scurt timp, să o ducă la Orhei, în părţile Bistriţei, fiind
socotit drept primul exemplar pus în circulaţie 1o.
Existenta şi circulaţia altor exemplare ale valoroasei tipărituri
ieşt�no au fost semn alate recent de către acelaşi cercetător în alte 3
localităţi ale j udeţulu i { la Măgurele, Sebeş şi Ţentea) 1 1 , iar, în anul
1 980, Lazăr Ureche menţionează încă 9 exemplare în această parte a
ţării (la Archiud, 2 la Măgurele, Ia Josenii Bîrgăului, Liviu Rebreanu.
Simioneşti, Sînmihaiu de Cîmpie, Telciu şi Ţigău) 12.
Florian D udaş, Cazania lui Varlaam in Transilvania, Edit. Arhiepiscopiei Ortodo•e Române a
Vad u l u i , Feleacu l u i şi Cluj u l u i , Cluj-Napoca, 1 963, ·PP · 471 -478.
Raus afirmă că î n b i serica d i n Suplai (corn. Zaqra) există un exemplar oi Cazaniei lui
Varlaam (Y<!zi Bis...-ici de lemn d;n Tara Năsăudului, in lndRJmător bisericesc, Bucureşti, 1978, p. 239) ,
ofirmatie pe core cercetă rile noastre o infi 1 m ă .
S . F I . Marian, lnscripţiuni de p e manuscripte şi cărţi vechi d i n Bucovina. Suceava, 1900, p p , 1 36--1 ,37.
Nicolae Iorga, Scrisori şi inscriplii ardelene şi rnaramureşene. voi . 11, Bucuresti, 1 906, pp, 1 36--l37.
Florian Dudaş, Cozania lui Varlaam in vestul Transilvaniei, Ed it. Mitropo l i e i Banatul u i , Timisoara,
1 979, p. 36.
Florea M u reşan, Cazanla lui Varlaam. 1643-1943. Prezentare i n imagini, Cluj, 1944. pp, 207--21 1
passim.
Florian Dudaş, CCHte veche romănească in Bihor, Oradea, 1 977, pp. 37-38.
idem, Ccuania lui Varlaam in vestul Transilvaniei, p. 57 şi 157.
ibidem, p. 40.
Vez i Lazăr Ureche, Date noi priwind circulaţia .,Căl1ii româneşti de invălătură". in judetu Bistriţa·
Năsăud, in Valorj bibNofile din pat.imoniul cultural national, voi . 1, R.!Wnnicu-Vîlcea, 1 980, pp 1 7().-174.

3. Vezi

4 Vasi·le

5

6

7
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2. Exemplarul de Ia Archiud

Aparţine parohiei ortodoxe Archiud (corn. Teaca) . inv. 50. Se
păstrează în Colecţia de carte veche româ nească. d e la ProtopopiatuJ
ortodox Bistriţa, i nv. 1 3.
Paginaţie : F( 1 )-(3), 1 9-384 ;
f. l-1 1 6.
Lipsesc : F(4) , 1 - 1 8 ;
f.(A)-(D).
Dimensiuni : L = 32 x 1 9 ; 8 = 30,5 x 1 9.
Legă tu ra : din scoarţe de lemn învelite în ,piele de culoare maro
ornamentată cu motive florale dispuse în chenar margi nal, executat prin
presare la rece. A avut încuietori metalici.
Mărturii documentare
1 834 ianuarie 22
F. 1 9-20.

:

Epar (hi e i ) Fărăgăului. Anno
Scris- a m eu Ştephan Moldvai m.p .
1 834, lan. 22 cu prilejul visitării ( rom., chir.).
.

·

.

F. l24- 1 65.
1 676
Aţeastă sfîntă carte ce să cheamă Ucitelnă o au cumpărat Văscul,
feciorul lui popa Blaga den Soreş, să fie a lui ş(i) a feciorilor lui. Şi
o au cumpărat-( o) în zilele lui Apafi Mihail, craiul ţărei Ardealului, şi
( a) mitropolit (uluit Sava. Deci care 1-a învăţa procleatul să o fure de
la noi, acel om să fie trecleat de 3 1 8 sţi ce au fost la Nichei şi de Maica
Preacistă şi de 1 2 Apostoli şi să fie anatimat. V ( ă ) leat 7 1 84" (rom.,
chir.).

Circulaţia cărţii

Lipsa filelor de la încep utul şi sfîrşitul cărţii, unde, de obicei , se
făceau mai multe însemnări. nu ne permite să cunoaştem îndeaproape
modul în care această tipăritură a aj uns în locali tatea Archiud. Mărtu
ria doc umentară de pe filele 1 24-1 65 dezvăluie faptul că, în anul 1 676,
exemplarul a fost cumpărat ele Văscul. , . feciorul lui popa Blaga" din
Soreş. Nu cunoaştem, însă, împrejurările şi data în care el a ajuns
l a Archiud.
3. Exemplarul de la Josenii Bîrgăului

Aparţine parohiei ortodoxe J oseni i Bîrgiî.ului , i nv. 470. Se răstreazii
î n Colecţia de carte veche rom â nefl sc ii de l a Pro1 opopi a t u l ortodox
Bistriţa , im . 283.
·
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Paginaţ i e : pxemplar i n complet, lirse�te foa i a de titlu.
Prezin t ă : F l 38 4 ;
.

-

f. l - 1 1 6.
L i p se sc

: F . ( l )-(3) .
Dimensiuni : L = - 3 0 , 5

x

20 ; 13 = 30 x 1 9 .

Mărturii documentare :
Forzaţ anlPrior
(2/2 sec. XVIII)

Această carte iaste a popii lui Ioan Morar din Şimotelnic ( Simio
neşti n.n.). Scris-am eu popa Ioan ca să ( se) ştie că eu am cumpărat-o
( ro m ., chir. ) .
F.223.

1 720 i ulie 1

Să se ştie ( că ) dat-am eu popa Ghiorghiţă fedorilor popii Naşcului
din Budac 9 florinti şi 20 de bani şi 8 pe această sfîntă Ucitelnd.
Să ş t iţ ( i ) ( că) scris-am eu popa Gbiorgbiţă din Budurlău (Budurleni n .n . )
zapis d e dearptate. Anul Domnului ot 1 720 measiţe iulii zi înti(i) . Aşil
să ştiU că am cumpărat-o de tăt de la dînşii ( rom., chir. ) .
F.255-26 1 .

1 730 martie 1 6

De aceasta ( c a ) să ( se ) ştie de acea�tă sfîntă Ucitelnă cum că o am
cumpărat de la preoteasa lui popa Naşcu, cu de Ia feciorii ei, de la
toţi , derept 1 6 florinţi, dezlegată, toată risipită. Mărturie ( au fost n . n . ) :
Bota Grigore şi Diac Ioan, om de 30 de ai, şi Alecsa, ţîrcovnicul d i n
Uifalău ( Corvine şti n .n . ) , om de 60 de ai, şi eu Grigoraş, diacul din
Ragla. Ş i eu popa Grigore din Dumitra Mică ( Dumitriţa n .n . ) o am
cumpărat de moşie, nimeni să nu o poată scoate de la mine, nece
feciorii lui popa Naşco, nece nime (ni) den rodul lor. Msţa martie, în
!� ile, ani( i) Domnului 1 730.
Scris-am eu Grigoraş din Ragla, cu j urămînt au lăsat preoteasa cea
bătrînă din Budac cine să va afla să o întoarcă inapoi sau cine o va
tura �ă fie afurisi t şi procleat de cei 3 1 8 de preoţi din Nechea (rom.,
�

'·, i r . ) .

f.28

1 669 ianuarie 5
�om

Stancu Popovici ot Şerbene. V { lî ) leat 7 1 77, mţa ghenvariu 5 dni
.. chir.).
Forzaţ postP r i o r
( 2/2 �ee. XVIII)

-

::

�

de istorie, Voi. V I .
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Această Ocetelnă să se ştie că iaste ( a) lui pop a Ioan Morar, paroh
în Şimotelnic ( Simioneşti n .n.) neunit ( rom ., chir. ) .
Circulaţia cărţii

ln anul 1 669, la peste două. decenii şi j um�itate ele la apariţie, acest
exemplar al Cărţii româneşti de învăţătură se afla în părţile Reghinului,
în proprietatea ori folosinţa lui Stancu Popovici elin satul Şerbeni. Mai
tîrziu, către sfîrşitul secolului al XVII-lea sau începutul celui următor,
exemplarul a ajuns în părţile Bistriţei, în satul Buclacul de Sus, consti
tuind proprietatea lui popa Naşcu.
După moartea acestuia, tipăritura a aj uns în proprieta tea soţiei şi
a feciorilor săi, care, în anul 1 720, îl vînd preotului Ghiorghiţă din
Budurleni , localitate situată în partea sudică a judeţului Bistriţa-Năsăud.
Deşi, în însemnarea sa, preotul Ghior9hiţă preciza că această carte
a cumpărat-o ,,de tăt de la dînşii", se pare că tranzacţia de mai sus
a generat unele obiecţii din partea "preotesei cea bătrînă" -- soţia
lui popa Naşcu -- care nu este menţionată ca fostă proprietară. Numai
aşa ne explicăm faptul că, în anul 1 730, acelaşi exemplar . constituie
obiectul unei noi vînzări din partea moştenitorilor preotului Naşcu,
în care, printre foştii proprietari, figurează, în primul rînd, soţia acestuia
si, apoi, fiii săi. De această dată, cartea a fost cumpărată, în prezenţa
a 4 martori, de către popa Grigore din Dumit riţa, la un preţ de 1 6 florini.
Prin a doua j umătate a secolului al XVIII-lea, această Cazanie a
lui Varlaam a ajuns în posesia lui Ioan Morar, preot neunit în satul
Simioneşti. Ulterior, probabil în cursul veacului Lrecut, exemplarul a
deveni t proprietatea bisericii din Josenii Bîrgăului.
4. Exemplarul de la Liviu Rebreanu

Aparţine Colecţiei de carte veche românească de la Protopopiatul
ortodox Năsăud (cartier Liviu Rebreanu din acest oraş) , inv. 63. Se
păstrează în Colecţia de carte veche de la Protopopiatul ortodox, Bis
triţa, inv. 429.
Paginaţie : exemplar incomplet, are foaie ele titlu.
Prezintă : F.( l )--(3) , 1--3 1 5, 3 1 8--384 ;
f.l -- 1 1 6, (A) -(C) .
Lipsesc : F.3 1 6--3 1 7 ;
f.(D) .
Dimensiuni : L = 32,5 x 1 9,5 ; 8 = 30,5 x 1 8,5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare maro
închis, ornată cu motive geometrice, dispuse în chenare marginale. A
avut încuietori metalici.
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Mărturii documentare :

F.22v.-23v.
(sec. XVIII)
Această carte, anume Ocitelnă, (este) a lui popa Toader din Blaşfată ul de Jos 03lăjenii de Jos n.n. ) , (rom., chi r . ) .
F.24-28
(2/2 sec. XVII)
Această carte este a mea, Ioan Galea, şi a fiului meu Miron şi a
urmaşilor lui . . . din Româneşti ( slav., chir. ) .
F.64
Parohia greco-catolică Sesarm (sigiliu ro lund) .

F .38 4v.

1 692 februarie 7

Adecă eu, Grigorie, scriu şi mărturisesc precum (că) am vîndut
această svintă carte milostiviei sale, preotului Ursu din Dindeleag ( L i 
vada, jud. Cluj n.n.) drept 21 de florinţi, dinaintea metrei sale pariantelui
Melodie din Căşei ş(i) au fost ş(i) preotul Grigoraş din Sînmărghita, fiul
lui popa Ioan, şi dumnealui Lazăr, birăul de Dindeleag, şi, pentru cre
dintă, am şi iscălit ca să se creadă. Pis. Pop Grigore ot Hangu i
Prodan . . . Popa Ursu. 7200 ot rogestha 1692, fev. 7 (rom . , chir.).

Forzaţ anterior
1 755
Această Ocetelnă . . . (este} a mea, a lui popa (din) Ruştii de Jos
(Rusu de Jos n.n.} . 1 7755 ( sic ! } , ( rom., chir.) .

Circulaţia cărţii

Pînă în anul 1 692, acest exemplar al tipăriturii lui Varlaam a circulat
în Moldova. La inceput el este atestat în localitatea Româneşti (jud.
Bacău) , constituind proprietatea lui Ioan Galea şi a lui Miron, fiul
�estuia, după care a ajuns în posesia lui Grigorie Pop elin Hangu
( jud. Neamţ} . La 7 februarie 1 692, acesta elin urmă îl vinde, cu 21 de
florini, în prezenţa a 3 martori, preotului Ursu din satul Li vada ( corn.
Iclod,j ud. Cluj} , tipăritura ajungînd, astfel, în Transilvania. In prima
jumătate a secolului al XVIII-lea, cartea constituia proprietatea lui popa
Toader din Blăjenii de Jos - localitate din preajma Bistriţei -, pentru
::: a , la 1 755, să ajungă la Rusu ele Jos <jud. Bistriţa-Năsăud) , în posesia
lui popa Ioan. Prin secolul al XIX-lea, exemplarul a ajuns pe Valea
Someşului Mare, constituind proprietatea bisericii greco-catolice din
Săsarm (jud. Bistriţa-Năsăud) , localitate în care s-a păstrat pînă în
7"
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anul 1 958, cînd a fost transferat în Colecţia de carte veche românească
de la Protopopiatul ortodox Năsăud.
5. Exemplarul de la Măgurele

Aparţine parohiei ortodoxe Mărişelu, filia Măgurele, inv. 203. Se
păstrează în Colecţia de carte veche românească de la Protopopiatul
ortodox Bistriţa, inv. 366.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F . (2)-(3), 1 , 3- 1 9, 21-222, 224-268, 270-384 ;
f.1-1 08.
Lipsesc : F.( l ) , 2, 20, 223, 269 ;
f. 1 09-1 16, (A)-(D).
Dimensiuni : L = 32 x 1 9 ; B = 29,5 x 19.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite î n piele de culoare cafenie.
Prima copertă este ornată cu motive geometrice. A avut încuietori
metalici.
Mărturii documentare :

F. l
1927
Roşea Nistor 1 927 (rom., chir.).

F.262
( 112 sec. XVIII)

Să se ştie (ele) cînd am fost in Micfalău ( Sărata n . n . ) . Scris-am eu
Nonu Andrei (rom., chir.) .

F.327
( 112 sec. XVIII)
Pomeneşte Doamne pe robii tăi Rechira ( ?) , Petru, Ioa1ia şi pe tot
rodul nostru din satul Sărata ( ?) ; Simion Macovei. Cene o va vende
9au cene o va zălogi să fie procleat şi trecleat dr� 300 ş.i 1 8 s)(inU
părinţi · . . ( rom., chir.) .

Pc aceeaşi filă
( 2/2 sec. XVII)
Cumpărat-am această Ocitelnă cu 12 f<l)orini ( rom., chir.).
Circulaţia cărţii

Mărturiile documentare - puţin e , dealtfel. şi fără informa tii com
plexe - nu ne dezvăluie modul în care exemplarul a aj uns în Tran
silvania. Potrivit însem n ă r i i de pe fila 327, la sfîrşitul veacului al XVII
lea el a fost cumpurat cu 1 2 flori ni , iar la începutul celui următor
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tipilritura s e afla, s e pare, î n satul Sărata, lîngă Bistriţa. N u cunoaştem,
însa, împrej urările în c are el a ajuns în satul Măgurele. Prima mărturie
documentară sigură care atestă prezenţa exemplarului în această loca
litate este de dată tîrzie ( 1 929) , dar nu este exclus ca el sd. fi fost aici
încă din secolul al XVIII-lea 13•
6. Exemplarul de la Mărişelu
Aparţine parohiei Mărişelu, inv. 1 09. Se păsl reaz� în Colecţia de
carte veche de la Protopopia tul ortodox Bistriţa, inv. 3 65.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F 1 -3 5-1 07, 1 09-384 r
f. l -59, 60 (ms.) , 6 1 -63, 64 (ms. ) , 65-83, 84 (ms. ) , 85-95,
96 (ms.) , 97- 1 0 1 , 1 02 (ms.) , 1 03- 1 1 3 , 1 1 5-1 1 6,
(A)-(D).
Lipsesc : F.( 1 )-(3), 4 , 1 08 ;
.

,

f 1 1.:1

Dimensiuni : B = 3 1 x 1 9,5 ; B = 30 x 1 9 .
Legătura : din scoarţe de lemn învelite î n piele el e culoare neagră,
ornată cu motive florale dispuse în chenare marginale, executate prin
presare la rece. A avut încuietori metalici.
Mărturii documentare :

f. l - 1 5
1 687 decembrie 4
Această svîntă şi blagoslovită carte, anume Evanghelie Ucitelnoe,
o am cumpărat (eu) şerhul lui Dumnezeu Vasile Grigore Sabadîşul din
Naghifalău (Mărişelu n.n.) din vidicul Bistriţei şi cu frate(le) său, cu
Ionuţ, şi au dat pre dînsa 30 şi 4 mi(e) rţe de grîu şi au dat pomană în
svînta biseLirică în Naghifalău, unde iaste hramul Sf. Arhangheli Mihail
i Gavril . . . şi au dat ( ca) să le bie pomiană sufletească dumnilor sale
şi a tot rodul lor pîn( ă ) (în) al 7-(lea) rod. Şi carele va fi preut în
Naghifalău să aibă a-i pomeni la toate dumnezeeştile liturghii . . . iar
'
de ar uita să ne pomenească la toate dumnezeeştile liturghii, acela preut
încă să o-aibă iertăciune de la Hs. Iar cine ar ispiti să o fure, au să
o vînză, au să o zălogească şi să o înmute din svînta bisearică fără
ştirea căruia va fi (preot n . n . ) , acela să fie trecleat şi procleat . . . . Şi
eu Grigorie cu fratele mieu, pre mai mare dreptate, a m făcut ispisoc
să ştie toţi, şi preuţii şi sătenii, că o am dat pomană în svînta bisearică.
Datu-s-au în zilele Măriei Sale, birăul de Cetatea Bistriţei, Imbr �a
exemploru·l de /o Măgurele om găsit 4 Fi le (63-66 pa rtea 1-<>) d i n tr-o Carte romănească de in
văţlătură. fapt ce ne face să credem că a mai existat un eXemplar d in această VQioroosă tipăritură
româ neas�;:ă.

13 In
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·· ·-----------·-· ·-----

Marton 14, şi (a) domul (lui) de vidic, Sabou Andriaş, şi ( a ) pircălab(nlu i )
Hanăş ş i (a) p ro (to) p (opulu i) Vasilie o t Mocod, î n zilele Măriei Sale,
Mihail Apaii, craiul Ardealului. Iproci i pria arhiepiscop i mitropolit
Varlaam văsea zemlea Ardeal i iproci. Şi au fost : Drămbă Lazăr i Pop
Nicolae. A. Domnului 1 687, luna dechembrie 4 zile, ot bitia mira 7 1 65
(sic ! ) (în realitate 7 1 96). Ispisal Ieremia Nichifor ot selo Mighite ( M i 

titei n.n.) ( rom . , chir. ) .
Circulaţia cărţii

Date privind c irculaţia acestei tipărituri pînă în ultimul p ă t r a r ctl
secolului al XVII-lea nu se cunosc. lnsemnarea de pe filele 1 - 1 2 (partf"a
a 11-a) , datînd din 1 687, ne dezvăluie faptul că, în acest an, exem plr uul
a fost cumpărat, cu 34 mierte de grîu, de către fraţii Grigore ş i I o n uţ
Sabadîşul din Mărişelu, donîndu-1, apoi, bi sericii din localita te, ca . , s il
le hie pomană", unde s-a păs trat aproape 300 de ani.
7. Exemplarul de Ia Năsăud

Se păstrează în Colecţ i a ele carte veche românească a Bibli o tecii
Academiei, subfiliala Năsăud. inv. 1 52.
Paginaţie : exemplar i ncomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F.4-350, 3:32-384 ;
f. 1 -74, 76- 1 1 6, ( A)-( D).
LipSPSC : F. < l ) -(3), 1-3, 351 ;
f.76.
Dimensiuni : L = 29 x 1 8 ; B � 27 x 1 8.
Legătura : este deteriora t�! ; s e păstrează doar ultima coperUî. d i n
scoarţă de lemn învelită în piele ele culoare cafenie în chisă.
Mărturii documentare :

F.2 1
1915

Achiziţiune din 7 mai 1 9 1 5 ( s i g i l i u clrep tunghiula:-).

F.24

(114 sec. XX)
Biblioteca Mariană Năsăud ( sigiliu).

F.2 1 8v.

1 665 martie 9
Multpăcătosul Gligor Codrescul am scris în zilele lui lo Eustratie
Dabija voievod, domnu l Ţă r ii Moldovei. Vă leat 7 1 73, mţa marte 9

( slav., chir.) .

o greşeală. D i n decembrie 1686 birOu al or-csului B i s triţa era . I O{"' c h i m \Va l l en ·�o�f�r. ! :-r. b r ��:
Marton fiind mort inai nte d e de <1Cea5tă dată (vezi Documente privitoa.,.e la hi.oria ,RomUnflor. Ce·

14 Aici este

lecţia

Hurmu>oki, voi. XV.'2, E ucu res \ i , 1 9 1 3, p. 1 936. nota 1 ) .
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F.321
(sec. XVIII)
S cris-am eu Nichita Gheorghe (rom., chir.).

F.327
1 675 februarie
· Vă dni Dumitraşco voevoda, în zilele lui au lovit leşii, amestecaţi
cu cazaci, în tîrgu(l) Botoşani şi au tăet prea mulţi oameni şi au robit
şi au prădat de dimineaţă pînă la chindie. Unde s-a prădat, tot au tăetu
în ziua de Sîntî Andrei, în postu celu mare . . . şi capul lor Hohăl şi
cu Chiaţca au fost cu dînşi. Şi aici am scris eu, Năstasie . . . Văleat
7 1 83, fevrarie ( rom. , chir . ) .

f. 1 03
1 675 februarie

Pomeneşte pe robul tău, multpăcătosul Năstasie Ianusco ( ?). Am
scris în zilele lui Dumitraşco Voevod, din mila lui Dumnezeu, domnul
Ţării Moldovei ( slav., chir.) .

Pe aceeaşi

filă

(sec. XIX)
Citit(ă) şi de mine Smenescu Gheorghe. Năseud (rom., chir.).
Circulaţia cărţii

După apariţia ei de sub teascurile tipografiei ieşene, această carte
a circulat un rilstimp în Moldova. Dintr-o însemnare din a n u l 1 662 ,
aparţinînd diacului Vasile din " tîrgul laşilor", făcută pe o fi l ă care
astăzi lipseşte, dar publicată de Nicolae Iorga în anul 1 906 15, rezultă
că, la acea dată, cartea se afla încă în Moldova. In anul 1 675, tipilritura
era tot în această provincie, aşa cum ne dezvăluie însemnarea lui
Năstasie lăsată pe fila 327. Această însemnare ne dă şi o informaţie ele
mare valoare istorică : năvălirea leşilor şi a cazacilor, conduşi de
Hohăl şi Chiaşca, în tîrgul Botoşani, care, în ziua de "Sîntî A n drei"
( 30 noiembrie, probabil 1 674) . " au tăet şi au . . . rabit" mulţi oameni.
Mărturiile docum entare ulterioare nu dau informaţii privind circu
laţia acestui exemplar în secolul al XVIII-lea şi nici nu ne dezvi.il u i e
împrejurările în care el a a juns la Niî.săud. Prezenţa sigudî. în acei:l stă
localitate este atestată ele abia în sPcolul al XIX-lea, dar nu este c;xclus
ca el să fi fost adus aici încă din veacul anterior.
In ultimele decenii ale s e c o l u l u i trecut, tipăritura a intra t î n co
lecţiile G i mn a z i u l ui r o m cî n c:in ;-.JiJ săud, fii n d studiat, parţial, ele ciître
1 5 Nicolae Iorga, Scrisori şi insc.ripţii .

.

.

, p p . 1 36-137.
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Nic olae Iorga cu prilejul vizitării acestei instituţii în anul 1 905. Mai
tîrziu, acest exemplar a devenit proprietatea Arhivelor Statului din
localitate , pentru ca, în anul 1 958, odată cu separarea bibliotecii de
arhive şi înfiinţarea subfilialei Năsăud a Bibliot0cii Academiei , să fie
transferat la această instituţie.
8. Exemplarul de la Romuli

Aparţine parohiei ortodoxe Romuli, inv. 3 1 3. Se pâstrează în Colec
ţia de carte veche românească de la Protopopiatul ortodox Bistriţa,
inv. 840.
Paginaţie : exemplar incomplet, are foaia de titlu.
Prezintă : F.< l )-(3), 1 -384 ;
f. l -67, 79-1 1 5, (A)-(D).
Lipsesc : f 68-7 8, 1 1 6.
Dimensiuni : L = 29, 5 x 1 8 ; B = 28 x 1 8.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite îu piele de cul oare maro,
ornamentată cu motive geometrice şi florale, dispus0 în chenare mar
ginale. A avut încuietori metalid.
.

Mărturii documentare :

f. ( 76 ) albă

( 1 12 sec. XVIII)
August 5, prin . . . Bulzu, Giorge, Scurtu, Ostace, Rusu, Grigore,
Agapie, Bonte, Cira . . . Onu . . . Terenle ( rom., chir.).
Circulaţia cărţii

Lipsa mărturiilor documentare nu ne dă posibilitatea să stabilim
circulaţia acestui exemplar. Potrivit singurei însemnări, cea de pe fila
albil ( 76 ) , însemnare ce datează din pri ma jumătate a secolulu i al
XVIII-le a şi care menţionează n ume de persoane frecvente şi astăzi
'
în localitatea Romuli, putem afirma că această Carte românească de
învăţătură exista aici încă din acea perioadă.
9. Exemplarul de la Simioneşti

Aparţine parohiei ortodoxe Simioneş ti ( com. Bucla cu de Jos) , inv.
1 99. Se păstrează în Colecţia de carte veche romcî n ea sdi de la Proto
popiatul ortodox Bistriţa, inv. 9 1 1 .
Paginaţie : exemplar i ncomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F.9, 18, 24, 25, 27-4 1 , 43-66, 68--89, 92-- 1 97, 1 99·- -2U7,
2 1 1-249, 2 5 1 -266, 269-339, 347, 36 0 3 63 i
f.29, 4 1 , 1 04.
--
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Lipsesc : F.( 1 )-(3), 1 -8, 1 0- 1 7 , 1 9--23, 26, 42, 67, 90-9 1 , 1 98,
208-2 1 0, 250, 267-268, 340-346, 348-359, 364-384 ;
f. l-28, 30-40, 42- 1 03, 1 05-1 1 6, (A)-(D).
Dimensiuni : B = 30, 5 x 1 8,5.
Legătura : lipseşte.
Mărturii documentare :

F .223
( 112 sec. XVIII)
Scris-am eu, Co( n ) sta( n )dln, diac ot Jelna ( rom., chir.) .

Pe aceeaşi filă
( 112 sec. XVIII)
Sănătate . . . popa lvan din Jelna <rom., chir. ) .
Circulaţia cărUi

Lipsa copertelor şi a unui însemnat număr de file , pe care, fără
îndoială, au existat însemnări fac imposibilă cunoaşterea îndeaproape
a circulaţiei acestui exemplar.
Mărturiile documentare păstrate pe fila 223, aparţinînd preotului
lYan şi diacului Constandin, ambii din Jelna ( sat din jurul Bistriţei) ,
d a t i n d din prima parte a secolului al XVIII-lea, duc la · concluzia c ă
o.cest exemplar a l Cazaniei lui Varlaam s-a aflat o perioadă în această
l o c a l i t a t e , pentru ca, apoi, probabil în cursul veacului trecut, să ajungă
�d Simioneşti.
1 0. Exemplarul de Ia Sînmihaiu de Cîmpie
Aparţine parohiei Sînmihaiu de Cîm p i e , inv. 335. S e p ă strează în
de carte veche r omânească de l a Proto p o p i a l u l ortodox Bis
�_ : i ţ a , inv. 957.
Paqinaţie : e x em p lar incomplet, l ip seşte foa i a de U llu.
P rezină : F.6-2 1 6, 2 1 9-237, 239-249, 2 5 1 -384 ;
f. l-1 1 2 , 1 1 4 - 1 1 6.
L i ps e s c : F.( 1 )-( 3 ) , 1 -5, 2 1 7-2 1 8 , 238, 250 ;
f . 1 1 3, (A)-(D).
Dimen siuni : L = 3 1 , 5 x 1 9 ; B + 30 x 19.
Le gă tura : din scoarţe d e lemn înveli te î n piele d e cuioare neagră,
'- d l ame n t a t ă , · prin presare la
rece, cu motive geometrţce şi florale,
_,i spuse în chenare marginale.
-=ol P c ţ i a
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Mărturii documentare :

F.262--27 1
180 1 mai 2
Această dumnezeiască carte şi Propovedanie, batăr că tare fiind
legată de biserica Fiscutului ( Sălcuţei n.n.), însă fiindcă la biserica
Fiscutului nu e de lipsă, aşadară ca să nu rămî(i) e în deşert cuvîntul
lui Dumnezeu nepropovăduit, cu a noastră dare de sat . . . la biserica
Bungardului pentru 9 (adecă nouă) zloţi, care au şi (îm)plinit bunii
credincioş(i) creştin( i) ; adecă ci(n)stitul stăpîn şi purtător de gînd a
D. Teleki Domocoş, Cadar Peter, au ajutorit cu un zlot, Diiac Dumitru
un zlot, Gurdăn Nechită un zlot, Sîngeorzan Onuti un zlot, Bulz Grigore
un zlot, Tătar Precup un zlot, Tătar Îndreica un zlot. La aceasta au
( im)plinit .
( credin ) cioş ( i ) săteni din S(. .) după putinţa · sa <lor n.n.)
însă totuşi . . . ca legată de biserica Bungardului să rămîie. 1 80 1 , ma i 2
zile (rom., c h i r. ) .
·

.

·

Circulaţia cărţii

Imprejuriirile şi anul în care exemplarul a ajuns în partea sud-ves
tică a j udeţului Bistriţa-Năsăud nu se cunosc. Cert este că, la sflrşitu l
secolului al XVIII-le-a, tipăritura aparţinea satului Sălcuţa , care, î n
primul an al veacului următor, o vinde, cu 9 zloţi, bisericii el in satul
Bungard. Datorită faptului c ii suma nu a fost acoperită în între-9ime
ele către locuitorii acestui sat (care au c ontribuit cu 7 zloţi ) , s-a apelat
şi la c ontribuţia u nei localităţi învecinate, dar, c u toate aceste-a, s - a
ho ti'irît c a aceasUî. carte . , legată de biserica Bungardului siî. rămîie".
1 1 . Exemplarul d e la Telciu

Aparţine parohiei ortodoxe Telciu, inv. 5. Se păstrează în Colecţia
de carte veche ele la Protopopiatul ortodox Bistriţa, inv. 1 056.
Paginaţie : exemplar incomplet, are fo a i a de titlu.
PrPzintiî : F.( 1 )-( 3), 6-7 , 1 3-384 ;
f . l - 1 08, 1 1 1 - 1 1 2 , 1 1 5 -- 1 1 6.
Lipsesc : F . 1-5, 8- 1 2 ;
f. 1 09-i 1 0 , 1 1 3- 1 1 4, (A)-(D) .
Dimensiuni : L = 3 1 , 5 x 1 9 ; B = 30 , 5 x 1 9 .

Le-gătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de c uloare cafenie.
ornată cu motive geometrice şi flcrale, di spuse î n chenar mar0inal
( coperta 1 ) şi cu vrej uri, d i spuse în case te ( coperta 2), realiz&te p r i n
p r e s a r e la r e c e . P ă s tr e az ă douiî. fixatoarc metali ce de la jncui ctclri. C �l
prilej ul cerccUîrii c o p e r t e l o r [ n teri o a rP a f o s t ctescoperitiî. o filii d i n t r-'J i1
m a n u s cr i s s l c! Y o n .
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Mărturii documentare :

F.225v.
1781

Insemnare fără importanţi'[ documentară.
Circulaţia cărţii

Lipsa mărturiilor documentare face imposibilă dezvăluirea împrc·ju
r ă rilor şi a anului în care acest exemplar a ajuns în localitatea Tl'!c: u . �' ��
este exclus ca el să fi fost adus aici prin secolu l al X VI I I - l e a , c.. d m
î n aceeaşi perioadă cu cel d i n locali late învecinată Romul i .
1 2. Exemplarul d e l a Ţentea
Aparţine parohiei ortodoxe Sînnicoară, fHa Ţentf'a, inv. "i /. Se
păstrează în Colecţia de carte veche de la Protopopiatul ortod o '\ l i i '>
triţa, i nv. 944.
Paginaţie : exemplar fragmentar, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F.92-96, 98-1 0 1 , 1 03-1 49, 1 5 1 - 1 67, 1 69-1 86, 1 88-1 9 1 ,
1 94-209, 2 1 1 -230, 233-234, 238-245, 249-254, 30/308, 3 1 2-3 1 5 , 330-368.
Lipsesc : F . ( l ) - ( 3 ) , 1 -9 1 , 97, 1 02, 1 50, 1 68, 1 87, 1 92-1 93, :? 1 0 ,
231 , 232, 235-237, 246-248, 255-306, 309-3 1 1 , 3 1 6-329,
369-384 ;
f. l --- 1 1 6, ( A)-(D).
Dimensiuni : B = 29 x 1 8.
Legătura : lipseşte.
Mărturii documentare :

F.2 1 8
(2/2 sec. XVII)
- Mii, To ader; B aciu, Lica Suciu, . . . Onu lui Gavrel, Nichita lui
Gavrel, Dimu (?) Lupu, Peter Condrate, Andrei (?) Tita, Gavrela Andrei,
B irău . . . Ionu lui Andone . . ( rom., chir.).
• . .

·

F.3 1 4
1703
Aceasta ( c a ) să se ştie că această carte este a satului Ţientea.
lon u Po p o a u cumpărat pe seama biserici ( i ) . . . Văleat 1 703 ( r G L'1 . .

chi r . ) .
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Circulaţia cărţii

DalE' privind circulaţia cărţii în veacul al XVII-lea lipsesc. Potrivit
însemniirii de pe fila 3 1 4, acest exemplar al Cazaniei lui Varlaam este
propriet atea bisericii din Ţentea încă din anul 1 703.
1 3. Exemplarul de la Ţigău

Aparţine parohiei ortodoxe Chiraleş, filia Ţigău, inv. 274. Se
pils trează în colecţia de carte veche românească de la Protopopiatul
Grtodox Bistriţa, inv. 1 49.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : F.(2)-(3), 1-384 ;
f. l-1 1 2, (A)-( D) .
Lipsesc : F.( 1 ) ;
f. 1 1 3- 1 1 6.

Dimensiuni : L = 3 1 ,5 x 1 9 ; B = 30 x 1 8.
Legătura : din scoarţe de lemn învelile î n piele de culoare cafenie,
orn amentată cu motive florale dispuse în chenar marginal, executate
prin presare la rece. A avut încuietori metalici .
Mărturii documentare :

F.327 \·.
( 1/2 sec. XVIII)
Pre această carte au dat Onului Ioan bani şi i-au dat satul o jîreată
(stog n.n.) de iarbă. Pentru acei 12 florinţî şi eu popa Vasile am dat 3 mă
rieşi (ca) să-m(i) fie p oamă şi de toţi au fost 13 florinţi ( rom., chir.) .

Forzaţ posterior
( 1 /2 sec. XVIII)

l a Georgie 6 şuştaci, a bisericii di pe colaci, şi 9 potor( i) la
C ;wl lui Babă Petrea, 8 şuştaci şi cu la Onul lui Marcoş Simion, a
.

·

.

b isericii di pe colaci, Ia Stan Alecsa 4 şuştaci şi 2 potori, a bisearicii
pe colaci.
Aceşti bani a bisearicii au înblat c u feciorii satului p e la oamenii
acei ce-s datori cu banii bisericii şi nu s-au tărăduit. Şa şa am scris
c - a a înblat şi Iliaş cu feciorii pe la oameni şi i-a scris cu Iliaş . . .
p entru ( ca) să nu uite. (rom. , chir.) .
de

Circulaţia cărţii

Nu cunoaştem circulaţia acestu i exemplar î n decursul primului
y, a c

cte

la apariţie. Insemnarea făcută pe fila 327 v. atestă faptul

6i.

p e la j umi.îtatea SE'Colului al XVIII-lea, această Carte românească de
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învăţătură a fost cumpărată, de la Onul Ioan, cu o "jîreată d e iarb<i"
şi 1 3 florini, de către un sat întreg, probabil chiar Ţigău. Data certă
a prezenţei sale în aceasUi localita te este, însă , tîrzie (.1 927).

III. NOUL TESTAMENT, Bălgrad,

1648

( BRV 54)

1 4. Exemplarul de la Chintelnic
Aparţine parohiei ortodoxe Chintelnic, inv. 248. Se pnstreazii î n
Colecţia d e carte veche românea scă d e l a Protopopiatul ortodox B i s 
t riţa, inv. 1 40.
Paginaţie : exemplar incomplet , are foaia de titlu.
Prezintă : f.(6), 1-320.
Lipsesc : f. 32 1-330.
Dimensiuni : L = 3 1 x 1 9 ; B = 30x 1 8,5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare m a ro
nie, ornamentată cu motive geometrice, executate prin presar e la rece.
Cotorul este deteriorat mecanic.
-

Mărturii documentare :

Forzaţ posterior
1 8 1 4 octombrie
Acest Testament îl las la Sălăgean Zaharie pentru 2 (două) cară
de otavă ( a ) cîte 15 (cinsprezece) zloţi caru pînă l a 3 săptămîni. In
Măgheruş la anu ( 1 ) 1 8 1 4 luna octombrie. Diacul Alexandru ( rom .. ch i r . l .
Circulaţia cărţii

Nu cunoaştem modul în care acest exemplar a ajuns în localitatea
Chintelnic. In anul 1 8 1 4 el este atestat în localitatea învecinaUI Şieu

;.. u; qhcruş.

1 5. Exemplarul de la Susenii Bîrgăului

Aparţine parohiei ortodoxe Susenii Bîrgăului, inv. 2 1 3. Se păs trează
în colecţia ele carte veche de la Protopopiatul ortodox Bistriţa, inv. 93:!.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f . (2)-( 4) , 1 -3 1 9, 32 1 -327.
Lipsesc : f. ( 1 ) , (5)-( 6) , 328-330.
Dimensiuni : L = 32x 1 9 ; B - c 30x 1 8.
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n ie .

: din scoarţe de lemn învelite în p i e le de culoare maro
Colorul r'ste distrus, copertelc sînt desprinse.
Nu p rezintă însemnări.

Lf'qillura

Circula ţi a cărţii

Lipsa mărturiilor documentare nu permite s tabilirea i tinera rului
pct rcurs de această carte şi, prin urmare, nu se cunoaşte nici modul
i n care ea a ajuns la Susenii Bîrgăului .
IV. îNDREPTAREA LEGII, Tîrgovişte, 1 652

(BRV 6 1 }
1 6. Exemplarul de l a Bistriţa
Se păstrează în colecţia Muzeului judeţean Bistriţa, inv. 1 1 .404.
Paginaţie : exemplar incomplet, are foaia de titlu.
Prezintă : F.(25), p. 794.
Lipsesc : p. 795-796.
Dimensiuni : L = 29 x 1 9 ; B = 24 x 1 5,5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare maro,
o rnată cu motive geometrice şi florale, executate prin presare lla rece.
Are încuietori metalici.
Mărturii documentare :

p.7 1
(sec. XIX)
Ex libris Demetril Coroian, vicarii Silvanie ( lat. ) .

p.361
1 826 mai 15
1 826 maiu 1 5. Această sfîntă carte iaste a lui popa Toader (rom.,
chir.) .

p.472
(sec. XVIII)
într-această Pravilă au dat popa Luca din Boian 1 1 florlnţi şi popa
Toader din Peceiu (?) 1 1 florinţi şi popa Onac din Criştelec 1 0 florinţi
şi s-au surucluit şi s-a vindut parte(a) lui şi o au plătit Barbăs Toader
şi o au dat in mina lui popa Petre din Boian şi a feciorilor lui ace( a)
parte a lui popa Onac (rom., chir. ) .
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Circulaţia cărţii

Nu cunoaştem circulaţia acestui exemplar vreme de peste un secol.
Pe la mijlocul secolului al XVIII-lea el a fost cumpărat cu 32 florini
prin efortul conjugat a1 preoţilor Luca din Boian (jud. Bihor) , Toader
din Peciu şi Onac din Criştelec, ultimul renunţînd la partea sa în fa
vo area lui B arbăs Toader, care a dăruit-o preotului Petre din Boian.
�\'Lai tîrziu, cartea ajunge pe meleagurile Bistriţei şi în cele din urmă
î n colecţia Muzeului j udeţean din Bistriţa.
V. Dosoftei, VIAŢA ŞI
Iaşi, 1 682-1 686

PETRECEREA

SVINŢILOR,

tom.

1-111,

(BRV 73)
17. Exemplarul de la Năsăud

Se păstrează în Cdlecţia de carte veche românească de la Biblio
teca Academiei, subfiliala Năsăud, inv. 80.

Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f.69-248 (tom. I )
f. 1 -88 ( tom. II)
f. l - 1 50 ( tom. III)
Lipsesc : f.( 1 )-(4), 1-68 ( tom. I) ;
f. 151-1 52 (tom. III)
Dimensiuni : L = 29 x 1 9 ; B = 27,5 x 1 8,5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele.
Mărturii documentare :

f. 1 80 (tom. I )
1 824
La anul de l;;t Hs . 1 824 s-au z ugrăvit beserica din Rodna ( rom
chir.).

f.75v. ( tom. II)
1 70 1
Egumen Moldovicensis. A . 1 7 0 1 die 1 ianuarie ( lat.) .

f.84v. ( tom. II)
1717
Vleato 7225 (1717) e u smeritul Atanasie
ot svînta Mănăstire
Putna, ucenicu• svinţiei sale, părintelui Sava
mitropolit. Am fost
trei ai şi 8 săptămîni egumen Ia svînta Mănăstire Putna şi pentru multe
•

•

•

• • •
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nevoie ce am trăit . . . o samă de fraţi m-au prostit . . . Atanasie, egumen
ot Moldoviţa (rom. , chir.) .
Circulaţia cărţii

Potrivit unei însemnări de pe f.84 ( tom. II) . aparţinînd lui Atanasie,
egumen al Mănăstirii Moldoviţa, datată 7225 ( 1 7 1 7) , rezultă că, în aces t
an, tipăritura se afla în Moldova, constituind proprie tatea mănăstirii
amin tite. O altă însemnătate, făcută în anul 1 823 pe f. 1 80 ( tom. I), ne
dezvăluie faptul că la acea dată cartea se aMa î n Transilvani,a, în
localitatea Rodna, aproape de izvoarele Someşului Mare. De aici,
probabil după anul 1 93 1 , ea a ajuns în colecţia Muzeului Năsăudean
şi, în cele din urmă, la Biblioteca Academiei, subfiliala Nă săuct .
VI. APOSTOL, Bucureşti, 1 683
( BRV 76)
1 8. Exemplarul de la Runcu Salvei

Aparţine parohiei ortodoxe Runcu Salvei, inv. 1 34A. Se pă9treaz<l.
în Colecţia de carte veche românească cte la Protopopiatul Bistriţa ,
inv. 846.
Paginaţie : exemplar incomplet, are foaia de titlu.
Prezintă : f.(5) , 1 99.
Lipseşte : f.200.
Dimensiuni : B = 27,5 x 1 8 ; B "" 27 x 1 7,5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare maronie.
Prima copertil are un chenar floral ce în cadrează un medalion repre
zentînd , .Crucificarea" . Prezintă încuietori metalici.
Mărturii documentare :

f. 1 99
1 685
Să ( se) ştie că această sfîntă carte, Apostoli româneşti, dăruit-o-a
preasfinţitul metropolit chir Teodosie . . . ca să fie de traiul besericii
şi o a trimis pe jupînul . . . de la Tîrgovişte în Sîmbăta cea mare a
Paştelor în luna ap ( r ilie ) 1 8, 7 1 93 ( 1 685) . ( rom., chir . ) .

P e aceeaşi filă
(sec. XVIII)
Acest Apostol este a sfintei beserici în Zagra. Cine s-ar afla să-I
fure să fie afurisit şi blăstămat de tri sute şi 18 de sfinţi părinţi de
la Niceia. ( rom., chir.) .
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Circulaţia cărţii

După cum se poate constata din prima mărturie documentară, ace>st
Apostol a fost pus în circulaţie printr-o danie a mitropolitului Teodosie

din anul 1 685. El este atestat prin secolul al XVIII-lea în \localitatea
Zagra, de unde, ulterior a ajuns în localitatea învecinată Runcu Salvei
în care s-a păstrat pînă în anul 1 980.
19. Exemplarul de Ia Sărăţel

Aparţine parohiei ortodoxe Sărata, fiftia Sărăţel, inv . 3 1 8. Se păs-
trează în Colecţia de .carte veche românea sc ă de la Prolopopiatul
Bistriţa, inv. 888.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : ( 4) , 1 99f.
Lipsesc : f.( 1 ), 200.
Dimensiuni : L - 27 x 1 8 ; B = 26 x 1 7.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare nea�Jril .
Co torul a fost inlocuit. A avut încuietori metalici.
Mărturii documentare :

f.(2)--(5), 1 - 1 5.
1823 martie 19
Pop Florea . . . meşterul din Sărăţel. Acest Apostol I-au cumpărat
la beserica Sărăţelului să-i fie dumisale, fiilor dumisale, surorilor dum i
sale şi la tot neamul dumisale pînă la (a) 7-( a) sămînţă. Şi toţi preuţii
cîţi vor sluji pristolul besericii să-I pomenească intru ctitori şi s-au
cumpărat cu 7 zloţi . . . supt preoţia lui popa Pavel Tohati. Die 1 9
martie 823 ( rom., chir. ) .

f. 1 5v.- 1 8
( 1 12 sec. XVIII)

Această svîntă carte, Apostolear, au cumpărat . . . Ion de I<J. popa
Doroftei Arcălean . . . Morari Grigore, Ţigăuan losef, Herineanu Costin
şi am cumpărat-( o) cu 10 florinţi sintei biserici a Să(ră)telului . . . ( r o m . ,

chir.).

Circulaţia cărţii

Prezenta acestui Apostol este atestată, în localitatea Sărăţel î n c ă
elin prima j umătate a secolului al XVIII-lea, cî nd el a fost cumpăra t
cu 1 0 florini şi clonat bisericii din localitate. Mai tîrziu, în anul 1 823,
această carte a constituit obiectul unei noi cumpărări şi donaţii pe
seama bisericii di11 Sărăţel, unde s-a pi.î strat pînă în anul 1 980.
e

-

F i l e de istorie

Vo i . V I .
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VII. SICRIUL DE AUR, Sas-Sebeş, 1 683.
( BRV 80)
20. Exemplarul 1 de la Nă s ăud .

Se păstrează în colecţia de cart e veche românească de la Bibliotecct Academiei, subfiliala Năsăucl, inv. 54.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : 1 - 1 68, ( 1 )f.
Lipsesc : f.( 1 )-( 4 ) .
Dimensiuni : L = 2 1 x 1 4,5 ; B � 1 9 x 1 3, 5.
Legătura : din carton învelit în piele de culoare maro, ornamentată
cu motive geometrice executate prin presare la rece.
Mărturii documentare :

Forzaţ anterior
1 785
Cartea lui Iosif Fechete. 1735 ( rom . . chir. ) .

f. 1 68
1710
E u popa Grigoraş. Vleat 1 7 1 0 ( rom., chir. ) .
Circulaţia cărţii

Mărturiile documentare, foarte puţine dealtfel, nu precizează circu
l aţia acestei cărţi într-o locali tate anume. In anul 1 7 1 0 ea a fost în
proprietatea ori folosinţa preotului Grigoraş, iar în anul 1 785 ea a fost
in posesia lui Iosif Fechete. Nu se cunosc împrejurările în care acest
exemplar a ajuns la Năsăud.
2 1 . Exemplarul 2 de la Năsăud.

Se păstrează în colecţia de carte veche românească de la Biblioteca
Academiei. subfiliala Năsăud, inv. 57.
Paginaţie : exemplar fragmentar, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f.52-7 1 . 75, 86-1 34, 1 36-1 45.
Lipsesc : f.( 1 )-(4) , 1 -5 1 , 72-74, 76-85, 1 35, 1 46-168, ( 1 ).
Dimnesiun i : L = 22 x 1 7 ; B = 1 9,5 x 14.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite in piele de culoare maro.
Are încuietori metalici.
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Mărturii documentare

:

f.99-106
( 1 /2 sec. XVIII)
Această carte o au cumpărat Danciu Grigore di.n Giurgeşti ( Ciceu-

Ciurgeşti, jud. Bistriţa-Năsăud n.n . ) . ( rom., chir.).
f. l OB- 1 1 1

(2/2 sec. XVIII)

Această Propovedanie este a lui Dreaşan Irimie din Negrilfeşti.
O rămas de Ia popa Alecsa. ( rom., chir. ) .
Circulaţia cărţii

Prin prima p arte a secolului al XVIII-lea, acest exemplar

d

fost

in posesia lui Danciu Grigore din Ciceu-Giurgeşti, pentru ca la scurtă

·vreme el să constituie proprietatea lui popa Alexa, iar după moartea
acestuia exemplarul a rămas în mîinile lui Irimie Dreaşan din Negri
leşti, sat învecinat cu Ciceu-Giurgeşti.
22. Exemplarul 3 de la Năsăud

Se păstrează în colecţia de carte veche românească de la Biblio;J'ca Academiei, subfiliala Năsăud, inv. 95.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f.B- 1 64.
Lipsesc : f.( 1 )-(4), 1-7, 1 65-1 68, ( l ) .
Dimensiuni : L = 20 x 1 4 ; B = 1 9,5 x 1 3,5.
Legătura : din lemn învellit în piele de culoare maro. A avut încuietori metalici.
Nu prezintă mărturii documentare.
Circulaţia cărţii

Lipsa mărturiilor documentare nu ne permite sil stabilim itinerarul
parcurs de această carte.
23. Exemplarul 4 de la Năsăud

Se păstrează în colecţia de carte veche românească de la Biblioteca Academiei. subfiliala Năsăud, inv. 1 22.
Paginaţie : exemplar fragmentar, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f.8, 1 7-35, 5 1 , 57-77, 80- 1 20.
Lipsesc : f.( 1 )-( 4 ) , 1 -7, 36-50, 52-56, 78-79, 1 2 1- 1 68, ( 1 ) .
Dimensiuni : B = 1 9,5 x 1 5.
Legă tura : lipseşte.
Nu prezintă mărturii documentare.
www.cimec.ro
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Circulaţia cărţii

Lipsa mărturiilor documentare nu permite stabi lirea itinerarului
parcurs de acest exemplar.
24. Exemplarul 5 de la Năsăud

Se păstrează în colecţia de carte veche românească de la Biblioteca A cademiei, subfiliala Năsăud, inv. 1 23.
Paginaţie : exemp'lar incomplet, lipseşte foaia de titlu.
Prezintă : f.3, 7-1 64.
Lipsesc : f.( 1 ) -(4), 1 -2, 4 -- 6, 1 65- 1 68, ( 1 ) .
Dimensiuni : B 1 9,5 x 1 5.
Legătura : lipseşte.
=

Mărturii documentare :

f. 1 2
1 747 noiembrie 1 9
An 1 747, msţa noemvrie 1 9 zile, a u înblat p e la po( pa ) Tatoşi ( ? )
p e l a Arpaşteu (Braniştea jud. Bistriţa-Năsăud n.n.) . . . Scris-am eu.
popa Alecsa din Arpaşteu ( rom., chir.).

f. 1 35
1741
Cînd am venit eu popă la Arpaşteu a fost anul 1741 (rom., chir.) ,
Circulaţia cărţii

Acest exemplar este consemnat în localitatea Braniştea din j udetul
Bistritcr-Năsăud încă din anul 1 74 1 . Nu se cunoaşte modul cum el a
ajuns la Nă săucl.
VIII. BIBLIA, Bucureşti , 1 688.
( BRV 86)
25. Exemplarul de Ia Liviu Rebreanu
Aparţine colecţie i de carte veche a Protopopiatului ortodox Năsăud
( car t. Liviu Rebreanu) , inv. 1 1 0. Se păstrează î n colectia de carte
veche românea scă de la Protopopia tul ortodox Bistriţa, inv. 4 1 6.
Paginaţie : exempla r in complet. lipseşte foaia de titlu .
Prezintă : (4)f., 1 -932 p . , ( 1 )f.
Lipseşte : foaia de titlu.
Dim n esiuni : B co 30 X 20 ; B � 29 X 1 9,5.
Legătura : din scoa rte de lemn î nvelite în piete maronie,
www.cimec.ro
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Mărturii documentare :
L(2)
1 729 ( ?)
Sept. 21 din let. 7219 ( 1 7 1 0) , joi, la un ceas din noapte, în ziua
ce să proslăveşte apostol Codrat, la Tîrgovişte fiind, s-au născut
cocoana Smărăndiţa (a) preafericitului Radului Cantacuzino vei spătar
ş i a doamnei Stanca spătar. Iar cînd era cursul anilor 7236 ( 1 728), mai
în 9 zile, în ziua de Sfînta Troiţă, dumineca, o au măritat după prealu
minatu) Constantin beizadea, fiul domnului nos1ru Ion Necolae Ale
xandru voevod, luînd tot neamul dumneaei pentru ( a ) dumnealui
bucurie. Iară la iul( ie) în 6 zile, Jet 7237 ( 1 729), dumineca la 1 1 ceasuri
din zi au răposat din pricina boalei ce-i zice oftică, lăsînd Ia tot neamul
dumneaei multă şi nespusă jale şi tînguire. Şi marţi, iulie 8 ziJe, o au
astupat ( ? ) în groapa preafericitului tatălui doamnei la mănăstire, la
Cotroceni, cu mare pompă şi ( cu) mare cinste ca pe o doamnă ce era.
Dumnezeu să o ierte. Şi am scris eu Dumitru Greceanu, sluga dumnea
lor. ( rom., chir. ) .

f . ( l ) d e l a sfîrşit
(3/4 sec. XVII)

Biblia Radului Cantacuzino, dăruită de Radu Golescu. ( r om., chir. ) .

P c aceeaşi filă
1 780 ( ?)
Această sfîntă şi dumnezeiască Biblie, care cuprinde Testamentul
\'echiu şi cel nou, s-au cumpărat de . . . Lupşai din Ilva Mare la anul
1 780 . . Tiodor Bob patruzeci de florinţi şi s-au mai întors bani
înapoi de . . . Grigore 15 fi( orinţi) şi dintr-o pagubă ce au făcut . . . cu
boi i în Saca 12 florinţi şi au rămas 20 şi 3 florinţi. (rom., chir.).
.

Pe aceeaşi filă
( 1 /2 sec. XVIII)
Cu sănătate încă poftesc dumitale şogor protopop Paşculu de la
sat Mireş, foarte mulţumesc dumitale pentru că mi-ai trimis această
Biblie de am îndreptat multe . . . al dumitale popa Ioşca. ( rom., chir.).
Circula ţi a cărţii

După cum s-a put u t constata, această B i b l i e a aparţin u t marelui
spalctr Radu Can tacuzino, fiul stolnicului lumi nat Constan tin Cantacu
z i n o, di\ruiUî. de însuşi Radu Golescu 16. î nsem n a rea d P pe ultimă fiUi
î6

Radu Golescu, fost demnitar o i curtii d omneşti, se inrudeo cu familia Can tacuzino. Vezi Nicol-ae
Stoicescu, Oicţionar al marilor dregători din Tara Romănească şi Moldovo, sec. XIV-XVII, Bucureşti,
1 971 , p. 1 8<>-- 1 87.
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ne dezvăluie faptul că, în prima j umătate a secolului al XVIII-lea, acest
exemplar a ajuns în satul Mireş ( probabil din j udeţul .Maramun"?)
deoarece un preot mulţumeşte protopopului de aici că i-a " trimi s
această Biblie de am îndreptat multe" . În anul 1 780, cartea a ajuns în
loca'litatea Ilva Mare, iar a poi, în împrejurări necunoscute în locali tatf" a
Maieru, i a r d e aici î n colecţia el e la Protopopiatul ortodox Năsăucl.
IX. EVANGHELIE, Snagov, 1 697
( BRV 1 03)
26. Exemplarul de la Dobricel

Aparţine p arohiei Ciceu-Poeni, filia Dobricel, inv. 1 9 1 . Se pă streaz.J
în Colecţi a de carte veche românească de la Protopopiatul ortodox
Bistriţa, inv. 1 72.
Pagina ţie : exemplar complet, are foaia de titlu.
Prezintă : f.(3), 1 80.
Dimensiuni : L 30 x 21 ; B 28,5 x 20.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare ma ron ie
ornamentată cu două chenare florale executate prin presare la r e c e .
A avut încuietori metalici.
=

c

Mărturii documentare :

f.(2)- 1 2
1 700
Această carte o au cumpărat Simon Ştefan şi cu muerea sa Lu
chiana cu 4 florinţi şi 1 4 creitari pe sama besericii Do brkului
să le fie pomană. Ş i cine o ar fura să fie afurisit de 3 1 8 de părin �i de
la Nicheia. Anul '700 (rom., chir.).
Circulaţia cărţii

Această carte a ajuns în Transilvinia în anul 1 700, cînd ea a fost
cumpărată de Simion Ştefan şi soţia sa, Luchiana, cu 4 fl orin i şi 1 ..!
creiţari, dăruind-o bisericii Dobricului, unde s-a păstrat pînă în anul
1 980.
X. CHIRIACODROMION, l3ălgrad, 1 699
Apariţia Chiriacodromionului ( Bălgrad, 1 699) a avut loc într-un
moment de r ăscruce pentru evoluţia istorică a românilor din TransilY<'
nia. Odată cu cucerirea acestei p rovi n cii de către Habsburgi, pro
paganda calvinistă, începută aici de la mijlocul secolului al XVIII-le<1 .
.
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a fo � t înlocuită cu cea a catolicismului. populaţia românească fiind
supusă unor noi şi pu lern ice represiuni religioase. Unirea cu biserica
Rlomei constituie, în vizi unea noulu i sUîpîn, un fac tor de izolare a
românilor transilvăneni de fwţii lor de peste munţi, iar c atolicismul.
propagat oficial, unul dintre elementele pe care se putea bizui coeziu
nea imperiului austriac multinaţional.
ln aceste condiţii potrivnice, tiparul românesc din Transilvania
se dezvoltă mai cu seamă, în urma sprijinului acordat de domnii de
dincolo de Carpaţi, care au trimis, în acest scop, meşteri tipografi,
legători de cărţi şi bani 17• Chiriacodromlonul la care ne referim , a
fost şi el tipărit cu ajutor venit din partea lui Constantin Brîncoveanu,
care, căutînd să întărească ortodoxismul transilvănean în lupta sa cu
noua religie propagată de Habsburgi, i-a trimis mitropolitului Bălgra
dului, Atanasie Anghel. pe cel mai i scusit meşter tipograf, Mihail
Iştvanovici.
Tipărit , .pentru folosul şi luminarea neamului nostru ro"mânesc" cum mărturiseşte însuşi tipograful - Chiriacodromionul este, de fa pt,
o reeditare a textului Cazaniei lui Varlaam ( atît de răspîndită în Tran
silvania), scrisă într-un limbaj ce o apropie de limba cărturărească de
la sfîrşitul secolului al XVII-lea, care conţine, însă, şi unele modificări
efectuate de către tipograf. Această carte este, aşa cum rPzultă
dealtfel şi din predoslovie, . , un fruct al colaborării dintre românii din
cele trei ţări, luînd în considerare un text apărut la laşi " 18 •
Se pa re că acest Chiriacodromion a fos t imprimat într-un tiraj
mare, comparativ cu alte cărţi. fapt dovedit, dealtfel, şi de numii rul
exemplarelor existente astăzi pe întreg cuprinsul ţării 19•
lnscmnările manuscrise pe care le conţin cele 1 1 exemplare e x i s
tente astăzi în judeţul Bistriţa-Năsăud dovedesc faptul că această carte
a pătruns aici la scurt timp după apariţie şi că ea s-a bucurat el e m are
preţuire din partea populaţiei româneşti.

27. Exemplarul de la Bistriţa Bîrgăului
Aparţine parohiei ortodoxe Bistriţa Bîrgăului, inv. 2 1 4. Se păstrează

in Colecţia de carte veche româneascil de la Protopopiatul ortodox

Bistriţa, inv. 50.
Paginaţie : exemplar incomplet, lipseşte foaia de titlu .
Prezintă : 4 1 2f.
Lipsesc : f.( 1 )-(3 ) , 4 1 3-41 5.
Dimensiuni : L =- 28 x 1 8 ; B = 26,5 x 1 8.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare br ună.
lncuietorii lipsesc.
_

� 7 Octavian $chiou, Cărturari şi căr1i in Sp(lţiul rorr.l:iilEoSC medieval. Ed. Dacia, 1 978, p. 306.
18 ibidem, p. 49.
Vezi Doina L u po n ,
1 977, p , 355.

19

Circulaţia
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Mărturii documentare

:

f.S-36
( 1 12 sec. XVIII)

Am cumpărat această sîntă carte, anume Evanghelie de pe românie
de toate duminecele peste an şi toate Praznicele alese, şi o am dat la
sînta biserică, la sat, la noi în Lonca de pe Bestriţa, unde este hra mul
sîntului mare ierarh Nicolae, ca să fie de treabă sîntă(i) beserici. Şi
pe care-i alegie Dumnezeu, preoţi fiind la această sîntă beserică, să
mă pomenească şi pe mine, om păcătos, iară de vor alege milostivul
Dumnezeu den feciori ai noştri, a lui Ion Selegian, să înveţe carte
să fie şi ei părtaşi la cărţile noastre, iară fiind preoţi neprimitori şi
poprindu-i a citi şi a ( în)străina pre feciorii lui Ion Selegianul, să fie
voinici a lua cărţile feciorii lui Ionu, numai ginerile lui, Ion, măcar
să fie popă, nu încape a o Ioa carte( a} de la sînta beserica noa stră,
dentr-u ( n ) alt neam nime să nu-i ispitească a (o} Ioa sau să o vîndă
la altă beserică. Iară cine se vor ispiti den rudeniile noastre sau den
fraţi, sau altul cine să o fure sau Ioa, să fie procleat de Sfinţii Părinţi.
( ro m . , chir.} .

Circulaţia cărţii

Potrivi t acestei însemnări, pe Ia începutul secol u l u i al XVI I I-le a ,
a fost cumpărat de Ion S e leg i a n care l-a donat biseri c i i d i n
satul s�îu, "Lonca de pe Bistriţa" ( Bistriţa B î rg u u l u i ) Se p a r e su acest
Ion Selegian a fost unul dintre sătenii mai înstiiriţi şi c u n o sc ător de
carte, avînd ginere chiar preot.
e '\ l m p la r ul
'

,

.

28. Exemplarul de la Budurleni
A p arţ i ne parohiei ortodoxe Brăteni, filia Budurleni, inv. 1 42. Se
păstrează în Colectia de carte veche românească de Ia Pro t o p opia t u l
o rtodox Bis trita, inv. 99.
Paginaţie : exemplar i ncomplet, l i p s e ş t e foa i a de t i tlu.
Prezintă : f. 2-4 1 5.
Lipsesc : f. ( 1 }-( 3} , 1 .
Dimensiuni : L �� 29x 1 8 ; B = 28x i 8.
L e g ăt u r a : din scoarţe de lPmn Îln-e l i t e în pi ele de c u l o a r e m aro .
C o io r u l este dete r i o r a t .
Mărturii documentare :
f. 1 6- 1 8 .
1 787

1 787. Am făcut acest zapis cum că această Udtelnă o au scos (-o)
popa Mihail din Budurlău. Au scos-o di la unu orb ( şi } au dat 7 vonaşi

( r o m . , chir. } .
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f _ 1 89-202.

1 733 octombrie 23

Anii Domnului 1 733 mţa iunie 1 7 zile. Facem zapis de această
Ucitelnă să să ştie că este a lui popa Lup din Archiud şi a ficiorilor
lui . . . Şi cine o a lua-o sau cine o a fura să fie afurisit şi trecleat şi
procleat şi anatimat . . . şi să-I înghită pămîntul de viu . . . o am cum
părat popa Mihăilă, martori . . . şi Gălătan Ioan. Octomvrie 1 7 8 6
( rom., chir.) .
Circulaţia cărţii
In anul 1 733 a ceastă c arte constituie proprietatea lui popa Lup
localitatea Archiud ( j u d . Bistriţa-Năsăud) , iar în anul 1 787 ea a
fost cum părată de popa Mihail din Budurl0'ni ( sa t înveci nat c u Arclti u d )
cu " 7 vonaşi " .
:i i n

29. Exemplarul d e l a Cociu
Aparţine parohiei ortodoxe Cociu, inv. 1 73 . Se păstrează în Colec
ţ i a de c arte veche românească de la Protopopia tul ortodox Bistriţa,
i n \· . 1 88.
Paginaţie : exemplar incomplet , l ipseşte foaia de t i tlu.
P rezintă : f. 1 -4 1 1 , 4 1 3-4 1 5.
Lipsesc : f. ( 1 )-(3), 4 1 2.
Dimensiuni : L 28x 1 8 ; B 26, 5 x 1 8.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în p i ele maron ie, ornam e n tată c u c henare geometrice. C o tor d e leriora t , încuietor i lipsil .
Nu prezintă mărturii document are .
=

�

Circulaţia cărţii
Lipsa mărturiilor docum e n t a rE' nu perm ite s t a b i l i r ea i ti n erarului
de acest exemplar. Prin urmare, n u se CU110a1?te data în care
a a j uns în localita tea Cociu.

parcurs

el

30. Exemplarul de la Cuşma

A p arţi ne parohiei ortodoxe C u şm a , inv. 262 . Sc> p ă s l r e a z ii .in Co
l e c ţ i a de carte veche româ nească ele la Prol opopi a t u l or todox Bis triţa,
Î !l \ . 2 1 3.
Pa ginaţie : exemplar complet, are foaia de t i tlu.
P r e z i n tă : f. ( 3 ) , 1 -4 1 5 .
D imen siuni : L = 30x l 8, 5 ; B = 29x 1 8.
Legătura : din scoarţe de lemn î n velite în piele maronie orna
men lată cu chenare geometrice şi florale. lncuiE>torii lipsesc.
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Mărturii documentare :
Forzaţ anterior
1 772 ( ?)
!aste ace a stă carte a popii Filip din Buduş. S-au cumpărat cu cinsp rezece Uorinţi de la Mihai Călugărul ( rom., chir.).
Forzaţ anterior
1772
Această Păucenie iaste a lui popa Filip din Buduşi. S-au cumpărat
cu c i nsprezece florinţi şi iară s-au făcut şi tocmală cînd va vre atunci
să şi-o scoată. Anii 1772. Scris-am eu popa Filip mai zile 2 (rom . , c h i r . ) .
f . 4 1 5v.
(4/4 sec. XVIII)
Această sfîntă carte iaste a lui popa Filip Hasnaşi din Buduş. Şi
mi-au dat-o pomană mie, popii Toader Hasnaşi din Cuşma s ă - i fie
pomană în vecii vecilor şi lui şi la tot neamu(l) sfinţiii sale
i t o m.,
chir . ) .
.

.

.

Forzaţ posterior
1 792
Această carte este a popii Toader Haznaş din Cuşma. Scris-am
eu Iaco v Hazna ş din Cuşma, cantor. Martie 1 792. ( rom . , chir. ) .

Circulaţia cărtii
Potrivi t însemntl ri i de pe forzaţ-ul anterior, această carie a apar
ţinut, înainte de anul 1 772, lui Mihai CălugăruL care, în acest a n . a
v îndu t-o preotului Filip Haznaş din Buduş ( j ud. Bistriţa-N�î sii u d ) c u
suma de 1 5 florini. In a n u l 1 792, exemplarul a a j u n s în posesia l u i
Toader Hazn aş, preot î n satul Cuşma (jud. Bistriţa-Năsăud) , con stituind
clonaţia lui Filip Hazn a ş, probabil tatăll său.
3 1 . Exemplarul de la Delureni
Aparţine parohiei ortodoxe Delureni, inv. 1 05. Se păstreazil în
C olec ţ i a de ca r te veche românea scă de la Protopopiatul ortodox Bis
triţa, inv. 2 1 6.
Paginaţie : exemp lar incomplet, are foaia de titlu.
Prezintă : f. ( 1 ) , ( 3 ) , 1 -4 1 5.
Lipsesc : f. ( 2 ) .
Legătura : elin scoarţe de lemn î tweli�e în pielP maronie, ornam entată cu c:henare geome trice şi florale. Cotorul e s t e deteriorat.

Mărturii documentare
1 805 martie 1 1
Anul 1805 martie 1 1 cu mila lui Dumnezeu s-au îndrăznit Costin
Dămean cu al său frate Costin Mateiu şi au cumpărat acea sfîntă şi
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dumnezeiască carte Păucenie de la diacul din Lumperd, Pop Ghiorghe,
cu zece florinţi vohaşi ca să fie pomenire la toată sămînţa. Cartea să
rămîi e p e sama bisericii Uilacului ( Delureni. jud. Bistriţa-Năsăud ) , i a ră
cine o ar fura(-o) sau înstrăina de la biserică să fie afurisit şi procl eat
de tri sute şi 18 de sfinţi părinţi de la săborul Nichi i, iară d i n
sămînţa lor s ă fie dato ri a lua sama cărţii s ă nu s e străine ( î n străin?ZP
:1 . n . l , iar vinderea cătă cineva din sămînţa lor să nu fie slobo Zi să o
,· inză pe b :mi ( r o m . , c h i r . ) .
f . 27 1
1705
. . . Scris-am Anton · . . cel ( care) au făcut şanţul Racolţi (?) Frean1 u
la Meseş şi au fost văleat 1705. Pop Văsiu, ot selo Chiralej ( r om . . ch i :-J .
f. 4 1 5v.
1712

Aceasta s ă s e ştie, cînd a u început a învăţa carte feciorii a p o p i i
din Chiralej, cîndu. au m uri t oamenii de ciumă, Precup şi Petr e în l u na
decembrie 8, 1 7 1 2 (rom., chir.) .
Circulaţia cărţii

Acest exemplar e r a , în anul 1 70 5 , p r o p r i e t a t ea pre o tu lu i V (l si u
o t sela Chir ale j " ( Chiraleş, jud. Bistriţa-Năsăud ) . Către m i j l o c u l s P 
c o l ul ui a/1 XVIII-lea, acest Chiriacodrom i o n a aj uns în p o se s i a h1 i i' o p
Toacler d i n Lumperd ( az i Zoreni, j ud. Bistriţa-Năsăud) î n s c h i m b u l a
.J flo.rini, iar a p o i a diacului Pop Gheorghe din aceeaşi l o c a l i t a t e .
i :1 t r-o altă însemn:aor e, făcutil pe filele 4 -20, s e arată că în "An u l
i 7 0 5 . martiE' 1 1 zile . . . s-au îndrăznit Costin Dămean c u a l si\ u f r a l e
C o s t i n M u teiu ş i a u c u m p ă r a t acea stă sfîntă carle P ă u c e n i e el e ' i:l
--: i ac u l din Lumperd, Pop G hi o rg he, c u zece flori n ţi von a şi . . . sii r .î 
=�' Î i P p e seama bisericii Uila c u lui" (Deluri>n i , n . n . ) u n ele s-a p iî s t r a t
::, ; • 1 <1 acum.
32. Exemplarul 1 de la Liviu Rebreanu

A p a r ţine colecţiei de carte veche românească de la P r o t o p o p i il t u l
inv. 1 56. Se păstreazit î n
C olecţia de carte veche rom ânească de la Pr ot o p o pia t u l ortod o'' B i s
: r : t a , inv. 427.
P a g i,n a t ie : exemplar inc om p'l et , l i p s eş t e foaia de ti tlu .
Prezi ntă : f. ( 2)-(3). 1 -4 1 5 .
Lipsesc : f. ( 1 )
Dim ensiuni : L = 3 1 x 1 8 , 5 ; B � 30x 1 8.
L e g ă t u r a : din scoarţe de lemn îtwelite în p i e l e maronie. Pr i m a
� ::> !J e r t ă este ornamen t-a t ă c u un chenar floral şi 2 q e o m e tri c e , e.\ (• c u
. ., prin presare la rece.

·) r t o d o x Nă săud ( c ar t i e r u l Liviu Rebreanu ) ,

. _,.
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Mărturii docume�Jttare :
Forzaţ a n terior
( 1 2 sec. XVIII)
Să ( SP) ştie că această carte a fost a lui popa Grigore din
Chiuieşti . . . şi cînd a murit popa au lăsat cartea aceasta dia c ul u i şi
diacul . . . ( rom., chir . ) .
Circulaţia cărUi
E x emplarul este atesta t , pe la ince p u tu� secolului al XVIII-lea, în
posesia preotulu i G rigore d i n Chiuieşti ( j ud . Cluj ) . După m oartea aces
t u i a , c artea a ajuns în mîna diacului din aceeaşi localit ate. Mai tîrziu,
ea este sem nalată î n localitatP a Reteag (jud. Bistriţa-Nă săud)- 20, de
u n cl t> , î n a n u l 1 958, a ajuns î n Colecţia el e car le v eche românească
d e la P rotopopiatul ortodox Năsăud .
33. Exemplarul II de la Liviu Rebreanu
Aparţine colecţiei de c a r t e veche rom cî n ească de la Pro topopiatul
o rt odox Niisăud ( c a rtierul Liviu R e brc•a n u ) , i n v . 796. S e păstreaziî. î n
C o lecţia ele c arte veche româ m•a sdi d e la P r o topop i a lu l ortodox Bis
Lriţa, inv. 43 1 .
Paginaţie : exempla r complet, are foa i a de t i tlu.
Prezi n t ă : f. (3), 1 -4 1 5.
Dimen siun i : L c- 3 l x 1 8 ; 8 = 30x 1 8 .
Legătur a : din scoarţe d e lem n î n velite î n piele d e culoare maro
nie. Prima copertă este ornamen t a Ui c u un chenar fitomorf, iar î n
cc•n lru este prezenta tă " Crucificarea " .

Mărturii documentare
f. 279-298
1700 septembrie 4
1 700 septembrie 4 zile. Această carte, anume E vanghetie Ucitelnie
o au cumpărat, anume . . . Toader şi cu j upîneasa sa Parasea şi cu
feciori i ei, anume Gheorghe, Ion, Nistor, Simion, Chifor, Şofronie, să-i
fie pomană moşilor, strămoşilor, fraţilor, rodeniilor, tuturor părinţilor
pînă a şaptea sămînţie. Iară cine s-ar ispiti a o fura şi a o clă ti din
hi s earică, fără numai cînd v a fi vro sminteală de ţară, acela să fie
tricleat şi procleat şi anatimat de 3 1 8 de ateU de la Nichia şi .să fie
negru ca Iuda şi să i se vearse maţele ca a lui Ar ie ereticul. Pentru
aceasta o au dat în svînta biserică în sat în Poeni, la hramul s.vintei
Paraschiva, în zilele măriei sale birăul Ianăş, diac şi domn de vidic
2:J D i n tre e :.c c :Tl p :arele Chi.riacodriomionului existente i11 i "J " � t . d c ::- r c::l d"< ! a Ret""r . .:-� a fo�J. !. e rra n :; · a �
a n \ P ' i or . Vezi G h . Mânzot, lnscrip,.ii şi inserrwlilri de p e biseric·i le şi că1.ţile li"urgice vechi d i n S.omeş.
in , .Tri b u n a Ardea l u l u i ". 1. n r . 2, 1 940, p. 2.
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d e Bistriţa sub Andraş ş i pîrcălab ginerele lui Iachim ş i protopop
Grigoraş şi jurat Matei din Zagra. O au cumpărat derept ( cu) 2 1
florinţi să se ştie ( rom., ch i r . ) .
Circulaţia cărţii
Această carte reprezintă primul exemplar al Chiriacodromionului
ajuns în j udPţul Bi striţa-Năsăucl. El a fost cumpărat, cu 21 de flo r i n i ,
la 4 septem trie 1 �o. ele către Toader ş i jupîneasa s a Parasea ş i cu
feciorii ei şi au dat(-o) în svînta biserică în sat în Poeni ( Ciceu-Poen i ,
jud. Bi striţa-Năsăud) , unde s-a p ăstrat pînă î n anul 1 958 , cînd a fost
t r c• n s ft'ru l la Pro topopiatul ortodox Năsăud.
34. Exemplarul de la Năsăud
Aparţine Bi bliotecii Academiei , subfiliala Nă săud , inv. 1 05.
Paginaţie : exemplar incomplPt, lipseşte foai a de titlu .
Prezintă : f. ( 3 ) . 1 -4 1 5.
Lipsesc : f. ( l )-( 2 ) .
Dimensiuni : L = 2 7x 1 8 ; B � 25x 1 5.
Legătura : din scoarţe de lemn învelite în piele de culoare m a ro.

Mărturii documentare
Forzaţ anterior
1 938 o ctombrie 4
Această Cazanie, tipărită la Bălgrad, a dăruit-o Bibliotecii Muzeului
Năsăudean Ignat Berindei, elev cls. 1 al Liceului Năsăud la 4 octombrie
1938 ( rom . , l a t . ) .

Cinculaţia cărţii
Acest exemplar nu conţine însemnări care să ne permită stabi lirea
circulaţiei sale pînă în anu1 1 938, an în care el a fost donat, de c ă tre
e levul Ign a t Beri ndei , Muzeului Năsăudean , după care e l a aj uns în
c oh'cţia el(' ca rte veche româneasc<i ele la Academie, subfiliala Năsi"lllcl .

35. Exemplarul d e l a Ocniţa
Aparţine p arohiei ortodoxe Ocniţa , inv. 57. Se păstrează în Colecţia
de c arte veche românească de la Protopopi atu! ortodox Bistriţa ,
i nv. 766.
Paginaţie : exem plar incomplet, lipseşte foaia de titlu .
Prezint5. : f.6-9, 1 1 -364, 369-372, 375-378.
Lipsesc : f. ( 1 )-( 3 ) , 1 -5 , 1 0 . 365-368, 373-374, 379-4 1 5 _
Legătura : d i n scoarţe el e lem n învelite în piele maronie.
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Mărturii documentare
Nu are.

Circulaţia cărţii

N u conţine m ă r lurii doc ume ntare şi, p r i n w m a re , nu se poate
s t abili i l i nerarul pe care l-a p a rc u rs
.

36. Exemplarul de la Runcu Salvei
Aparţine p arohiei ortodoxe române Runcu SalV<'i, i nv. 1 38. Se
păs trează în Colecţia de carte veche r omâneasc ă de l a Protopopiatul
o r todox Bisiriţa, i nv. 847.
Paginaţie : exemplar complet, are foaia de titlu.
Prez i n tă. : f.( 1 )-( 3 ) , 1 -4 1 5.
Dimensiuni : L = 28 x 1 8 ; B = 27 x 1 7.
Le9iHura : din sco arţe de l emn învelite î n piele de c u loa r e maronie>.
P r i m a co pertă este ornam entată cu u n chenar floral, executa t prin
presare la rece.

Mărturii documentare
f.45-64
1 700 noiembrie 1 7
Această carte, anume Evanghelie Ucitelnie, o a u cumpărat anume :
Costin din Runc şi cu jupîneasa sa Frăsăna, feceorul său Grigore. Au
dat 3 florinţi şi popa Oniga cu preoteasa Ana, 100 de bani ş i popa Ion
cu preuteasa Marie şi o au dat la hramul svîntul arhanghel Mihail în
sat în Runcu ca să le fie pomană moşilor, strămoşilor pînă la a şaptea
sămînţie. în zilele măriei sale, birăul lanăş de Bistriţa şi domnul de
vidic Andraşi şi pîrcălab şi protopop Grigoraş din Mititei şi jurat
Matei din Zagra, iar cine s-ar ispiti să o fure din besearică sau să o ia,
alegînd numai cînd va fi răzmeriţă de ţară, acela să fie trecleat şi
proclectt şi anatimat şi blăstămat de 300 şi 1 8 părinţi sfinţi cari au
fost în Nicheia. 1 700 mţa noemvrie 17. (rom., chi r . ) .
Circulaţia cărţii
Acest exemplar este al II-lea p ătruns în j udeţ. Potrivit însemnării
de m ai sus, la 1 7 noiembrie 1 700 el a fost cumpărat de către "Costin
din Runc ( Runcu-Salvei, n.n.) şi cu j upîneasa sa Frăsăna" şi cu feciorul
lor G rigore. La cumpărarea ei au mai c ontribuit cu "3 florinţi ş i p o p a
Oniga cu preoteasa sa Ana , 1 00 de b a n i şi popa I o n cu preutea'sa
Mari e " , d ăruind-o bisericii din Runcu-Salvei.

37. Exemplarul de la Sebiş
Aparţine p arohiei ortodoxe Sebi ş, inv. 378. Se p ăstrează în Colecţia
de carte veche românească de l a Protopopiatul ortodox Bistriţa,
inv. 900.
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P a gin a ţie : exemplar complet, are foaia
Prez intă': f.( l ) -( 3 ) ,
Dimensiuni :
Leg ă tur a

:

1 -4 1 5 .

L = 27 x 1 8,5 ; B =� 25,5 x 1 7 .

1 27

ele t i tlu .

din scoarţe de lemn învelite în

piele

de c u loare m ar o .

Mărturii documentare
f. l-21
( 1/2 sec. XVIII)

Această sfîntă carte de învăţătură iaste a sfinţii biserici ( a) Bistriţii,
cumpărată de săraci ( i ) poporeni . . . ( ro m . , chir . ) .
f.22-40, 44-45
1 792 iulie 1 2

Această sfîntă carte c e s ă cheamă Ucitelnă o a u cumpărat Paşcu
Toader şi cu soţul ( si c ! ) dumisale Irinia ( cu ) 14 florinti şi o au dat-o
in sama bisericii de la Săbiş ca să fie părinţilor lor pomană şi lor odor
nesfîrşit în ceriu în veci amin. Iar întîmpllndu-se a o înstrăina cineva
de la acest loc, adecă de la beserica Sebişului să fie afurisit de cei
3 1 8 părinţi sfinţi de la săborul Nicheii. Şi s-au scris de mine, smeritul
intre cei mari, Nicolae Iacobu ( ? ) din Săbiş în anul domnului 1 792,
iulie 12 zile, şi fiind slujitoriu satului popa Marian Gro z e
( rom.,
.

.

•

chir . ) .

Circulaţia cărţii
P e l a mij locul secolului al XVIII-lea, această ti p ăritură se afla
or-aşul Bistriţa, fiind cumpărată d e " săraci ( i ) p o p oreni" din acest
oraş şi dăruită de către Paşcu Toader ş i soţia s a Irina, cu " 1 4 florinţi " ,
bisericii d e l a Sebeş.

în
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O iNCERCARE DE FU9A iN MOLDO VA iN 1763
A UNOR IOBAGI ROMÂNI DIN PINTICU
ŞI DIN ALTE BA TE ALE. JUDEŢUL UI 818 TRIŢA-NA8lUD
LIVIU MOLDOVAN

Intre actele Fonduri lor de arhivă ale fostului j udeţ Tîrnava. piî s t r a 
te la Filiala Arhivelor Statului d i n T g . Mureş. s e găseşte înregis tra t şi
un act întocmit de Tabla Continu ă a comitatului Cluj ( Cojocn a ) din
anul 1 764, despre interogarea unui iobag român cu numele Moldovan .
zis Andronic Ursu, din c omuna Teaca a supra încercării d e fugă, în 1 76:1 .
a acestuia şi a altor iobagi. împreună cu familiile lor, c a re f'rau originari
din Pinticu şi din unele sate apropiate.
Faptul că acest act a fost întocmi t de auto rităţile c omita tului Cluj
este j u stificat, întrucî t c omuna Teaca, de unde a încerca t să fuqă ţ ă ra
nul interogat, împreună c u satul Pinticu, de unde erau originari parte
din tre fuga ri, aparţinea atunci şi mult timp după aceea, pînă î·n SPcolu l
al XX-lea, c omi tatului Cluj , i a r celPlalte sate menţiona te• în acest d o c u 
m e n t făceau p a r t e din districtul Bis triţei. N u este c l a r î n s;'î dP c e acest
a c t a ajuns între actele comitatului Tîrnava , fuga rii şi locali tăţilP l o r
ele o ri gine twavîncl nici o conti ngenţă cu acPst comitat. Este de p resupus
c il . î n t rucît şi în comitatul Tîrnava î n această epocă se întîm plau cazu r i
frecvente de fugă a numeroşi i obagi români î n Moldova şi l\ 1untcnia unclf' viaţa era mai uşoară şi erau feriţi de oprimări sociale şi naţionale
-, funcţionarii de aici au cerut de la comitatul Cluj cî teva a c te simila re
spre a vedea carP erau cauzele fugii i obagilor ele pe moşii. Actul an·sta
a rilmas apoi în arhiva comitatului Tîrnava , unde s-a conservat, în stare
bunr1 . pînă în zi lPle n oastre.
Documentul este redactat în limba latină şi cuprinde nouă în lrl'b�i r i
ş i tot atîtea ră spunsuri amănunţite privind descrierea încercării d e fugă
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în Moldova a 24 de iobagi, împreună cu familiile, cu vitele şi cu tot avu
tul lor, ei fiind originari din satele Teaca, Pinticu, Şoimuş, Sîntioana şi
Dumitriţa, sate care aparţin azi j udeţului Bistriţa-Năsăud. Din răspun
surile date la anchetă rezultă că aceşti ţărani români au vrut să fugă în
Moldova fără a trece prin locurile de vamă, în dorinţa de a găsi ac o lo
terenuri suficiente pentru agricultură şi spre a-şi făuri o viaţă mai uşoa
r5., cu atît mai mult că in acest principat ar fi fost scutiţi şapte ani de
impozite şi de alte contribuţii şi dări. Fuga de pe moşiile, "domnilor de
pămînt" era, după cum se Ştie, una din formele luptei împotriva exploa
tJ. rii feudale.
Aşa după cum se arată în document. fugarii erau pregătiţi pentru
orice eventualitate, chiar pentru luptă, fiind înarmaţi în acest scop cu
fiinte ( puşti cu cremene) şi cu pistoale. Cu ei mai erau apoi femeile şi
copiii pe care trebuiau să-i apare in caz de atac din partea plăieşilor de
la graniţă. In continuare, documentul arată cum şi de unde şi-au procu
rat ei armele şi praful de puşcă. Ajungînd la graniţă, fugarii au fost însă
descoperiţi şi somaţi de plăieşii care păzeau drumul de trecere în Mol
dova să se întoarcă acasă. Fugarii ştiind ce î i aşteaptă acasă, au răspuns
însă : "Mai bine murim decît să ne reintoarcem înapoi". Noaptea fuga
rii s-au culcat pentru a se odihni şi au aprins patru focuri, clar nu peste
mult timp au fost ajunşi din urmă şi înconjuraţi de o trupă numeroasă
de soldaţi, călări şi pedeştri, trimişi în urma lor probabil de stăpînii mo
şiilor părăsite. In document se arată că între soldaţi şi ţărani s-a încins
o luptă inegală în care un ţăran a fost ucis şi mai mulţi grav răniţi. Cei
lalţi ţărani care au putut să scape au luat calea cadrului, lăsîndu-şi acolo
caii, vitele şi toate bunurile. Dintre soldaţi a fost de asemenea ucis un
husar, iar doi soldaţi pedeştri au fost răniţi. In continuare se arată că
pe husar 1-a împuşcat ţăranul Buzunca Dumitru drept răzbunare pentru
că husarul respectiv 1-a omorît pe tatăl său, Buzunca Petru. Cei care au
YOit să emigreze n-au putut fi toţi arestaţi, unii reuşind să scape dar nu
s-au întors acasă, ci s-au adăpostit pe moşii din alte sate şi din alte co
mitate, iar despre alţi fugari cel interogat n-a ştiut să spună unde s-au
dus şi deci nu le-a putut indica localitatea în care s-au s tabilit .
fn încheiere, documentul arată că împreună c u fugarii menţionaţi au
,-oi t să plece cu acea ocazie în Moldova şi 4 ţărani elin Ragla, 19 elin
Buduş şi 1 6 din Şoimuş cu familiile şi vitele lor, dar stăpînii lor desco
perindu-le intenţiile la timp, au arestat pe capii de familie şi astfel le-au
zZ1dărnicit fuga.
Incercarea de fugă din anul 1 763, nereuşită de aceast5. dată, a unor
i o bagi români din j udeţul Bistriţa-Năsăud constituie doar un episod al
emigrărilor continue şi numeroase . din cursul veacurilor ale ţăranilor
: obagi români din Transilvania în ţările vecine, mai ales în Moldova şi
: - File

de istorie,

Voi. VI.
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Muntenia. Munţii Carpaţi n-au constituit nicicînd o barieră de netrecut
ci, dimpotrivă, un loc de adilpostire şi de unire a oamenilor de aceeaşi
limbă şi de acelaşi neam.
TRADUCERE DIN LIMBA LATINA
Cercetare asupra prudentului 1 Moldovan zis Andronic Ursu, român
originar din Băiţa, locuitor in oraşul Teaca iar în prezent deţinut în în
chisoarea publică a cinstitului comitat Cluj ( Cojocna) . care la ordinul
Inaltului Guberniu Regesc emis în Sibiu la 25 iunie anul curent, s-a efec
tuat în a doua sesiune din 19 iulie, anul 1 764, a Tabelei Continue (a co
mitatului Cojocna} din Sîmpetru de Cîmpie.
Punctele întrebărilor şi declaraţiile detinutului Andronic Ursu :

1 . Care îţi este numele şi dacă faci parte din numărul acelora care
au încercat să fugă de mai sus ?
La 1 . Andronic Ursu îmi este numele şi de naţiune sînt român năs
cut în Băiţa, fac parte din numărul acelora c are în anul 1 763, în luna
august, cam pe la tîrgul Bistriţei 2, am încercat să emigrez din acest prin
cipat în Moldova.
2. Care dintre voi au fost întîi conducătorii şi instigatorii fugii p li:i 
nuite, pe care apoi aţi încercat-o ? Cine ş i cu c e pretexte ş i motive v-a
convins pe voi Ia fugă ?
La 2. Instigatorul şi conducătorul acestei fugi a fost prudentul 3 Si
mion Buzunca senior din Pintic, care ne-a îndemnat cu aceste motive :
dacă vom putea emigra in Moldova vom obţine acolo locuri destule pen
tru agricultură şi ne-a asigurat pe deasupra că şapte ani vom fi scutiţi
de orice sarcini şi contribuţii.
3. Cîte persoane aţi fost bărbaţi şi cu ce arme aţi fost prevăzuţi ,
cine vi le-a dat sau pe ce cale le-aţi procurat şi care dintre voi i-a luat
pistoalele soldatului încartiruit în Pintic ?
La 3. In afară de copii şi femei, noi care am voit să emigrăm încer
cînd să fugim am fost 24 de bărbaţi, dintre care îmi amintesc de urmă
toarele nume: primul a fost Buzunca Simion senior, al 2-lea Buzunca Ioan,
al 3-lea Buzunca Vasile, al 4-lea Buzunca Dumitru, al S-lea Buzunca Teo
dor, al 6-lea Cornea Lica, al 7-lea Curmet Achim, al 8-lea Curmet Teo
dor, al 9-lea Socaci Achim, al 1 0-lea Maftei Gligore, toţi din Pintic. Al
1 1-lea eu însumi, al 1 2-lea unul din Şoimuş zis Pascu, al 1 3-lea un tînăr
din Sîntioana, al 1 4-lea tot un tînăr din Dumitriţa, aparţinători distric1 In evul mediu numele lobagllor erou preeed<>te d e otribut!ivul prowidius - prudent, spre a se deosebi
ele numele orăşen ilor care aveau inainte atri"buUV\01 Clilrcumspectus - stimatu.l.
2 Tirgul Blslrite l se ţinea anuol de la 24 aug!Kt la 7 �mbrie.
3 Numele Buzunca al fam i l i ilor din Pineicu nolelta in acest document, or putea fi forma deformată o
numelui Bosooncă , care este folosi-t şi a.stăzi.
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tnlui Bistrita. Atît d e numele noastre c î t şi d e ale celor nespecificaţi,
precum şi de locuinţele lor îmi amintesc însă foarte puţin şi nu ştiu de
unde au fost. Armele pe care le-am avut cu noi erau ale noastre proprii,
căci familia Buzunca avea cinci fiinte, iar eu o flintă şi două pistoale.
Pistoalele soldatului încartiruit în Pintic, după cum am auzit de la alţii,
le-au luat locuitorii Luca Teodor şi Ioan din acest sat, care ajungîndu-ne
din urmă pe drum au mers cu noi mai departe pînă unde soldaţii ne-au
dat de urmă.
4. De unde şi cum v-aţi procurat praf de puşcă şi gloanţe de plumb?
La 4 . Nu ştiu de unde şi-au procurat fraţii Buzunca pruf de puşcă şi
gloante de plumb, dar le-au avut în cantitate mică. Eu care în acel timp
am fost paznic de vie la Teaca, am fost bine aprovizionat din di spoziţia
orăşenilor 5 ca paznic al viilor de acolo.
5. Cînd aţi ajuns Ia primele posturi de graniţă, Ia locul numit Pitu
liţa, cîţi plăieşi de pază aţi văzut şi dacă aţi fost somaţi de ei să vă re
întoarceţi şi care dintre voi şi cu ce vorbe le-aţi răspuns plăieşilor care
v-au somat ?
La 5. La primul post de graniţă numit Pituliţa am întîlnit doi plăieşi
care ne-au somat să ne reintoarcem, dar Buzunca Simion senior şi fiul
său Buzunca Ioan le-au răspuns : "Mai bine murim decît să ne întoarcem
înapoi".

6 . In care loc de munte v-au ajuns din urmă soldaţii husari şi pe
deştri şi dacă v-au somat cu vorbe blînde să vă reîntoarceţi sau cu vor
be aspre şi care dintre voi, ce aţi răspuns la vorbele soldaţilor ?
La 6. In ziua următoare, cam p e la apusul soarelui, la locul numit
popular Brad, pînă ce ne-am aşezat j os lîngă cărare pentru a ne odihni
peste noapte şi am aprins patru focuri, un mare număr de soldaţi pe
deştri şi călăreţi venind asupra noastră ne-au înconjurat fără veste, iar
unul din ei tratîndu-ne foarte dur a descărcat puşca asupra noastră, că
ruia bătrînul Buzunca Simion i-a zis : "pentru că ne atacaţi de moarte
cu atîta cruzime noi ne predăm" , dar soldaţii cu vorbe şi mai dure au
prins armele, cărora unii dintre noi incercind să le reziste cu armele,
soldaţii i-au atacat, in urma cărora bătrînul Buzunca a fost ucis iar alţii
au fost grav răniţi, căzînd in stare de agonie. Noi cîţiva speriaţi am cău
tat scăpare în fugă, lăsînd acolo toate lucrurile, hainele şi animalele pe
care după aceea soldaţii le-au luat şi înainte de a se îndepărta, unul
î n torcîndu-se ne-a strigat aceste cuvinte : "Acum puteţi merge în Mol
dova sau în Transilvania sau Ia dracu".
7. Soldaţii care v-au ajuns din urmă sau unul dintre voi aţi descăr
cat primul foc de armă ? Şi care dintre voi a împuşcat pe soldatul husar
bethlenian şi prin urmare cine a răriit pe cei doi soldaţi bethlenieni şi
• Puşcă cu fiti•l şi cremene folosită In trecut.
� loco l l t.a tea Teooa din judetul Bl•lriţo-N6oăud ee bucura in trecut
9'
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angerieni 6, de asemenea, p e cei doi cai cine i-a rănit şi cu ce arme sau
unelte ?
La 7. Soldaţii care n e-au ajuns din urmă şi ne-au înconjurat, unul
din ei apropiindu-se de noi a tras cu arma în noi, iar ceilalţi soldaţi au
atacat pe fugari alungîndu-i şi rănindu-i. Fugarii care s-au încrezut in
armele şi în voinţa lor s-au speriat şi s-au apărat, iar noi cîţiva înspăi
mîntîndu-ne ne-am hotărît să fugim şi ne-am ascuns în păduri pînă cînd
starea aceasta va inceta şi soldaţii se vor retrage. Curînd după aceea
m-am dus la locul unde s-au întîmplat acestea şi aici m-am întîlnit cu
Buzunca Dumitru ( care in prezent se află in inchisoarea de la Posmuş)
şi pe cînd m-am mirat de această întîmplare, din gura aceluiaşi Buzunca
Dumitru am auzit că el însuşi l-a ucis pe acel soldat husar impuşcîndu-1,
fiindcă acela l-a ucis pe tatăl său. Altceva n-am auzit nici nu ştiu cine
i-a pricinuit moartea soldatului husar. Despre caii soldaţilor care aler
gau printre crengile căzute ale arborilor, întrucît acolo se află o canti
tate mare de asemenea lemne căzute, cred că s-au rănit mai mult din
cauza lor decît din c auza armelor.
8. Cine a scăpat dintre p ărtaşii voştri fugari care să nu fi fost prinşi ?
Din ce localitate sînt, cum se numesc şi unde stau ascunşi în prezent ?
La 8. Am fugit de aici eu, Buzunca Vasile, soldatul grănicer din Du
mitriţa, care dacă a emigrat sau stă ascuns in această ţară nu ştiu, şi
Curmet Achim, care s-a stabilit pe moşia Căptălan din cinstitul comitat
al Albei din Transilvania şi trăieşte in prezent acolo.
9. Cu ce locuitori şi din care localitate aţi avut corespondenţă ca
să emigreze împreună cu voi şi din ce cauză nu v-au urmat? Să declare
cel cercetat, împreună cu toate împrejurările corespunzătoare.
La 9. Buzunca Gligore şi ceilalţi iobagi din această familie au po
vestit că au intenţia a emigra împreună cu noi : din Ragla 4, din Buduş.
1 9 şi din Şoimuş 6 capi de familie cu toată familia lor , a căror intentii
domnii de pămînt descoperindu-le au arestat pe fiecare şi astfel i-a u
împiedicat d e l a fugă.
La Tabla Continuă a cinstitului comitat Cojocna (Cluj ) întrunită în
rziua de 1 9 a lunii iulie a anului 1 764 în Sîmpetru de Cîmpie, redactată
şi emisă de
Notarul jurat al cinstitului comitat Cojocna
s.s. Emeric Palatkai m.l.
(Arh. St. Tg. Mureş, Fond Comitatul Tîrnava, dosar 298, f. 25-26.)

va n i e i , aici

fiind
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inroloti in regimentele conti-lor Bethlen şi Anqori.

6 In trecut reglmentele purtau ·n umele
vorba de solda t ii
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SITUAŢIA ŢĂRĂNIMII DE PE VALEA B!RGĂULUI
IN L UMINA CONSCRIPŢIEI DIN 1783
IOAN POP

Valea Bîrgăuluil este situată în nord-estul Transilvaniei, la întreita
graniţă dintre Bucovina, Moldova şi Transilvania, pe cursul superior
al Bistriţei ardelene, la circa 20 km nord-est de oraşul Bistriţa, Această
regiune a fost, împreună cu pasul ce-l deschide, poartă de incursiuni
a numeroşi invadatori, dar şi pas de trecere pentru armatele lui Petru
Rareş, Mihai Viteazul şi a diferiţilor principi ardeleni, precum şi un
important drum şi pas comercial între provinciile mai sus amintite.
In ceea ce priveşte limitele, valea Bîrgăului este cuprinsă între
limita de est a Cîmpiei Transilvaniei şi marginea apuseană a munţilor
Bîrgău şi Călimani2• Depresiunea Livezile-Birgău este limitată la nord
de ultimele prelungiri ale dealurilor Prislopului, care se lasă spre de
presiune sub forma unor culmi prelungite, iar la sud de marginea
nordică, coborîtă, a piemontului Călimanilor (piemontul Dorolei) . Spre
deosebire de ctepresiunile Budacului şi Dumitrei, depresiunea Livezilc
Bîrgău s-a format la contactul cu zona muntoasă. Intr-un complex de
sectimente friabile, rîul Bistriţa a reuşit să-şi creeze
odată scăpat de
formaţiunile vulcanice - o vale largă, mai largă decît a Mureşului la
ieşirea din defileul Topliţa-Deda şi mai extinsă decît a Someşului Mare
la Nepos3.
Relieful regiunii Bîrgăului este acela al unei ctepresiuni bifurcatc
pe vilile Bistriţei ardelene şi al afluentului său Tiha : străjuite la nord şi
-

1 După Nicolae Drăgo n u , den u m i rea
v i z u i nă ) . adică ascunzătoare pentru
pp. 1 42-1 45.

(Lucrarea

de B i r g ă u a r deriva d e ·lo slavonescu l ,.B!,irq11 (ascunzătoare locuitori. Vezi N i col a e Drăganu, Toponimie şi istorie. Cluj, 1 928.

G i rbaceo, Oelurile Bistrilei (studiu geomorfolog ic) . Lucrare de d i zerto ! i e . C l u j , 1957, p, 5.
in manu•cris la B i b l i oteca Facultăţii de geoQ'rafie-geolaA ie de la Uniyers itatea din
Cl uj-Napoca) .
3 Ibidem, p. 62.
2 c.l.

V i rg i l
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Ia sud de două şiruri de înălţimi între 1 300 - 1 900 m, în direcţia
generală vest - est, iar Ia est o ramificaţie a Călimanilor ce ia direcţia
nord-sud, limitează regiunea Bîrgăului spre est, despărţind bazinul
Domei de apele bazinului superior al Bistriţei ardelene şi din care îşi
trimite o ramificaţie secundară spre vest, închizînd spre nord şi spre
sud două mici depresiuni : a Tihuţei spre nord şi a Colibiţei spre sud.
Ca forme mai importante de relief în regiunea Bîrgăului găsim : munti.
dealuri, platouri sau poderee, lunci şi diferite alte forme morfologice
de mai mică importanţă4.
După această prezentare succinată a condiţiilor naturale, în cele
ce urmează vom menţiona unele date mai semnificative privind istoricul
văii Birgăului. Primul act oficial, cunoscut pînă în prezent, care aminte
şte despre Birgău, datează din anul 1 3 1 7, cînd s-a făcut o împărţire a
munţilor Birgăului între familiile nobiliare înrudite Bethlen şi Apaffy,
printr-o comisie de funcţionari ai comitatelor Dobîca şi Solnocul
Interior. De aici rezultă că la acea dată regiunea văii Bîrgăului era
iobagită şi aparţinea comitatului Dobîca5•
In anul 1 328 Toma, voievodul Transilvaniei, aflînd că locuitorii
din comunele de pe valea Bîrgăului, iobăgite şi supuse pe atunci lui
Ioan Heniul, voiesc să părăsească acele sate, ii somează să rămînă pe
�oc, luindu-i sub protecţia sa şi îndemînînd şi pe alţii să se aşeze în
acele comune6. Rezultă, astfel, faptul că încă din acele vremuri încep
nemultumirile ţăranilor români care, neputînd suporta j ugul greu a l
iobăgiei, au început să emigreze î n Moldova. Procesul d e emigrare din
Transilvania in Moldova şi Muntenia a luat proporţii în perioada care
a urmat, mai ales în secolul al XVIII-lea, cînd exploatarea socială din
partea nobilimii maghiare şi a statului austriac s-a intensificat.
Ca şi în alte regiuni montane, locuitorii din comunele de pc valea
Bîrgăului au fost la început oameni liberi, fiind aduşi în stare de aservire
treptat, prin mijloace abuzive .Este cunoscut faptul că acolo unele n u
existau moşii nu exista nici iobăgie. Acest principiu este valabil pentru
toate regiunile de munte unde locuitorii erau conştienţi că ei sînt oame
ni de condiţie liberă şi că sarcinile feudale la care erau supuşi nu aveau
o bază "legală " , ci erau impuse prin mijloace abuzive. Această stare
de fapt este valabilă şi pentru ţăranii din comunele de pe valea Bîrgău
lui, aşa după cum rezultă din documentele vremii, îndeosebi eli n
ordinul împăratului Iosif al II-lea, î n scopul militarizării acestei regiuni.
Exploatarea la care erau supuşi ţăranii de pe valea Bîrgăului de
c ătre stăpînii feudali din familia conţilor Bethlen explică a titudinea lor
favorabilă faţă de miliţia de graniţă, dorinţa de a deveni grăniceri pentru
a scăpa de j ugul iobăgiei. Aşa, de pildă, încă cu ocazia primei sa le
5 Ibidem.

4. c.l.

6

Teodor Ghilan, Valea Birgăului, ( lucrare aflată in mo11uscris) . Cluj, 1947, p .

p. 26.
c.f. Pompe! Boca, Vechimea documentara a localităţiiOI'
in FI, 1, 1971, p. 98.
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vizite in Transilvania, în anul 1 773, împăratul Iosif al II-lea consemna
în jurnalul său de călătorie că, la 18 iunie acelaşi an, trecînd prin
Bistriţa, în drum spre Năsăud, a primit în audienţă pe primarul comunei
Bîrgău, însoţit de încă doi ţărani iobagi. Primarul s-a plîns că admin i
stratorul contelui Bethlen 1-a arestat şi bătut iar apoi l-a scos din sa t.
confiscîndu-i bunurile pentru faptul că la întrebarea pe care i-a pus-o
un ofiţer, dacă oamenii vor să devină grăriiceri, el a răspuns afirmativ,
arătînd că aceasta ar fi dorinţa tuturor locuitorilor din satele de pe valea
Bîrgăului7• Din ordinul lui I osif al II-lea, primarului i-au fost restituite
bunurile, iar administratorul respectiv a fost arestat şi trimis sub escortă
la Sibiu pentru a fi anchetat. Acest episod nu este lipsit de semnificatie.
El constituie o dovadă a faptului că autorităţile militare habsburgice
sondau încă de atunci terenul pentru militarizarea comunelor de pt'
valea Bîrgăului.
ln politica sa de întărire şi extindere a graniţei militare, Iosif al
II-lea avea in vedere în primul rînd pe ţăranii români care, fiind în
marea lor majoritate iobagi, acceptau cu uşurinţă să devină grănic('fi
pentru a scăpa de sarcinile feudale şi a deveni oameni liberi. Curtea
de la Viena era informată de anumiţi demnitari superiori de stat despre
rolul şi contribuţia românilor, pe plan economic şi militar, la susţiner('a
monarhiei. Un exemplu în acest sens îl constituie raportul lui Clary,
preşedin tele Tezaurariatului transilvan, înaintat în anul 1 78 1 împăratului
Iosif al II-lea, în care se scoate in evidenţă acest fapt. "r..-I tinile români
lor
se arată î n raport - întreţin şoselele şi drumurile, ei aduc. din
locurile cele mai îndepărtate populaţiei produsele necesare consumului,
ei cul tiv.î cea mai mare parte a ogoarelor şi viilor, asigură în mod
precumpănitor mijloacele de circulaţie, de la ei provine partea cea mai
mare a contribuţiilor la visteria statului, de aceleaşi mîini sînt aclusP
veniturile rezultate din creşterea vitelor şi păşunat, din rîndurile acelo
raşi români sînt luaţi recruţii, cu ajutorul lor se transportă mari
cc.ntitilţi de sare şi acest popor este cel care scormoneşte munţii şi
prăpăstiile pentru a scoate din sînul pămîntului minerale în favoa rea
statului şi a principelui. Nu mai încape nici o îndoială că act>st
popor, ce suportă atitea mizerii, e cel mai bun prin foloasele adusp
. intereselor generale şi pentru acest motiv merită o deosebită atenţi e •
î n felul cum urmează s ă fie tratat î n vii tor " 8 • Desigur, asemenea păreri
referitoare la situaţia românilor din Transilvania în acel timp şi la
aportul lor, pe tărîm economic şi militar, la susţinerea statului corespund
adevărului istoric.
Stările de fapt din Transilvania acelor vremi erau însă greu de
schimbat, românii continuînd să suporte cele mai apăsătoare sarcJ!ll
fără a se bucura de drepturile ce li se cuveneau. Astfel, cu ocazia celei
--

7 Am.

SI.

Bucureşti,

8 c.f. Moth.ios

Austria, i n v . n r . 1 1 92, rolo nr. 5 9 c (cod rul) 218-281 .
Hab•burg und cfie Anliinge der rumonischen Nationbildung, leiden, 1 9 72 , p. 40.
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de a doua călătorii prin Transilvania, în anul 1 783, împăratul Iosif al
II-lea, dezamăgit de abuzurile nesfîrşite la care erau supuşi românii, nota
în jurnalul său : "Aceşti bieţi supuşi români, care netăgăduit sînt cei mai
vechi şi cei mai numeroşi locuitori ai Ardealului, sint chinuiţi de oricine,
unguri ori saşi, şi copleşiţi de nedreptăţi" 9• Evident, prin referirile l&
unguri şi saşi trebuie înţeles nobili unguri şi patricieni saşi. Cu ocazia
acestei călătoriii, a vizitat din nou şi ţinutul Bistriţei şi al Năsăudului,
dispunind ca în cel mai scurt timp să fie militarizate şi comunele de pe
Yalea Bîrgăului 10. Dar, ca şi în perioada anterioară, nobilii din familia
conţilor Bethlen, care stăpîneau în acel timp ţinutul respectiv, s-au opus
fiind sprijiniţi de dietă şi de alte organe aflate în slujba nobilimii.
în ciuda opoziţiei stărilor privilegiate, împăratul Iosif al Il-lea a
dispus, în iunie 1 783, constituirea unei comisii cu misiunea de a conscrie
familiile şi moşiile din comunele de pe valea Bîrgăului şi de a aprecia
valoarea terenurilor ce aparţineau nobililor din familia conţilor I3ethlen,
care urmau a fi despăgubiţi de stat pentru pierderea lor şi a muncii
gratuite a ţăranilor iobagi. La 1 1 iulie acelaşi an, comisia a fost consti
tuită fiind formată din reprezentanţi ai statului militar şi anume :
maiorul Carol de Heidendorff, căpitanul Wenczel Thiirenfeld şi subloco
tenentul Ioan Şincai, frate cu marele cărturar şi corifeu al Şcolii
Ardelene Gheorghe Şincai, toţi trei ofiţeri în regimentul II românesc
de graniţă de la Năsăud ; apoi din reprezentantul provinciei, judele de
la Tabla Regească (Curtea de Apel) din Tîrgu Mureş, Aranka G yorgy
şi din reprezentantul fiscului, Ioan Csernicsi. Comisia şi-a început acti
vitatea în data de 8 august 1 78�l şi a lucrat pînă la 1 7 octombrie acelaşi
an, cind s-au încheiat şi semnat procesele verbale 11• După ce judele
Aranka Gyorgy raportă guvernului că lucrările preliminare sînt termi
nate, la 16 decembrie 1 783 s-a inaugurat în mod festiv încorporarea ţi
nutului Bîrgăului la districtul regimentului II românesc de graniţă, fiind
prezenţi generalul barou Cristian Rall, mulţi ofiţeri grăniceri, contele
Nicolae Bethlen, comisarul fiscal Andrei Horvatovici cu doi cancelişti
şi judecătorul Aranka Gyorgy. La 5 ianuarie 1 784 au fost adunaţi toţi
griinicerii bîrgăuani, atît neuniţi cît şi cei trecuţi la religia greco-cato
lică şi, în prezenţa generalului Rall, li s-a luat j urămîntul şi li s-au dat
a rmele 1 2• Este de menţionat faptul că regimul militar a răscumpărat în ·
1 783 domeniul Bîrgăului cu p ă m înturi, prestatii urbarialc, d repturi r e
gale şi c u terenuri alodiale de la familia conţilor Bethlen cu preţul de
700.000 florini din care 300.000 florini plătiţi în numerar, iar 400.000
fl o rin i reprezentînd v aloarea domeniului fiscal P ă u l i ş el i n Banat, t recut
în schimb în proprietatea conţilor din familia Bcthlen n.
9 A r h . S t . Bucure�ti, Fond M icrofi lme d i n A U"S t r i a . i n v . nr. 192. n r . :; 9 c. 523-236.
c . l. H. B en igni , Pragmatische Geschichte des siebenbiirgischen MilitGrgrenze, l i The i l ,
i n monsucris la B i b ! ioteca Mitropo l i e i ortodoKe d i n S i b i u , pp. 26--27.
11 Arh. St. Bucure�ti. Colecţia m icrofi l m e Ungaria.
ro:o m. 373. c. 2 1 0-2�1 .
·
12 Ibidem, c. 2 1 1 -212.
1J c.f. Florian Porcius, Istoricul Districfll lui năsăudean, in AS, nr. 9. Năsăud. 1928. p . 2�.
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Intrucit nobilii din familia conţilor Bethlen nu aveau tabele de con
scripţie privitoare la domeniul Bîrgăului, acestea s-au făcut atunci, cu
ocazia conscrierii, a predării şi transpunerii la regimul militar, care în
1 789 au mai fost rectificate. Cu acea ocazie s-au constatat numeroase
nereguli comise de foştii proprietari referitoare la prestatiile iobăgeşti
ş i urbariale ale ţăranilor români din comunele de pe valea Bîrgăului 1 4 .
Din documentele conscripţiei rezultă situaţia ţărănimii din această re
giune în anul 1 783, ca şi din perioada anterioară, precum şi stările ten
sionale existente în raporturile ei cu stăpînii feudali, datorită abuzuri
l or comise de aceştia şi de oamenii aflaţi in slujba lor. Astfel, comisia
î nsărcinată cu efectuarea conscripţiei consemnează faptul că, "în pri
vinţa locuitorilor din Bîrgău, însărcinatul delegat al familiei 15 a expus
toate şi amănunţit privitor la convenţia încheiată cu locuitorii, în anul
1 780, prin care au fost conscrişi ca iobagi, însă despre această conven
tie n-a putut să prezinte acum dovezile invocate, astfel că în acest timp
ş i pînă la aducerea lor, conform hotărîrii comisiei, se va respecta aici
tabela rectificată de contribuţiuni, folosită pentru plata dări i regeşti,
chiar cu condiţia avută de ei anterior ; în ce p riveşte însă starea lor
anterioară este necesar, în orice eventualitate a prezenta dovezi palpa
bile ale chestiunii, cu atît mai mult cu cît locuitorii nu recunosc nici a
fi persoane iobăgeşti, nici slujba iobăgească în întregime, voind chiar
sLi dovedească cu certificate reale" 16.
Din cele relatate în acest document rezultă că familia conţilor �eth
len nu a reuşit să prezinte nici o dovadă concretă referitoare la pretin
sa convenţie pe care ar fi încheiat-o cu locuitorii din comunele de pe
-valea Bîrgăului în anul 1 780, în baza căreia aceştia ar fi acceptat să fie
conscrişi ca iobagi. Mai mult chiar, în timpul lucrărilor de conscriere,
ţăranii s-au plîns de abuzurile funcţionarilor domneşti susţinînd că ei
sint oameni liberi şi manifestind ostilitate faţă de stăpînii lor feudali.
Astfel, la 29 august 1 783, delegatul familiei Bethlen s-a prezentat in faţa
comisiei la Tiha Bîrgăului, rugînd-o să stea în aj utorul stăpînilor feudali
care nu le mai pot porunci oamenilor şi cărora li se pot cauza mari pa
g u be 17• Cîteva zile mai tîrziu, la 4 septembrie, vătaful Kelemen, care se
afla în serviciul văduvei contelui Nicolae Bethlen, se plîngea în faţa co
misiei că voind să vină seara la Tiha a fost atacat de patru iobagi, pe
care nu i-a putut cunoaşte şi care, apucînd el la fugă, I-au urmărit ame
n inţîndu-! cu moartea 18.
ln urma acestor plîngeri, comisia a cerut familiei con ţi lor Bethh�n
Sd aYertizeze pc funcţionarii ei ca să evite orice prilej de ceartă şi, "ca
oameni m ai pricepuţi să închidă un ochi la observările taranilor simpli
1 4 li>idem, p. 25 .
15 E s t e vorba de delegatul fa m i l iei contilor Beth len, j uristul Nidos 0 6 1 1 ,
ocestei fa m i l i i nob i l iare pe lîngă comisia de conscriere .
1 6 Arh. St. Bucureşti, Colectia m icrofi l m e Ungaria, roia nr. 373, c . 1 77-176.
17 I b i dem , c. 179.
1 3 Ibidem, c . 1 BO.

www.cimec.ro

core a

reprezentat interesele

IOAN POP

1 38

şi chiar dacă ar zice ca reva dintre aceştia vreo vorbă necuvincioasiL
să se facă că n-o aud, .căci prin reproşuri reciproce n umai s-ar agrava
stările"'- şi eventualele atrocităţi faţă de funcţionari . ar fi de neînconju
rat" 19• ln acelaşi timp, s-au semnalat plîngeri că unii dintre vătafi ame
ninţă pe ţărani şi ii înjură. Ca urmare, pentru a curma asemenea proce
deuri care ar fi putut avea urmări grave, comisia s-a văzut nevoită să
ordone vătafilor "să se poarte cu modestie, să trateze blînd pe oameni,
sd. n u - i ameninţe, iar dacă c u buna nu ar putea reuşi, atunci să se adre
seze comisiei, căci acum nu e timpul şi locul de a proceda cu asprime
ori chiar cu execuţie" 20. Intr-un alt document se relatează faptul că
aceia şi delegat al familiei conţilor Bethlen, Nicolas Gall, precum şi func
ţionarii domneşti şi canceliştii fiscali s-au plîns in faţa comisiei că "io
bagii nu mai vor să dea a scultare oficianţilor domneşti, spunînd că de
acum înainte au să se supună numai poruncilor militare ; că nici pentru
bani nu vor să furnizeze alimente şi alte lucruri necesare şi că nu mai
vreau să asculte nici de solgăbirăul (pretorul) comitatens prezent, care
doar este prima instanţă judiciară" 2 1 • Rezultă, astfel, starea de nemul
tumire şi agitaţie în care se afla ţărănimea în acel timp şi îndemnurile
la prudentă. adresate de comisia însărcinată cu efectuarea conscrip
ţiei, pentru a evita ca incidentele produse să ia proporţii mai mari.
ln cele ce urmează vom încerca să prezentăm obligaţiile şi sarcini
le feudale la care erau supuşi ţăranii din comunele de pe valea Bîrgău
lui. ·aşa cum rezultă din documentele conscripţiei, începînd cu slujba
care era una din cele mai grele obligaţii la care erau supuşi ţăranii
aserviţi. Din declaraţiile ţăranilor în faţa comisiei de conscriere rezultă
că sluj ba iobăgească a fost introdusă, fără excepţie, pentru toţi locuito
rii, fiind stabilită la 1 4 zile de muncă pe an cu braţele pentru un iobag
fără animale de tracţiune, iar pentru cei care aveau boi de jug, 12 zile.
La acestea se adăugau 4 zile de cărăuşie pînă la Cluj. In acelaşi timp
erau obligaţi să presteze şi alte cărăuşii, care trebuiau făcu te pentru
transportul cerealelor rezultate din dijme şi a lemnelor de construcţie.
In ceea ce priveşte j elerii. aceştia prestau numai j umătate din slujbele
iobagilor 22,
O obligaţie importantă a ţăranilor aserviţi era darea pămîntului ş i
t axele. Astfel, pentru recunoaşterea dreptului domnesc, fiecare ţăr an
iobag cap de familie era obligat să predea :
-

o piele de oaie în natură sau în bani în valoare de
două mierţe de ovăz în natu ră sau în bani
o găină .
zece ouă
rilscumpărarea torsului fuiorului

1 9 lt.idem.
20 Ibidem, c . 1 8 1
21 Ibidem. c. 1 82.
22 Ibidem, c. 282.
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P /2
251/2

răscumpărarea cetinei .
j umătate de octale sămînţă de ienupăr
400 şindrile în natură sau în bani .
zece grinzi în natură sau in bani .
un trunchi de copac bun pentru grinzi
pentru răscumpărarea cheltuielilor domeniale
-

24

20
30

4

------· -----

Care fac în total :

--- -- --

4 fi. 32 cr.

Intrucit j elerii erau datori a da j umătate din fiecare fel, socotit în
bani constituia 2 fl. şi 16 cr. de un j eler cap de familie.
Pe lîngă acestea, pentru orice moară iobăgească construită se obiş
nuia a se da domnului de pămînt o taxă şi anume : pentru o moară d e
făină sau de ferăstrău (j oagăr) un florin pe an, iar pentru moară de pre
sat sau piuă 30 creiţari. Aşa după cum rezultă din documentele conscrip
ţiei, de plata acestor dări erau scutiţi atît juzii domeniali cît şi crainicii,
morarii şi paznicii de păduri ai domnilor de pămînt 23.
In privinţa dijmelor, în conscripţie se menţionează faptul că în ace
le locuri domnii de pămînt s-au obişnuit a dijmui numai cerealele din
cimpurile semănate, grădinile rămase in sesii fiind scutite de dijme şi,
întrucît din cauza sterilităţii locului şi a lipsei , c a şi a slabei gunoiri a
pămînturilor de arătură din j urul grădinilor s-a semănat ovăz şi grîu de
toamnă şi-n alte părţi de primăvaril, din care cauză pentru venitul d e
dijmă s-au avu t în vedere numai aceste cereale. Deoarece un calcul
exact în aceste venituri nu se poate face şi nici declaraţiile mar torilor
ia acest punct nu pot da satisfacţie deplină, din acest motiv, împn·un ii
cu slujbaşii onoratei familii a conţilor Bethlen, s-a convenit ca acest
'- enit să fie socotit după tabelell' de producţie în proporţia terenurilor
arabile iobăg'eşti, a cerealelor, adică a ovăzului şi a grîului de primii
ară şi de toamnă. In privinţa venitului după miei, iezi, stupi şi porci în
conscripţie se menţionează faptul că dijmele din aceste venituri sint
d cl una te de administratori, dar că şi aceste animale trebuie sci.lzi1 te din
!abelul averilor iobăgeşti şi anume : la fiecare sută de oi 40 lre !J u i e
onsiderate sterpe, scăzîndu-le, iar restul de 60 se vor folosi pvn t m
lapte şi de la acestea se va extrage venitul 24•
Se arată apoi că tot astfel se va proceda şi pentru porci şi stu pi,
care nu se obişnuieşte a se dijmui , ci s-au răscumpărat numai pe capt>
:e. Totalul exact după oile şi caprele cu lapte se va face socotind înca
sarea : 6 cr. pentru o oaie cu lapte, 3 cr. pentru una stearpă şi 6 cr. pen
: r u un porc. Referitor la miei, în conscripţie se menţionează faptul ci1
se obişnuieşte a se preda un număr de 40 capete, iar la iezi 1 2 capc·te.
De această prestaţie erau scutiţi, de asemenea, j uzii domeniali, crai
nicii şi paznicii de păduri 25,
·.

,

U Ibidem.
:& lbid�m, c. 2()2-203.
� Ib idem, c. 203.
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In ceea ce priveşte terenurile alocliale ( nobiliare) se relatează că
la Josenii Birgăului exista un teren alodial pustiu, avînd o suprafaţă de
3 2 stinjeni lungime şi 3 2 stînjeni lăţime 26,
Referitor la drciumi. din conscripţie rezultă că la Prundul Birgău
lui se afla o cîrciumă într-o clădire de formă rotundă, acoperită cu
şindrile, avînd pereţii din scinduri de pîni. Clădirea avea şi alte con
strucţii anexe în care se păstrau băuturile ce urmau a fi puse în vînza
re. Venitul pentru această clădire destinată pentru cîrciumă este apre
ciat la suma de 32 fi. renani şi 30 cr. Suprafaţa ocupată de clădire şi de
c urte este apreciată la 10 stinjeni lungime şi 10 lăţime. In jurul clădi
rii şi curţii se afla un gard fasonat din scînduri de pin laterale şi din
stîlpi de pini înfipţi în pămînt, valoarea lui fiind apreciată la 6 fi. renani.
In conscripţie se menţionează, între altele, faptul că această cîrciumă
era arendată in anul 1 783 pentru suma de 80 fl. renani.
Referitor la venitul circiumarului , se arată că, după obiceiul locu
lui. oricare dintre domnii de pămînt poate să impună supuşilor cîrciu
miiritul băuturilor, adică obligaţia supuşilor de a-i vinde in cîrciumă un
butoi de vin de 40 vedre, dar locuitorii nu recunoşteau decît un butoi
de 30 vedre. In această chestiune se arată că dovezile aduse de admi
ni stratori, care sustineau interesele stăpînilor de pămînt, nu sint con
cludente decît în parte şi numai pe un an 27• Este cunoscut faptul că în
l'vul mediu stăpînii de pămînt îi obligau pe supuşii lor iobagi să le
cumpen' băuturile, ca de altfel şi alte produse, la preţuri ridicate,
indiferent de calitatea acestora.
Din documentele con scripţiei rezultă că în anul 1 783, ţăranii aserviţi
din satele de pe valea Birgăului dispuneau de mori de făină şi de pive
p e n t r u prelucrarea pănurei. Ele aparţineau ţăranilor iobagi, fiind astfel
n u mite mori colonicale. Asemenea mori de făin ă sînt menţionate la
1\ iij loceni, Prund, Bistriţa Bîrgăului şi la Tiha, iar pive la Mijloceni şi
B i s t riţa Bîrgăului. unde se afla şi un j oagăr alodial28. Acesta era ridicat
pe nouiî. stîlpi de stej ar, fiind acoperit cu şindrile. Valoarea j oagărului
ş i a anexelor lui era apreciată la 30 fi. renani. Venitul net care trebuia
Sil-1 aducă folosirea joagărului in timp de un an, cu excep ţ i a timpului
ck patru luni de iarn ă , cînd din cauza gheţii sau a unor reparaţii nu
f u n cţ i o n a , se aprecia la 1 73 fi. renani şi 401 /2 cr. Intre altele, se menţio
n l·azii faptul că j oagărul funcţiona şase zile pe săptămîn ă , cinci z i l e
pC'n lru stăpînul feudal, iar a şasea zi. adică sîmbăta, era cedat morarului
î : 1 schimbul salariului. Se exceptau zilele de sărbători mai mari cînd n u
s · lucra. Joagărul producea anual 3.340 bucăţi de scînduri bune valorînd
f i Pc are 6 cr. ceea c e făcea 334 fl. renani şi 1 .366 scînduri colaterale care
c: � c r. bucata făceau 44 fi. renani şi 32 cr. Valoarea totală a scîndurilor
2� Ibidem, c . 204.
21 Ibidem, c . 205.
�; Lbidem, c. 200.
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s e ridica la 378 fi. renani ş i 32 cr. din care scăzîndu-se cheltuiPlile de
producţie, venitul pe un an rămînea de 204 fl. renani şi 51 cr.29•
ln ceea ce priveşte pădurile alodiale (domneşti), în conspiraţie este
m0nţionată o pădure care consta din arbori de fag numită Branişte, dar
care era prohibită (interzisă) de către domnii de pămînt. Pădurea se
afla în munţii Miroslova, fiind împărţită între toţi domnii de pămînt şi
composesori. ln pădurea respectivă se producea şi ghindă. Intre altele, se
relatează faptul că această pădure trecuse nu demult din proprietatea
fiscului în posesiunea familiei conţilor Bethlen. Se menţionează, ele
asemenea, faptul că venitul pentru ghindă n-a fost perceput, întrucît
timp de mai mulţi ani nu s-a făcut ghindă, astfel că porcii n-au putut
fi duşi în acea pădure pentru îngrăşat30.
Referitor la munţi, în conscripţie se arată că aceştia sînt numeroşi
si că aparţin de teritoriul Bîrgăului. Astfel, sînt menţionaţi munţii cu
denumirea lor ca : Tomnatecul, Heniul, Parîngul, Muncelul, Porcoaia
\-'Iare, Dealul Ursului. Prislopul, Miroslova, Dealul Seninilor, Coasta,
Frumuşaua, Măgura, Dealul Calului, Dealul Ingrădit, Şăndroaia, Buba,
Delbidan, Viişoara, Bistricioara, Dealul Negru, Piatra Orbanilor, Zimbri
oaia, Bucşoaia, Dealul Blasii, Vîrful Ariilor şi Locul Reile. Se menţionea
ză faptul că unii din aceşti munţi erau alodiali, iar alţii au rămas pentru
uzul locuitorilor, care au inclus chiar şi fînul produs aici în conscripţia
apartenenţelor lor iobăgeşti31.
Referitor la lemnărit, în conscripţie se arată că din cauza numero
silor munţi înconjurători, acoperiţi cu păduri, nu se poate nega faptul
c ă nu numai domnii de pămînt foloseau pentru edificiile lor lemne
cîte aveau nevoie, dar chiar şi partea cea mai mare a locuitorilor, care
sint lipsiţi de teren suficient în agricultură , le foloseau pentru locuinţa
lor şi pentru susţinerea vieţii şi a celorlalte lucruri necesare, a contri
buţiei regeşti şi, prin confecţionarea de şindrile şi de alte feluri d e
produse din lemn, trăgeau foloase din ele şi transportîndu-le cu carul
le vindeau cu preţ minimal la tîrgul de la Bistriţa32.
In privinţa dreptului de vînat şi pescuit al locuitorilor, in conscripţie
se arată că, deşi acest drept nu le-a fost interzis, totuşi, ei s-au străduit
ca, la cererea domnilor de pămînt, de mai multe ori pe an, îndeosebi
la sărbătorile solemne, să le aducă diferite animale sălbatice ca : cerbi,
căprioare, urşi şi cocoşi sălbatici care se pot găsi după starea timpului
si. separat, cîţiva funţi de şuncă (picioare de porc ) , toate pentru recu
noaşterea dreptului de vînat şi pescuit, după evaluarea pre ţului
acestora făcut la faţa locului33,
Aşa după cum se ştie, satele de pe valea Bîrgăului dispun de
suprafeţe mici de teren agricol, care este de calitate slabă fiind astfel
29
30
j'
!2
B

Ibidem.
Ibidem,
!biet... ,
Ibidem,
Ibidem,

c. 206.

c. 207.
c. 2D8.
c. 209.
c. 210
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puţin productiv. Ca urmare, locuitorii din această regiune nu-şi puteau
a sigura necesarul de cereale pentru existenţa lor, fiind nevoiţi să
cumpere importante cantităţi de produse agricole din zona Cîmpiei
Transilvaniei, unde îşi valorificau produsele obţinute din prelucrarea
lemnului ca : scînduri, şindrile, grinzi, leaţuri etc.
Pen lru a ne putea edifica asupra productivităţii scăzute a terenurilor
agric�le din regiunea văii Bîrgăului, prezentăm în cele ce urmează
cifric această situaţie, aşa cum rezultă din declaraţiile ţăranilor consem
n a te în conscripţia din 1 783 34.
Maximum

Producţia însămînţă:rilor

ln medie

-- ------------ - - - · -- -

Clăi

Snopi

Dintr-o cîblă de grîu de toamnă

Clăi

Snopi

Minimum
Clăi

însă mînţată se producea .......................... .
Dintr-o cîblă de grîu de

12

8

4

primăvară

16
12
8

12
6
4

8
4
2

.................................................................. .

Dintr-o cîblă de orz ....................................... .
Dintr-o cîblă de mei

Cîblă

O claie de grîu de toamnă

Miertă Cîblă
(vadră)

producea .................. ............................. . . . . . . . . . . . .......... ..
O claie de grîu de

1 1/2

primăvară ................................................................. ..

2

O

claie de orz .......................................................... . .

1

- Snopi

Mierţă Cîblă Mierţă
(vadra)
(vadră)

1

B/16

B/16
18/16

4/16
1

Este de menţionat faptul că, de obicei, o claie in această regiune
era formată din 25 de snopi, o ciblă echivala cu patru mierţe, iar o
mierţă echivala cu 1 6 cupe ( octale). Treierătorii primeau a zecea vadră
(mierţă) în cadrul salariului pentru munca lor35,
Datele şi faptele menţionate mai sus, la care trebuie să adăugăm abu
zurile nesfîrşite ale stăpînilor de pămînt şi a oamenilor aflaţi in slujba lor,
ne dau o imagine asupra situaţiei grele în care se aflau ţăranii din
c omunele de pe valea Bîrgăului în secolul ·al XVIII-lea, îndeosebi în
preajma militarizării acestei regiuni. Fiind în totalitate ţărani, ocupaţia
lor de bază era agricultu ra, creşterea vitelor şi păstoritul. Unii dintre
locuitori lucrau şi la pădure, la fasonatul lemnelor sau la lăzuit, iar alţii
se ocupau cu diferite meşteşuguri casnice ce au adus faima acestui
ţinut ca : olărit, şindrălit, cojocărit etc. Existenta unor fierăstraie de
.apă pentru tăiatul lemnului, a marilor sau a dării de pe cîrciumărit, a
negoţului cu lemne completează tabloul ocupaţiilor locuitorilor din
această regiune.
34 Ibidem, c. 210-211 •
.35 Ibidem, c. 21 1.
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In ceea ce priveşte situaţia social-economică a ţăranilor de pe
,-alea Bîrgăului, comisia însărcinată în 1 783 cu înt0cmirea conscripţiei
în scopul militarizării acestei regiuni va înregistra aici iobagi, jeleri
(inquilini) dar şi oameni liberi şi chiar proprietari 36. Ţăranii iobagi
t răiau şi munceau pe laturile pe care se aflau în momentul aservirii
lor sau pe sesiile primite de la stăpînii feudali, în schimbul anumitor
obligaţii, întemeindu-şi pe ele gospodării proprii. Sesia era astfel
împărţită încît să cuprindă loturi rezervate pentru fînaţ, cereale, şi chiar
pentru grădini mai mici sau livezi37•
Jelerii erau tot o categorie de ţărani dependenţi şi se pare că pe
Yalea Bîrgăului erau mai numeroşi. Dacă în celelalte zone din
Transilvania jelerii erau, în genere, lipsiţi de pămînt, unelte şi animale,
avînd posibilitatea de a se muta de pe o moşie pe alta după expirarea
învoielilor anterioare, pe valea Bîrgăului j elerii aveau ceva pămînt şi
animale. Existau apoi şi ţărani liberi care n-au putut fi aserviţi cu toate
presiunile exercitate asupra lor de stăpînii feudali. Ţăranii liberi tişi
făceau simţită prezenţa în fiecare sat de pe această vale, c ontinuînd
tradiţia secolelor anterioare, ei constituind un puternic factor de limbă
şi civilizaţie românească în această regiune38,
Aşa după cum s-a arătat, situaţia ţărănimii de pe valea Bîrgăului
f'ra grea ca de altfel a intregii ţărănimi din Transilvania în această
perioadă. E a avea grele obligaţii faţă de stăpînii feudali, faţă de stat şi
faţă de biserică ; obligaţii în muncă, natură şi bani. Obligaţiile în muncă
se bazau mai mult pe rohotă, prestată de ţăranii dependenţi cu uneltele
şi vitele proprii pe moşiile feudalilor, sesiile lor rămînînd adesea
nelucrate. Atunci cînd nu se efectua la timp, oamenii aflaţi în slujb'a
familiei conţilor Bethlen sau slujbaşii comitatensi storceau robota de
la săteni "cu funii, lanţuri şi temniţă", cum se plîng aceştia în faţa
comisiei militare. Astfel, chiar l a sosirea comisiei pe Bîrgău, ţăranii
se prezintă în faţa acesteia, plîngîndu-se că stăpînii feudali îi obligă
să plece la robotă "pe alte moşii" 39,
O dovadă a situaţiei grele în care se aflau ţăranii din comunele
ce pc valea Bîrgăului o constituie şi faptul că chiar în timpul efectuării
conscripţiei militare din 1 783, ţăranul liber Vasile Mare din Bistriţa
B îrgăului s-a lăsat să fie iobăgit "neştiind ce să mai facă spre a-şi
economisi pentru sine şi copii de cap cîte un florin, oferindu-i-se şi 30
de scînduri" 40, Exploatarea ţărănimii de către stăpînii de pămînt şi
abuzurile acestora reies în mod clar din rapoartele unor membri ai
comisiei de conscriere ca, de pildă, maiorul Carol de Heydendorff.
Intr-o informare a acestuia adresată superiorilor la 27 ianuarie 1 784
::.: �m. c. 212.
;- Ibidem.
31!! .id..... , c. 215.
:S Rlidwn, c. 21,,
.0: c.f. Virgil Şotropo. Militarizarea
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Birgăului, in AS, nr. 10, 1929, p. 29,
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se arată următoarele : "Excelenţei Dvs. vă este vizibilă din tabelele
anexate cu cît au fost urcate de către stăpîni prestatiile. Unii au ur c at
munca manuală la 1 4 zile pe an, alţii, nemulţumiţi că Dumenezeu a
lăsat cea de şaptea zi din săptămînă pentru odihnă, au transformat
săptămîna în şapte zile lucrătoare. Altii au fost nemulţumiţi de lungimea
ineqaW. a zilelor din an, mărind fiecăruia care nu a muncit în luna
iulie - lună cu cele mai lungi zile ale anului - cu încă cîteva zile
peste norma avută". In continuare, in informarea menţionată se arată
că : "Pentru oamenii săraci care nu şi-au putut procura vite, în loc sil-i
ajute pe aceşti nefericiti i-au încărcat cu cote mai mari pentru a-i
obliga prin acest mijloc să-şi procure vitele (de muncă - n.n.) " 4 1 .
Pentru a-şi putea plăti contribuţiile şi restanţele de dare, ţărani i
de pe valea Bîrgăului erau nevoiţi să-şi vîndă animalele şi alte bunuri
la tîrgul de la Bistriţa ce se ţinea odată pe an, între 23-29 august, sau
la tîrgul săptămînal de la Prundul Bîrgăului , înfiinţat la 30 iunie 1 78442.
Ţăranii bîrgăuani priveau cu jind la confraţii lor de pe valea superioară
a Someşului Mare si de pe valea Şieului şi valea Mureşului care, în
urma militarizării. erau oameni liberi şi aveau o situaţie mai bună. Asa
se explică faptul că şi ei au p rimit să fie militarizaţi numai să scape de
sarcinile feudale nesfîrşite ; de abuzurile stăpînilor de pămînt si a
functionarilor aflaţi in slujba lor. Astfel, încă din momentul sosirii
comisiei pentru efectuarea conscrierii pe valea Birgăului, ţăranii au
refuzat să mai dea ascultare funcţionarilor camerali sau celor ai sU1pinilor feudali, nevoind să mai presteze robota şi alte obligaţii iobăgeşti.
Mai mult chiar, ei înaintează comisiei plîngeri in care arată că vătafii
îi ameninţă, fac apel la ajutorul armatei, îi bat şi ii înjură sau comit
abuzuri aşa cum s-a întîmplat la Rusu Birgăului unde canceliştii fiscali
au pretins să li se dea alimente in mod gratuit43. Ca urmare, comisia
îi îndemnă pe vătafi şi funcţionari să trateze cu blîndeţe ,.prostimea "
căci astfel s-ar putea ivi situaţii grave44• Desigur, se avea in vedNe
starea de spirit agitată în care se afla populaţia, dar şi influenţa pe care
ar fi putut-o avea inceputul răscoalei ţăranilor din Munţii Apuseni
de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan. O dovadă în acest sens
o constituie şi faptul că autorităţile militare au trimis patrule la o
distanţă de o zi pentru a afla ştiri în legătură cu răscoala45•
Nu odată reprez�ntantul familiei conţilor Bethlen pe lîngă comisia
de conscriere s-a plins în faţa acesteia că iobagii "din ură faţă de
stăpînii lor, pentru a le produce ctt mai multă pagubă" , precum şi din
alte motive, tăinuiesc o parte considerabilă din pămînturile folosite
şi din capacitatea şi fertilitatea acestora, tăinuiesc veniturile pe sesii
41 c.f. AVSl, voi. 25, pp. 229-2JO.
42 c.f. V i r g i l $otropa, op. cit., pp. 1 3- 1 4 .
4 3 Arh. St. Bucureşti, Colectia m i crofi l m e Ungaria, roia nr. 373, c. 220 .
« lbid..... c. 221.
45 c.f. Virg i.l Şotropa, o p . cit., p . 4.
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şi din munţi ca, de pildă, în muntele Muncel, unde în loc de 9 care
de fîn declară 6, iar Filip Rînziş din Tiha Bîrgăului a r fi tăinuit producţia
ele pe un lot de pămînt întreg46.
Considerăm necesar să menţionăm faptul că, deşi c onscripţia din
1 781 se referă numai la localităţile de pe valea Bîrgăului47, cuprinzînd
astfd o zonă relativ restrînsă, ea prezintă importanţă deosebită întrucît
situaţia pe care o reflectă, nemulţumirile şi frămîntările ţărănimii din
această zonă sînt identice sau foarte asemănătoare în întreaga zonă
ele nord-est a Transilvaniei. Se ştie că in a doua jumătate a secolului
al XVIII-lea, ca urmare a intensificării exploatării sociale, mişcările
ţ[trăneşti au cunoscut o amploare deosebită, culminînd cu marea
r<î scoal[t de sub conducerea lui Horea, Cloşca şi Crişan din 1 784. Nemul
tumirile şi frămîntările ţăranilor de pe valea Bîrgăului se încadrează
astfel în lupta ţărănimii din întreaga Transilvanie.
Este de menţionat faptul că în conscripţia din 1 783 au fost conscrişi
toţi capii de familie din fiecare sat, chiar şi aceia care nu posedau
nici un fel de avere imobilă, precum şi sesiile vacante. In prima coloană
Pste trecut numărul casei, iar în cea de a doua numele capului de
familie, scris adesea cu numele de botez înainte. Unele case sînt conscrl
se cu termenul de "deserta" adică părăsite sau goale, în altele locuiau
c ite două şi chiar trei familii, după nume mai adesea înrudite, părinţi
c u fii căsătoriţi sau gineri, poate bunici cu nepoţi, bătrîni întreţinuţi,
�nsă numai aproape pe linie bărbătească. In coloanele următoare, pentru
:iecare poziţie de nume, este conscrisă sesia iobăgească sau pămîn tul
de lîngă casă (grădina casei) cu indicarea lăţimii la drum şi a lungimii
: ;I adîncimea incintei, precum şi suprafaţa în stînjeni pătraţi. Terenurile
a :abile sînt consemnate în găleţi şi mierţe, arătîndu-se şi suprafaţa lor
in stînjeni pătraţi. Fînaţele sînt redate în care de fîn. Se face apoi
· otalul acestor suprafeţe în stînjeni pătraţi stabilindu-se incint,a
· otală a gospodăriei din vatra statului, adică grădini şi curţi, arături şi
:ineţe. Un alt grup de coloane indică suprafaţa grădinilor, arăturilor
;;i fînaţelor aflate în registrele satelor. In partea a doua a conscripţiei
sint înfăţişate terenurile arabile şi fînaţele pe care locuitorii individuali,
capi de familie, le lucrau în calitate de iobagi sau j eleri. în folosul
stăpînilor feudali, cultivate cu grîu de toamnă, de primăv ari'l , ovăz şi
�ecoltări de fîn. La sfîrşitul conscripţiei este întocmită pc sate şi total
::Je întregul domeniu al Bîrgăului o redtpitulaţic în care sînt totalizatc
:a tele menţionate mai sus.
In conscripţie sînt cuprinse şi animalele pe care le posedau
:a ranii : cai, boi, vaci, viţei, oi, capre, porci şi stupi, care formau averea
::Jroprie a lor48.
.:. :�- St.

Bucure� t i , C"'o1P.ctia rn i-:r·:;) f i ! m ':! Unqurto, roia nr. :;73, c. 224.
conscripţio d i n 1 733 sint menţiona te şopte locol i'tăti $i anume : Rusu Birq C u l u i . M i j loceni, Josen i r
Prundul B i rgCiul u i , Tiho şi Bistrilo Bîrgă u l u i . Mureşc n i i Birqăului 0 0.1 l uat fi inţă odQlă c u
".. i i i ta rilorea d i n cătunul cu acelaşi n-u me.
� ,t..n. St. Bucureşti, Colectia m i<:rofi l me Unqaria, ro'a nr. 373, c. 213-!14.
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La sfîrşitul conscripţiei sint prezentate mai multe tab('le recapitula
ti ve privind repartizarea intregului domeniu al Bîrg�l.ului pe cei ZE'ce
membri ai familiei conţilor Bethlen, cu evaluări în bani şi de sp ăgubirile
ce urmau a le primi fiecare49•
Este de remarcat faptul că în timpul efectu ă rii conscripţiei au fost
consultaţi şi locuitorii mai bătrîni şi mai cu stare de pe domeniul
Bîrgău şi anume : Podişcă Mihai şi Cristea Ioan, iobagi ai contelui Paul
llethlen. In satul Rusu B i r gău l ui sînt menţionaţi Ţarcă Vasile şi Trif
G r ig o r e iobagi ai urmaşilor contelui Alexiu B e thl en . In Joseni, Nistor
Lupu şi Ghiţă Ioan a lui Alexandru : în Mijloceni, Zaharie Lupu, iobag,
al contesei Caterina Csaki, văduva contelui Nicolae Bethlen şi Beble
Gheorghe a lui Ladislau senior. La Suseni, Găvan Ioan, iobag al urma
şului contelui Alexiu Bethlen. Bruj Ioan a lui Iosif în Prundul Bîrgăului,
Selvan Chirilă, iobag al contelui Bethlen senior, Buta Lupu, iobag al
l ui Grigore Bethlen j unior din Bistriţa Bîrgăului. Sînt menţionaţi apoi
Parasea Gheorghe, iobag al contelui Ladislau B e thl e n j unior şi Matei
Andrei, iobag al contelui Adam Bethlen din satul Tiha Bîrgăului. Aşa
după cum se arată în conscripţie, aceştia au fost supuşi la un jurămînt
,

foarte sever, ca de altfel şi reprezentanţii militari şi fiscali. Se menţio
nează, de asemenea, faptul că au fost măsurate terenurile curiale
(alodiale) şi colonicale (iobăgeşti) în prez enţa domnilor comisari5D.
ln conscripţie sînt menţionaţi cinci ţărani iobagi care au fugit în
Moldova şi anume : Lazăr, Sava şi Grigore a lui Cichera din Suseni,
Ilie Coviţă din Prund şi Dumitru Mirza din Bistrita Bîrgăului51, Desigur,
numărul celor plecaţi in Moldova era mult mai mare dar sînt menţionaţi
doar cei plecaţi în ultimul timp.
Aşa după cum s-a arătat mai sus, în conscripţie sînt consemnate
ş i morile colonicale (iobăgeşti) şi anume : morile de făină, piuele şi
joagărele ce aparţineau iobagilor contelui Paul Bethlen dup ă cum
urmeaz ă :

Nr.
crt.

O.

Numele
proprietarilor

1.

1 . Floro Simion
2 . Popa Toader

3. Oanea Pahonie
4. Şut Rus
5. Cirilă Rusca
6. Trif Alexandru

Locali batea

De făină

Piue

JoaHăre

Proprietari in într��ime sau în par:_�
2.

3.

4.

Rusu

Birgăului
"

Joseni

..

1/4
1/2

l

1
1/2

49 Ibidem, c. 1 79.
50 Ibidem. c. 201.
51 Ibidem, c. 279.
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1
3
1
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O.

7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

H.

15.

16.
17.
18.

20.
21.
22.
23.
24.
23.
26.
27.
19.

28.
29.
30.
31.
32.
33.

1.
Hogi !Uie
Hogi Maftei
Trif Grigore
Trif Onişor
Dan Chirilă
Alexa !-l oz a
Trif Rus
T oader Hul pe
Pintilie Orban
Dumire Alexa
Petru Orban
Danea Vasîlie
Doct Lupu
Danea Ştefan
Doct Luca
Dod I oan
Petru Ganea cu G. Sanctu
I lemnud Dumit·mşcu
Vrăşmaş Vasile
Rus Monda
Bui<lan Gavrilă
Toader Vasul Belei
Lupu Blan<leş
Loghin Şoncan
Lazăr Hampo sen.
Simion Vodă
Iuon Savu Purcel

2.

3.

Joseni

1
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2
1
1/2
1/2
1
1

1/2

"

Mijloceni

1/2

1/2
1
1/2
1/3
1/4
1/3
3/4

"

Joseni
Suseni
"

"

1

1

1

1
1/4
1

Prund

5.

4.

1/4

"

Bistriţa
Bîrgăului

1/4

1

"

1/4
1/8

1 /2
1/2

Ti ha
Ti ha

!81/z

11%

T O T A L :

1

Desigur, ţăranii iobagi plăteau anumite taxe după morile de făină,
piuele şi joagărele pe care le posedau, aşa după cum s-a arătat mai sus.
Este de remarcat faptul că în conscripţie nu sint menţionaţi întot
deauna stăpînii feudali de care aparţineau iobagii care posedau aseme
nea mori, piue şi j oagăre. Astfel, pe Ungă cele menţionate mai sus, în
conscripţie apar şi alte asemenea mori cu numele proprietarilor iobagi
şi localităţile în care se aflau, după cum urmează :
Nr.
crt.

Numel e
proprietarilor

Local itatea

ta ri
i..:.
e=
op
r..:.
�r:.::
::.P_..:.

Joseni
Ti ha
Ti ha

în

în t regi_me sau în parte
1
1/2
1

2 '12
52 Ibidem, c 201.
53 Ibidem, c. 319.
10°

Joagăre

------ -----

_
___
_
_
_
_
__
_
_
_
_
__
__

1 . Simion Zăvoian
2. A ndron Bogi
3. Tătar Ioan

Piue

De făină
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Ţinem să menţionăm faptul că efectuarea conscripţiei nu s-a făcut
in mod global şi unitar pe întregul domeniu feudal de pe valea Bîrgău
lui. ci pe familii de stăpîni feudali, adică în funcţie de ţăranii iobagi şi
jeleri pe care unul, doi sau trei din nobilii aparţinători familiei conţilor
Bethlen îi posedau în comunele din această regiune. Aşa se explică fap
tul că în conscripţie există patru tabele în care sînt consemnate numele
ţăranilor iobagi şi j eleri din comunele de pe valea Bîrgăului, terenurile
arabile şi de fînaţe pe care le aveau in folosinţă, precum şi obligaţiile lor
faţă de stăp înii feudali. In tabele sînt consemnate, de asemenea, sesiile·
populate şi cele pustii, precum şi animalele aflate în posesia ţăranilor
iobagi ŞI jeleri.
Adăugînd cifrele din cele patru tabele cuprinse în conscripţie, re
zultă că la data respectivă în comunele de pe valea Bîrgăului existau
729 familii de ţărani iobagi şi 125 familii de ţărani j eleri, aşezate pe 564de sesii, cuprizînd terenuri arabile şi fînaţe, pentru folosirea cărora ţă
ranii efectuau 523 slujbe iobăgeşti şi . 45 slujbe jelereşti. Rezultă astfel
că 206 iobagi şi 80 jeleri îşi răscumpărau sluj bele, adică robota şi obli
gaţiile în produse cu bani, fapt menţionat în conscripţie. Din aceleaşi
tabele rezultă că pe întreg domeniul feudal al Bîrgăului existau la acea
dată 44 sesii pustii 54,
ln privinţa numărului animalelor, din cele patru tabele cuprinse în
conscripţie rezultă că la acea dată cele 729 familii de iobagi şi 1 25 fami
lii de j eleri posedau 250 cai, 627 boi, 971 vaci, 608 viţei, 2.420 oi şi capre,
484 porci şi 292 stupi 5". Este de remarcat faptul că, deşi este vorba de o
regiune montană, numărul animalelor aflate în posesia ţăranilor depen
denţi este destul de mic. Aşa cum rezultă din conscripţie, ţăranii nu dis
puneau de terenuri suficiente pentru a întreţine mai multe animale, dar
nici de timpul necesar pentru a se ocupa de gospodăriile lor, deoarece
erau prea mult solicitaţi la muncile ce le efectuau în favoarea stăpînilor
feudali. Abia după militarizare, cînd munţii, păşunile şi terenurile agri
cole vor intra în posesiunea ţăranilor, în schimbul obligaţiilor mili tare,
numărul animalelor va creşte într-o măsură însemnată, fapt care a făcut
ca situaţia lor să cunoască o îmbunătăţire sensibilă nu numai pe plan
economic, ci şi pe plan social-politic şi cultural. Odată cu militarizarea,
ţăranii din comunele de pe valea Bîrgăului au fost declaraţi oameni li
beri, fiind scutiţi de robote şi de unele dări, iar învăţămîntul va cunoaş
te o dezvoltare însemnată, înfiinţarea şi întreţinerea şcolilor fiind me
reu în atenţia . autorităţilor militare.
54. Ibidem, c. 277-278.
55 Ibidem, c. 199-200, 31 6-- 3 1 7 .
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Din datele şi faptele prezentate şi analizate mai sus rezultă c ă la
sfîrşitul secolului al XVIII-lea şi în regiunea văii Bîrgăului starea de
spirit a ţărănimii era destul de încordată, ca urmare a intensificării ex
ploatării sociale şi a asupririi naţionale din partea stăpînilor feudali şi
a organelor administrative de stat. Incorporarea acestei regiuni în ca
drul districtului militar al regimentului II românesc de graniţă cu sediul
la Năsăud, în anul 1 783, a avut urmări pozitive, întrucît situaţia locui
torilor a cunoscut o îmbunătăţire atit pe plan economic, cit şi pe plan
social-politic şi cultural. Militarizarea a marcat începutul unui nou c a
pitol in istoria acestui ţinut.
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S TRUC TURA ETNICĂ A POPULA ŢIEI JUDEŢUL UI
BIS TRI ŢA-NĂSĂUD
LA RECENSAMIN TUL DIN 1850 - 1861
POMPEI BOCA

După înfrîngerea revoluţiei din anii 1848-49, care a desfiinţat
iobăgia şi privilegii'le feudale, guvernanti i austrieci au considerat că
este necesară efectuarea unui recensămînt general al populaţiei pentru
cunoaşterea efectivelor umane din "ţările coroanei" între care se afla
şi Transilvania. In acest scop s-au format comisii de recensămînt în
fiecare localitate, compuse din cîte un ofiţer, primarul, preotul şi un
j andarm, care şi-au început activitatea la 2 aprilie 1 850. Operaţiunea
de recenzare s-a făcut din "raţiuni de administraţie internă", cum se
preciza în instrucţiuni, dar mai cu seamă în vederea completării perio
dice a unităţrior militare cu ostaşi din rîndul naţionalităţilor aflate in
principat. La scurt timp, activitatea de recenzare a fost întreruptă din
cauza pregătirilor de război împotriva Prusiei, munca aceasta fiind
reluată abia în primăvara anului următor şi încheiată în cursul verii. cu
menţiunea că în satele mici actele au fost întocmite de preoţi
su b
îndrumarea comisiilor din localităţile mai mari sau ele la subcercuri.
Inregistrările s-au făcut pe formulare de recensămînt cons tînd din
foi de familie sau menaje ce cuprindeau rubric i privind numărud casei,
membrii familiei, data naşterii, naţionalitatea, religia, s tarea familiară.
Separat s-au întocmit tabele nominale despre populaţia masculină sau
bărbaţii de la 1 7-26 ani pe contingente anuale, alte tabele cuprinzînd
absenţii dintre loca lnici, s trăinii prezenţi în localitate, precum şi evi
denţa cetăţenilor străini. Pe formularul "conspectul localităţii" s-au
trecut datele demografice principale în coloane separate, pentru tota
lizarea pe cercuri şi comitat, precum şi alte elemente recenza te.
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Cu toată durata înregistrării , a diferitelor omisiuni ş i greşeUi
mărunte ce s-au putut strecura la unele localităţi şi care pot influen ţa
intr-o oarecare măsură rezultatele globale, recensămîntul din 1 850-5 1 .
rămîne, totuşi , u n document d e seamă pentru cuno,a.ş terea da telo r
demografice din cuprinsul unităţilor administrative transilvănene, m ai
ales în ceea ce priveşte structura etnică a populaţiei acestora, confir
mată pentru prima dată în mod oficial pe localităţi de către autorităţile
statale 1 ,
lnregistrările principale ale acestui recensămînt de populaţie au
fost publicate între ani i 1 852-1 854 în �eriodicul . . Tafeln zur Stati slik
des Osterreichischen Monarchie", ce apărea la Viena. Pentru Tran
silvania s-a întocmit aşa numitul ORTSCHATS REGISTER - Bevol
kerunk nach der Consc. v.J. 1 850 : Ungarn, Roman, Sachsen . Andere
!'Jationen - un index pe localităţi cu ară tarea numărului de locuitori
unguri. români, saşi şi alte naţionalităţi 2•
Tirajul restrîns al periodiculu i şi numărul mic de indexe mul tipli
cate mai mult pe seama forurilor comitatense, au făcut ca rezultatt>le
acestui recensămînt să fie puţin cunoscu te în localităţi şi de cu tre
istorici, iar în literatura contempora:nil de specialitate abia dacă este
pomenit. Explicaţia o putem găsi în faptul că guvernanţii austro-ungari
din perioada de pînă la anul 1 9 1 8, luînd cunoştinţă de proporţia
naţionalităţilor conlocuitoare din marea majoritate a localităţilor
Transilvaniei reflectată de recensămînt, în care era evidentă ponderea
covîrşi toare a românilor. au ignorat şi trecut sub tăcere datele demo
grafice, rezultate din recensămînt.
Pentru întocmirea lucrării de f·aţă au fost extrase datele cifrilce
din acel index .,Ortschafts-Register" cuprinzînd numărul locuitorilor
din fiecare localitate grupaţi după apar tenenţă naţională : unguri ,
români, saşi şi alte neamuri. De remarcat este faptul di românii nu
mai sînt denumiţi .,valahi" c i .,RO'IIl a nen", şi. cu toate că detineau
majoritatea absolută pe intregul principat al Transilvaniei şi în marea
majoritate a aşezărilor, au fost si tuaţi pe locul al 2..:1ea, după maghiari.
l n timp ce secuii sînt înregistraţi la un loc cu maghiarii sub denumirea
de .. Ungarn", saşii figurează singuri cu numele de .,Sachsen", deci
deosebit de germani . care au fost înglobaţi la . , Andere Naţiqnen" , în
aceeaşi coloană cu locuitorii de origine etnică slavă ( ruşi, ruten i .
slovaci, sîrbi, croaţi) , apoi italieni. evwi, ţigani ş i alţii.
Deşi ., Instrucţiunea oficioasă despre numărarea poporului în
Transilvania" din 1 850, a. fost general aplicată, se observă însă şi unele
abateri în legătură cu stabilirea apartenentei naţionale, căci în coloa
nele celor trei naţiuni au fost înregis traţi, de fapt, numai locuitorii
� L . Moldovan,Conscriplii ş i recensăminte i n .transilwania
(sec. XVIII-XIX) , metodologie ş i valoare
documentară, i n Revista de statistică, B uc u re sti , 1970, nr. 8, p , 89.
2 Acest registru el loca l i,tă tilor se află la Arhivo istorică o Academi ei R.S�R. din C l u i-Napoco, iar
tabelele statistice la Biblioteca universita-ră de acolo. dor :f i p se sc paginile ce cupr-i ndeau rece!1s5min t u l .
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comune cu localităţile componente, după actuala împărţire teritorial-ad
ministrativă, spre a putea f i utiliz•ate mai operativ pentru trebuinţe
locale, specificîndu-se şi procentual componenţa etnică a populaţiei
pe unităţi.
La efectParea recensămîntullui de populaţie din 1 850-5 1 , pe
teritoriul de azi al j udeţului Bistriţa-Năsăud, existau 1 96 de localităţi
o fi cial constituite, care făceau parte din două districte autonome şi
t r e i comitate (judeţe) , după cum urmează :
- 24 localităţi ţineau de districtul saxon al Bistriţei 1
făceau parte din districtul românesc Năsăud 1
- 42
"
- 61
aparţineau comitatului Solnocul Interior 1
- 44
intrau în componenţa comitatului Dăbîca 1
- 25
se aflau în comitatul Cojocna.
"
Intre a cestea se găseau : o localitate urbană, oraşul Bistriţa, şi
pa:tru tîrguri numite opide : Rodna, Năsăud, Reteag şi Teaca. Două
localităţi foste grănicereşti, Morăreni şi Ruşii-Munţi, erau încadrate
în comitatul Mureş. Repartizarea nominală a localităţilor în unităţile
administrative menţionate mai sus şi cercurile lor componente este
specificată în anexa 1 .
In recensămîntul din 1 850-5 1 , conform datelor consemnate în
anexa 2, teritoriul actualului judeţ era locuit de 1 37.078 de locuitori,
din care 61 .746 ( 45,0%) se aflau în cuprinsul districtelor Bistriţa şi
Năsăud, unde majorita tea populaţiei avea unele drepturi şi libertăţi,
iar 75.332 (55,0%) se găseau în cele trei comitate : Solnoc, Dăbîca şi
Cojocna, unde locuitori i fuseseră aproope toţi iobagi, d e aceea parti
ciparea la mişcările revoluţionare din 1 848-49 a maselor populare
a fost mai amplă şi mai pronunţată în comitate, căci iobăgimea a luptat
din răsputeri pentru înlăturarea jugului" feudal, în timp ce ţilranii saşi
şi mai ailes burghezia bistriţeană, precum şi grănicerii năsăudeni se
strădui·au să obţină uşurarea unor s·a�r cini devenite prea apăsăto.a re,
ca şi dobîndiea de drepturi polilice şi culturale. Se mai adaugă faptul
că, atît în oraşu l Bistriţa cît şi în cuprinsul satelor săseşt i şi grănice
reşti, se aplicau metode iobagiale f.aţă de numeroase familii considerate
, .jelere sau inquiline", fiind lipsite de dreptul ele proprietate asupra
p{imîntrllui şi caselor, de folosinţa comună a păşunilor şi pădurilor ce
le aveau băştinaşii, manifes �înd şi aceştia o egală îndreptii ţire.
După componenţa n aţionaUi a populaţiei, la recensămîn tul din
1 850-5 1 j udeţul de azi avea :
- 90.449 români, reprezentînd 66,0°. 0 sau 2/3 din locui tori 1
- 1 1 .970 maghiari, în proporţie de 8,8° 0 sau a XI -a parte 1
- 24.052 saşi, care reprezentau 1 7, 5%, mai puţin de 1 /5 1
- 1 0.607 alte naţionalităţi, adică 7,7% sau 1 / 1 3 parte, dar aşa
cum s-a amintit mai sus, peste j umătate din numărul acestora fiind
români.
·
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care aveau deja dobîndită ,.apartenenţa comun�lil", în sensul legiuirilor
medievale, la localitatea respectivă, ceilalţi, chiar dacă erau români,
maghiari sau germani ori saşi au fost trecuţi l a coloana " alte neamuri
ca slavi , evrei, ţigani etc . " . Rezultă aceasta din comparaţia făcută cu
tabelele nominale de impozite pe anii 1 846-1 848 şi mai ales cu recen
sămîntul confesional din 1 857, la cele 44 localităţi năsăudene foste
gri:i.nicereşti unde băştinaşi sau cu apartenenţă comunală erau socotiţi
numai grănicerii, ceilalţi locuitori numiţi , .jeleri", deşi erau români,
au fost înregistraţi la un loc cu alte neamuri. Tot aşa, în cele 23
localităţi ale districtului bistriţean, care se bucura de anumite privilegii,
nu toţi românii aveau dobîndită .,apartenenţa comunală" deşi locuiau
a.colo de multe decenii, fiind încadrati la grupa " alţii". Asemenea
înregistrări au fost operate şi în multe din localităţUe care făceau parte
din comitatele Solnocul-Interior, Dăbic:a şi Cojocna, unde aşa-zişii
flotanţi, indiferent de naţionalitate, s-au incadrat la coloana "alţii " .
Toate aJCeste consemnări , .de interpretare" au diminuat simţitor mai
ales numărul şi proporţia românilor din aşezările respective, pe judeţ
această diminuare ridicîndu-se la peste 6 la sută din populaţie, sau cea.
17.000 de persoane, mai numeroase în districtul Bistriţei ş i comitatul
Solnoc 3.
Faptul că în Transilvania saşii au fost recenzati ca naţiune
distinctă, iar germanilor nu li s-a rezervat în ,.Ortachfts-Register" o
coloană separată, ci au fost înglobaţi la "alte natiuni", nu este explicat
in instrucţiunea amintită. Pentru saşi s-a avut în vedere, probabil,
dorinţa acestora de a-şi menţine categoria et�ică distinctă în vederea
păstrării drepturilor avute , iar germanii fiind puţini J.a număr şi prezenti
doar în localităţile de importanţă administrativă sau economică s-a
evi tat consemnarea lor separată in recensămînt pentru a nu fi pusă
î n evidenţă infima lor prezenţă pe teritoriul transilvănean.
Datele conţinute de recensămîntul populaţiei din 1 850-5 1 privind
componenţa naţională a locuitorilor afla.ti pe teritoriul de azi al j ude
ţulu i BistriţaNăsăud, reflectă starea demografică de la sfîrşitul perioadei
feudale, cînd iobăgia a fost abolită ca urmare a evenimentelor revo
luţionare din 1 848-49, şi constitui e un document istoric important.
care pune în lumină realităţile privind structura etnică şi ponderea
maselor · populare antrenate în lupta pentru eliberarea socială şi
n aţională.
Materialul demografic ce formează obiectul acestei lucrări se
referă mai întîi la structura administrativă a teritoriului, apoi prezintă
componenţa naţională a populaţiei pe districte şi comitate, cu subîm
părţirile lor de epocă, vizînd şi formaţiuni mai vechi. In tabelele
următoare , cifrele reprezintă numărul locuitorilor pe j udeţ, oraşe,
3 Recensămîntul d i n 1 857
vi stă la ArhiVG Î·storică
fice.

desfăşurat pe loca l i tăţile d i n T.-a.nsilvanla se află tnt..-.un supliment de re·
o Academiei R.S.R. d i n Cluj -Napoco, le un loc: cu ,.lte stotistici demogra
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In aşezările cu carac ter urban, or·aşul Bistriţa şi tîrgurile Rodna,
Năsăud, Reteag şi Teaca, avînd în total 1 2.359 locuitori, pe naţiuni
se prezentau astfel :
4.672 români , respectiv 37,8° '0 ;
1 . 184 maghiari, respectiv 9,6° '0 ;
4 .961 saşi, respectiv 39,8% ;
1 .542 alţii, respectiv 1 2,8°10, din care mai mult de jumătate erau
şi aici români .
Proporţia mai ridicată deţinută de locuitorii saşi era influenţată de
ponderea ce o aveau în oraşul Bistriţa şi tîrgul Teaca, datorită măsurilor
de oprimare practicate de patriciatul săsesc în cursul veacurnor împo
triva locuitorilor de altă naţionalitate, mai ales a românilor care au
fost izgoniţi dacă se înmulţeau ori cereau drepturi, fiind apoi împie
dicaţi să revină la vetre 4.
In aşezările săseşti, componenţa naţională se prezenta după cum
urmează :
85.777 locuitori erau români, respectiv 68,8% ;
1 0.786 locuitori erau maghiari, respectiv 8,5% ;
1 9.02 1 locuitori erau saşi, respectiv 1 5,3°.'0 ;
9.063 \locuitori erau de alte naţionalităţi, respectiv 7,3%.
Şi la sate ponderea românilor era mai mare cu vreo 5,0%, dacă
se ia în considerare categoria "alte naţionalităţi" unde au fost înca
drati ca urmare a apartenenţei ca nebăştinaşi la localitatea respec tivil ,
fapt ce face ca pe judeţ proporţia românilor să fie de 3/4.
Cu toată aşezare a şi colonizarea făcută de-a lungul veacurilor
pe pămînturile românilor de locuitori maghiari, saşi sau de alt neam ,
populatia românească a continuat să formeze o masă compac tă de
aşezări.
Situaţia tle mai sus E-Ste confirmată şi de datele acestui recen
sămînt, din c are rezultă că românii erau prezenţi în 1 95 din cele 1 96
localităţi cîte existau oficial în judeţul nostru în 1 850-5 1 , lipsind
numai din satul Cireşoaia unde au fost încadrati la un loc cu evreii
la rubrica celor de alt neam, din cauza refuzului de a li se acorda
apartenenţa comunală. De menţionat este şi faptul că între anii
1 740- 1 775 au emigrat de aici în Moldova stabilindu-se în satele
sucevene un număr de 13 familii, aj unse în 1878 la 69 de persoane,
între cari:' erau amintiţi preotul Ioan Popa şi învăţătorul Ion Trişcuţ ''·
Jn acelaşi timp, locuitori maghiari se aflau numai în 1 08 loca li
t ăţi, lipsind cu totul din 88, iar saşi se găseau numai în 64 l ocalitilţi,
lipsind din 1 32 aşezări. Această situaţie era întocmită în vremea cînd
români i m a i erau consideraţi de stăpînirea feudală drep t "toleraţi" p e
B u reacă, Aspecte ale bejeniei in veacul al XVIII-lea din j11de!ul Bis!dţa-Năsăud, i o FI, 1 , B i s :.ri�o.
1 9 7 1 . p. 1 67.
5 V i rg i l Ş o t r o pa , Soarta rom6nJior din satele săse�i, in AS. nr. 5, Nă s ă ud. 1 936. p . ?. 7 5 : Pomo�i Ooc�j .

4 1.

StruCura etnică, socială ş i economică
XVIII-lea, in FI, I I I , B i striţa, 1 97 4 , p. 197 .
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pămîntul strămoşesc al Transilvaniei_ Mai departe se constată că
intr-un număr de 17 localităţi se aflau numai locuitori români şi anume
in opt sate din districtul Năsăud (Aluniş, Bichigiu, Suplai, Rusu Bîrgău
lui , Budacu de Sus, Rag.la, Mărişelu şi Sîntioana) , în cinci sate din
comitatul Solnocul Interior ( Agrişu de Jos, Agrişu de Sus, Mogoşeni,
Păltineasa şi Ciceu-Corabia), în două din comitatul Dăbîca (Birla şi
Lunea) şi în două din comitatul Cojocnei (Brăteni şi Budurleni) .
Din recensămînt mai rezultă că nici o localitate nu era lo'cuitlti
doar de maghiari, de saşi sau de altă naţionalit<ate, românii fiind
prezenţi în toate aşezări'le. De asemenea, în 25 localităţi trăiau alături
de români numai cîte 1-2 locuitori maghiari, saşi sau de alt neam ,
in 34 se aflau cîte 3--5 dintre aceştia, în 27 -aşezări cîte 6-10, iar
în 39 cîte 1 1-20, pe cînd numărul cel mai mic de români într-un sat
era de 7 la Tonciu şi de 1 1 -20 în alte patru sate şi anume la Jidoviţa,
Albeştii Bistriţei, Crainimăt şi Jeica. Dacă se ţine seama că la rubrica
, . alte neamuri" erau înregistraţi şi mulţi români oare nu aveau apar
tenenţă comunală dobîndită la aşezarea în care se aflau, cum era
cazul la Feldru, Josenii Bîrgăului, Mireş, Enciu, Măgura Ilvei, Ciceu
Poieni, Şoimuş şi Poienile Zagrei rezultînd aceasta din recensămîntul
de la 1 857 reiese că erau locuite numai de români un număr de 25 de
sa le din judeţ.
Pentru orientarea statistică, redăm mai jos situaţia compon•e nţei
naţionale a populaţiei din localităţile judeţului înfăţişînd num tnul
locuitorilor grupaţi pe efective medii după naţionalitate :
------- -----
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Localităţile cu peste 2000 de locuitori erau : oraşul Bistriţa unde

triiiau 3704 saşi, 1 207 români. 90 maghiari. 643 alte neamuri. intre care

neo 45 români flotanţi, şi Singeorzul-Român (Băi) avînd 2 1 06 români.
� saşi , 8 1 alţii, cu vreo 1 0 evrei, 20 ţigani, ceilalţi 500 fiind nebăştinaşi.
Jn număr de 501--2000 l ocuitori, românii se aflau în 68 de localităţi,
m aghiarii în 3, saşii în 18 "alţii" in una, iar cu efective intre 201--500
locuitori români se găseau in 81 de aşezări, maghiarii în 20, saşii în
1 2 si "alţii " în 5, fapt care arată ponderea deţinută de populaţia româ
nească autohtonă in localităţile judeţului la abolirea iobăgiei.
R(_�feritor la proporţia populaţiei din cuprinsul localităţilor dupil
componenţa naţională, situaţia procentu9-lă se prezintă după cum
urmează :
·--- --- ----- -------�

-----

Prr,porţia locuitorilor de naţionalitate
intr-o l ocal itate

r�111�n_ă

----------

100
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Datele înfăţişate mai sus scot în evidenţă faptul că, din 1 9 6
:ocalităţi existente l a recensămînt, românii deţineau majoritatea ab
solută de peste 50% în 1 43, adică în 72,40/o din aşezările judeţului, pe
c i nd maghiarii aveau 'aceeaşi majoritate în 1 3 sate, respectiv 6.6°/0,
saşii în 28 sau 1 4,2% inclusiv oraşul Bistriţa, i ar alte naţionali liî ţi
: ntr-un singur sat : Tradam sau Jidoviţa. In alte 1 2 localităţi mixte,
�omânii aveau maj oritatea relativă în şase, maghiarii î n trei şi saşii
:n două.
La întocmirea recensămîntului elin 1 850--5 1 , împărţirea administra
: i\'-teri torială era cea medievală, ce, cu puţine excepţii, dura ele
·:eacuri, influenţînd direct structura etnică a populaţiei din mai multe
zone şi localităţi. Districtele Bistriţa şi Năsăuel, formate şi menţinute
jin interese statale deosebite, aveau un caracter naţional, iar în comi
: atele Solnocul Interior, Dăbîca şi Cojocna au dăinuit multă vreme
c i t e\·a întinse domenii feudale,
viaţa desfăşurîndu-se în conditiile
: obăgiei, fiind favorizate elementele aflate în slujba şi preajma curţilor
:10biliare, aproape toate neromâneşti. Ţinînd seama de aceste consi
..: eraţii s-a întocmit anexa nr. 2, care înfăţişează numărul şi proporţia
e t:1ică a locuitorilor din unităţile administrative amintite, subîmpărţite
: :1 cercuri cuprinzînd în bună parte subzone avînd caracter istoric.
In dis trictul Bistriţei, locuitorii saşi bucurîndu-se din vechime de
::,riYilegii deosebite şi considerînd teritoriul numai al lor, deţine,au o
::>Ondere de 74 % , respectiv 3/4 din populaţia totală, proporţia fi ind
nai urcată în satele din jurul oraşului, la rîndul său locuit de saşi
:.oar 2/3. Românii aflaţi dintotdeauna în toate cele 24 'aşezări ale
dstrictului, erau în procent de 9, 1 %. cu to·ate ingerintele suferite în
cu rsul veacurilor de a fi desrădăcinaţi de pe pămîntul strămoşesc.
� menţionează că, după datele conscripţiei fiscale din 1 754/55, propor
::a lor era pe district de 22,2% în patru sate fiind majoritari (Sigmir,
:::Tumitriţa, Satu Nou şi Vermeş) . In secolul ce a urm.at, numeroase
:amllii de români din satele saxone au fost forţate să ia calea pribegiei,
c ele mai multe aşezîndu-se în localităţile grănicereşti năsăudene, iar
:o:tele au emigrat în Moldova. Locuitorii maghiari reprezentau do·ar
� 3 c• 0 , efectivul lor fiind format d e populaţia satelor Jeica şi Tonciu,
:2:-;de, cu timpul, loclil saşilor dispăruţi a fost luat de grupuri de secui
�: unguri. care au trebuit să intre în colectivit-atea săsească,
trecînd
confesiunea evanghelică 6.
Districtul de graniţă al Năsăudului s-a format în anii 1 762, 1 764
. 1 /84 di n satele româneşti de pe Valea Someşului Mare ( Vallis
'.-alahalis Rodnensis) locuite din totdeauna numai de români, la care
;.-du adăugat Valea Bîrgăului şi satele de "După Tîrg". Reglementările
::-�nic ereşti au păstrat rînduielile din străbuni c are opreau aşezarea
�-:'-:"ini tivă şi dobîndirea de bunuri imobile de c ătlre alte neamuri,
�

-�

.
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inclusiv saşi, ge.r mani sau maghiari, fapt ce a contribuit la menţi nerea
unui caracter exclusiv românesc aU ţinutului, · care în 1 850-51 era
de 95,2%. Doar la Năsăud şi Rodna, datorită poziţiei lor de tîrguri
( sediu de regiment şi centru minier) s-a îngăduit aşezarea limitată a
unor cadre militare sau meşteri şi specialişti, recrutaţi din sînul altor
naţionalităţi 7.
In părţile ce ţineau de comitatul Solnocul Interior, românii
deţineau o pondere de 70,3°,10, fiind mai ridicată, pînă la 90,0%, în
sa tele cercului care au aparţinut de vechiul domeniu al Săsarmului
ce se întindea pe Valea Ilişua. Locuitorii maghiari erau în proportie
de 1 6,4 % , avînd un nivel mai ridicat în aşezările domeniilor feudale
Jk·clean, Cireşoaia, Uriu, Coldău, Baţa, Bretea, Malin, Nimigea de Jos
unde se aflau în m ajoritate. Saşi se aflau numai în satul Cepari,
menţinîndu-se maj oritari ca urmare a unor regrupări de familii din
a şezările învecinate, fără a fi scutiţi de sarcini iobagiale.
Proporţia românilor în partea ·aparţinătoare de comitatul Dăbîca
se ridica la 66,2%, nivel egal cu media pe judeţ. La maghiari, aceasta
era de 1 2,0%, susţinut de satele Viţa, Strugureni, Ţigău, Matei, Fîntt
nele şi Sărata, unde deţineau majoritatea sau se aflau în număr mai
mare. Populaţia săsească era majoritară la Sîniacob, Arcalia, Orheiu
Bistriţei, Herina. Şieu şi un număr mai însemnat la Chiraleş şi Moruţ,
fapt ce o situa la un procent d e 1 4,5%. In mtilte localităţi de pe Valea
Şieului, cu deosebire din fostul domeniu al Unguraşului, trecut de la
un feudal la altul şi apoi împărţite între moşieri, ·au fost aşezate sau
regrupate cu timpul numeroase familii de iobagi şi personal de curtf',
mai ·ales din rîndul maghiarilor, consideraţi mai de încredere. Acelaşi
lucru s-a petrecut şi în fostul domeniu al Ciceului, care, in cea mai
mare parte a intrat în componenţa latifundiilor stăpînite de famirii
de la Beclean, Cristeştii Ciceului şi Reteag 8.
Pe teritoriul aparţinător comitatului Cojocna ponderea românilor
se ridica la 75,2%. fiind mai mare în cercul Urmeniş unde ajungea la
79,2 % . Maghiarii deţineau un procent de 1 0,5%, iar saşii de 9,4 % , primii
fiind majoritari sau mai numeroşi in satele Comlod, Fîntîniţa, şi
Orosfaia, iar ceilalţi la Teaca şi Posmuş. Pe baza unor privilegii, tîrgul
Teaca a fost rezervat multă vreme aproape numai pentru locuitorii
saşi, cu un statut de libertăţi aparte. Grupuri mai n umeroat>e de
maghiari s-au aşezat, cu sprijin feudal alături de români, mai cu seamă
în localităţile cu gospodării şi castele nobiliare.
Efectivul mare de locuiton ( 1 0.607), înregistraţi la categoria "alte
naţionalităţi", reprezentînd 7,7% din populaţia judeţului, a fost deter
minat în bună parte de includerea unui însemnat număr de persoane,
7 Virgil Şotropa, Regimentul grănkeresc n6s6udean, i n AS, n r . 2, Năsăud, p p . 1-12 ;
Slatul gc"ăniceresc, In AS, nr. 6 şi 9, Năsăud, 1 928, p. 70 ,i 1 04 .
.li 1. Kodor, Szolnokdoboka vcirmegJe monographiaja, voi. 2, Oej. 1900, p. 1 0 1 , 153, 379.
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care de fapt trebuiau consemnate în coloanele celor trei naţiuni evi
denţiate separat, aşa cum se va dovedi în continuare, ţinîndu-se seamă
de recensămîntul din 1 957.
In oraşul Bistriţa, efectivul de 643 "alţii" era format din germani
aflaţi la unităţile militare şi în aparatul administrativ, români şi
maghiari care munceau în agricultură, ateliere şi ma nufacturi, cu
domiciliul în oraş, dar nu posedau acea "apar tenenţă" sau cetăţenie
recunoscută de forul îndreptăţit, Ia care se adaugă un număr redus
de evrei şi ţigani. In satele districtului săsesc cei 1 .770 de alt neam
se compuneau mai bine de jumătate din românii lipsiţi de " a:))arte
nenţă", din ţiganii aflaţi mai numeroşi în satele Dumitriţa, Jelna,
Slătiniţa, Livezile, Dorolea, Lechinţa ' şi Vermeş, Ia care se adaugă
şi familii de evrei în toate aşezările.
Districtul grănicerilor năsăudeni avea 1 .40 1 locuitori în categoria
alt neam, cei mai mulţi români negrăniceri mentinuti în situaţia de
.. jeleri", la care se adaugă o parte din minerii de 1la Rodna : slovaci,
ruteni , maghiari, germani şi un număr redus de ţigani răsfiraţi prin
toate satele şi cîţiva evrei în unele aşezări.
In comitatul Solnocul Interior numărul celor de altă naţionalitate
se ridica Ia 3.623 locuitori, reprezentînd proporţia cea mai ridicată
din judeţ ( 1 2,0%) . Ponderea o deţineau evreii, circa 40°/0, existenţi
aproape în toate localităţile, mai numeroşi fiind la Beclean, Jidoviţa,
Reteag, Nimigea de Jos, Ciceu-Giurgeşti, Şintereag şi Spermezeu.
Intr-o proporţie ceva mai redusă se găseau în această categorie şi
românii fără "apartenenţă" existenţi în fiecare sat, la :c are se adaugă
grupurile de familii venite din Slovacia şi aşezate la Ilişua şi Leleşti
în curs de împiimîntenire, precum şi familii de ţigani răsfirate în mai
multe aşezări.
Proporţia mai scăzută a celor de altă naţionalitate în comi tate le
Dăbîca ·şi Cojocna, se explică, pe de o parte, prin numărul mai redus
al românilor menţinuţi ca "neapartenenţi" în maj oritatea localităţilor,
iar pe de altă parte, prin numărul mic de evrei şi de ţi 9ani a şezaţi
în satele de pe "Cîmpie" . Intre aşezările cu mai mUJlti evrei se remarcă :
Orheiu Bistriţei, Buduş, Şieu, Şieu-Măgheruş, iar ţigani mai mulţi se
găseau în Sărata, Buduş, Arcalia, Corvineşti, Chiochiş, Milaş, Orosfaia
şi Silivaş.
Din înregistrările făcute în re-censămîntul de populaţie din 1 850--5 1
referitoare l a teritoriul actual al judeţu�ui Bistriţa-Năsăud prezentate
in această lucrare, rezultă următoarele :
a ) Populaţia românească, care trăia dintotdeauna pe aceste pă
mînturi strămoşeşti, era împînzită pe intregul teritoriu şi deţinea o
pondere demografică în scripte de 66,0%, iar în realitate de pestE\
70,0%, fiind prezentă in toate aşezările omeneşti. Românii constituiau
www.cimec.ro
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majoritatea absolută în 1 43 localităţi din ce'le 1 96 cîte avea în acea
vreme j udeţul, la care se adaugă şase sate în care ei aveau o maj o::.
ritate relativă.
b) Dintre naţionalităţile conlocuitoare, mai numeroşi erau atunci
saşii, în proporţie de 1 7,5%, fiind maj oritari în 30 localităţi, situate
ca enclave în districtul Bistriţei, şi în cuprinsul comitatelor Cojocna,
Dăbîca şi Solnocul Interior.
c) Locuitorii maghiari, care reprezentau 8,8% şi erau majoritari
în 1 6 sate, au fost aşezaţi în locuri mai prielnice şi pe lîngă castelele
feudale în cuprinsul celor trei comitate iobăgeşti, alături de români
şi în cîteva cazuri alături de saşi.
d) Celelalte naţionalităţi con locuitoare în procent de 7, 7% erau
reprezentate prin familii de slavi, evrei şi ţigani răsfiraţi în majorit<a tea
localităţilor de atunci. Din considerente deosebite au fost înglobaţi la
un loc cu aceştia şi locuitori ai celor trei naţiuni specificate separat,
mai numeroşi fiind românii, pe motiv că nu aveau confirmată "apa�r
tenenţa comunală" pentru localitatea unde domiciliau, uni i de decenii.
Componenţa naţională pe localităţi din aces t recensămînt constituie
documentul de bază privind evoluţia etnică a populaţiei înregistrată
în recensămintele din 1 857, 1 880, 1 890 şi 1 910, pentru a se ajunge la
conscripţia din 1 920, etapă de importante transformări demografice
în sînul aşezărilor, ca urmare a noilor relaţi i sqcial-economice şi
politice ce au avu t loc în această perioadă.
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A N E X A 1

APARTENENŢA LOCALITAŢILOR DIN ACTUALUL JUDEŢ
BISTRIŢA-NASAUD LA FOSTELE DISTRICTE ŞI COMITATE
EXISTENTE LA RECENSĂMîNTUL DIN ANII 1850-185 1
Grupaxea teritorială
1
DISTRICTUL BISTRIŢA
1. Oraşe

2 . Jurul Bistriţei
3.

Jurul Lechinţei

DISTRICTUL NĂSĂUD

Nr. loca
lităţilo!r

Denq,mirea localităţilor aparţinătoare
3

2
24

1

Bistriţa

16

Budacu de Jos, Crainimăt, Dorolea, Dumitra,
Dumitd ţa, Ghinda, Jelna, Monariu, Petriş, Satu
Nou, Sigmil', Slătiniţa, Tărpiu, Unirea, Viişoara.
.
A lbeştii B istriţei, Dipşa, Jeica, Lechinţa, Sîn
georzu r-J'ou, Tonciu, Vermeş.

7
42

l. Cercul Năsăud

1G

2. Cercul Rodna

11

3. Cercul Bîrgău

8

4. Cercul "După Tîrg"

7

·

Aluniş, Bichigiu, Coşbuc, Mititei, Mocod, Nă
săud, Parva, Poienile Zagrei, Rebra, Rebrişoara,
Romuli, Runcu Salvei, Salva, Suplai, Telci u,
Zagra.
Feldru, Bva Mare, Ilva Mică, Leşu, Maieru,
Rodna,
Măgura Ilvei, Nepos, Poiana mvei,
Sîngeorz-:Băi, Şanţ.
Bistri�a Bîrgăului, Josenii Bîrgăului, Mijlocenii
Bîrgăului, Prundu Bîrgăului, · Rusu Bîrgău lui,
Susenii Bîrgăului, Tiha Bîrgăului.
Budacu de Sus, Gledin, Mărişelu, Monor, Ragla,
S î ntioana, Şieuţ.

COMITATUL SOLNOCULUI 61
l . Cercul Ciceu

14

.,

Cercul Beclean

14

.>. Cercul Săsarm

17

Cercul Şintel'eag

·

16

Baţa, Breaia, Ciceu-Corabia, Ciceu-Giurgeşti,
Ciceu-Mihăieşti, Coldău, Cristeştii
Ciceului,
Dumbrăveni, Hăşmaşu CiceU'lui, Ilişua, Leleşti,
Negrileşti, Reteag, Uriu.

Agrişu d e Jos, Agrişu d e S Li5. Beclean. Bra
n i ştea, Bretea, Beudiu, Cireşoaia, Figa, Malin,
Măluţ, Rusu de Jos, Rusu de Sus, Nuşeni,
Şieu-Odorhei.

1\ grieş.
Borleasa, Căianu Mare, Căianu Mic,
Chiuza, Ciceu-Poieni, Dumbrăviţa, Dobric, Do
bri cel, Mireş, Păltineasa, Perişor, Piatra, Să
s arm. Sita, Spermezeu, Tîrlişua.

Blăjenii de Jos, Blăjenii de Sus, Cepari, Caila,
C0ciu. Floreşti, Jidoviţa, Liviu Rebreanu, Luşca,
M i ntiu, Mogoşeni, Nimi gea de Jos, Nimigea de
Sus, Şieu-Sfîntu, Şintereag, Tăure.
- - - -------- - - ------ ------------------

-

F i le de istorie, Voi. V I .
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1

COMITATUL D A B I CA
1 . Cercul Şieu

3

2

44

12

2.

Cercul Şiri oara

8

3.

Cercul Chiochiş

14

4.

Cercul Unguraş

10

•

Ardan, Bîr'la, Buduş, Lunea, Măgurele, Neţeni,
Orheiu Bistriţei, Ruştior, Sebeş, Simioneşti,
Şieu, Şoimuş.
Cristur-Şieu, Cuşma, Domneşti, GaJaţii Bistriţei,
Herina, Şieu-Măgheruş, ŞirioaTa, Ţigău.
Apatiu, Bidiu, Bungard, Chiochiş, Corvineşti,
Enciu, Feleac, Fîntînele, Jimbor, Matei, Manie,
Sinnicoară, Strugureni, Moruţ.
Arcalia, Bozie.5, Cheţiu,
Chintelnic, Chiraleş,
Sărata, Sărăţel, Sîniacob, Ţentea, Viţa.

COMITATUL COJOCNA

25

Archiud,

1.

Cercul Teaca

12

Posrnuş,

2. Cercul Urmeniş

13

Budeşti, Comlod, Budurleni, Fîntîniţa, Miceştii
de Cîmpie, Mill aş, Orosfaia, Silivaşu de Cîmpie,
Şopteriu, Ţagu, Ţăgşor, Urmeniş, Visuia.

Brăteni,

Budurleni,

Sălcuta., Sînrnihaiu

TP.aca, Viile Tecii, Zoreni.

Ocniţa,

Pintic,

de Cîmpie, Stupi n i,

T o t a 1 196 localităţi

Districtul Bistriţa ţinea ierarhic de , . Universitatea săsească" cu
sediul la Sibiu, fiind considerat un teritoriu autonom rezervat în primul
rînd pentru locuitorii saşi.
Districtul de graniţă .al Năsăudului era administrat de către
organele militare fiind scos de sub autoritatea guvernulu i Transil
vaniei, pentru ca după desfiinţarea regimului militar, să revma in
forma anterioară ca unitate administrativă distinc lă timp de peste
două decenii în cadrul guvernării civile.
Gruparea localităţilor în cercuri s-a făcut ţinînd seama de apar
t :e nenţa lor în trecut la domenii feudale avînd un rol mai însemnat
în viaţa aşezărilor din care era constituit şi s-a mentinut un timp ma·i
îndelungat.
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ANEXA 2
COMPONENŢA NAŢIONALA A POPULAŢIEI DIN A CTUALUL JUDEŢ
BISTRIŢA-N A SAUD LA RECENSA M I NTUL DIN 18.50-5 1
PE FOSTELE D ISTR ICTE ŞI COMITATE

- - -- --- -- - -- -

- - ----�----------- ----

-

Numărul 'locuitorilor, din care :

administr. vechi

.:!!

·o::

·a

Judeţul şi formaţiunille

.c:
'cO
cd

'"'

ca

E

E-<

....

o

o

O r a şe

137078

90449

1 2359

4672

1 244 1 9

85777

240 1 7

2 1 98

5644

- --··---

'i

E

,..

J UDEŢUL
3 I STRIŢA-N ASA UD

Proporţia naţională
în procente : u/o

·a

•CU

E

-�

-

....

24052
10607
1 1 970---6 6,0
-----

---

1 1 84

-

37, 8

-u;.

0'1
ro

E

o

ca

"'

·;:
ro
:c

-

ca

al

"'

8,8

17,�

9,6

40, 1

7 (!_

1 2,5

_

4961

1 542

1 0 786

1 9091

9065

68 , 8

8,5

1 5.3

7,3

1071

18335

2413

9,1

5,3

74,4

1 1 ,5

1207

90

3704

643

21,4

1 ,6

1 1 ,4

3. Jurul Lechinţei

1 1976

734

4

10121

1097

6,3

0.0

65,6
84 , 3

237

977

4510

673

1 5,3

70,5

10,5

37729

35395

373

60

1 40 1

3,7

DI�!R.

NA SAUD

6397

95,2

1 ,0

0,2

3,(i

! . Cercul Năsăud

1 25 1 5

1 2 1 48

:>8

21

308

97,0 % 0,3 % 0,2 % 2,5

3. Cercul B îr gă u
-1. Cerc. "După Tîrg "

1 24 1 0

1 1 1 74

323

28

885

90,4

2,3

0,2

7,1

8077

7947

11

1 08

98,5

0,1

0,1

1 ,3

100

97,9

0,0

0,0

2,1

1 ,4

1 2,0

(tirguri)
:'>-lediul sătesc

DISTR. B ISTRIŢA
l. Oraşul Bistriţa

2. Jurul Bi�triţei

2. Cercul Rodna

4727

46 26

11

33188

23369

5439

457

3623

70,3

Cercul Ciceu
Cercul Beclean

90 1 7
8441

6159
4955

1846

5

1013

68,5 -20,3

2

840

7898

7 1 05

2646
103

Cerc

7832

5252

1050

450

25979

15688

2884

3494

1913

6 6,2

6753

44 1 1

274

1 302

766

65,0

4776

3285

321

832

338

70,6

6926

4940

1 394

181

401

3052

895

1 1 79

408

77,1

5334
18 165

13299

1903

1 706

1 257

8859
9306

5926

611

1 706

7373

1 293

COM. SOLNOCUL L

3 Cercul Săsarm
-

Ş i n : ereag

CO�IIT. DABICA
-

C erc ul Şi eu
Cerc Şirioara
3 Cercul Chiochiş
-1 Cerc Unguraş
.:: O�HT. COJOCNA
----- -

Cercul Teaca
:! CHCUl Urmeniş

--· --- - -

-

1 6,4

--

-

9,4

- --- ---

0,0

1 1 .2

53,7

3 1 ,3

0,0

10,0

690

90,0

8,7

67,1

1 ,3
13,4

0,0

1080

5,7

13,3

1 2,0

1 -t 5

7.3

4,5

19,2

ti,O

1 7, 3

1 1 ,3
6, 1

22,2
16,2

0,2

0,5

55,2

2 1 ,3

7,3

73,2

10,5

- - --- - ------- -- -- -

---- -

--- -- - --

_,

-

1

- -----

· ---

-

----------- ·

--

9,4

6,9

- -- -

61 6

66,9

6,8

1 9,3

7,0

64 1

79,2

13,9

0,0

6,9

Repartizarea localităţilor pe districte şi c om i t a t e s-a făcut în conformitate cu im=4rti.rea admin istrativă o fi cială din 1 850, iar la gruparea aşezărilor pe cercuri s-a avut
� •; edere aparent a lor la domeniile feu d a le mai i m p o r t an te .

www.cimec.ro
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ANEXA 3

COMPONENŢA NAŢIONALĂ A POPULAŢIEI DIN ACTUALUL
JUDEŢ BISTRIŢA-NASAUD LA RECENSAMINTUL DIN 1 850-51 ,
EXISTENTA I N ORAŞE, COMUNE Ş I LOCALITAŢI
Numărul locuitorilor, din care :
Oraşele, comunele
şi localiăţile
aparţinătoare

ca
E-<

:a

;;;.

t>ll
ctl

·

·a
E'

<ctl

C3

·;:::
:.a
"'

s

·�

o

(6)

(7)

(8)

(9)

1!37078 90449 1 1970 24Q52 1 0607
1 2634 6725
697 3722 1490
1 24444 83724 1 1273 20320 9 1 1 7
90 3704
643
5644 1207

66.,0
53,6
67,7
. 21,3

8,8
5,1
9,0
1 ,7

6 1 ,4

22,6

-

o

(2)

(1)

�
·co

·a
E

<ctl

în procente % :
Proporţia. naţională.

....

o

E

(3)

(4)

--

<ti
"'

(5)-

....

- - ---

O'>
:0

<Ilctl
"'

Q

...,.

(10�

JUDEŢUL
BISTRIŢA-N ĂSĂ UD

Urban, totai!
Rural, total

1.

B_I_STRIJ'A

12.
BECLEAN
--- - -· -

1.
2.
3.

Beclean
Coldău
Figa

4. Rusu de Jos

3.

N Ă S Ă UD

1.
2.

Năsăud

4.

Luşca

Jidoviţa

3. Liviu

4.

Rebreanu

S î NGEORZ-BĂ I

---- ------

--

------ -- - -

1 586
805
1482
143
430
277
290
361
373
2223 1826
1 365 1236
13
203
295
306
282
349
2192 2106
2575

576

2

41 1

327
249

2

31
30

11
10
1

348
38
15
12
355

-- - - ---

1
5

53,7 22,8
33,3 57,9
95,6
96,8
82,4 1 ,3
89 90,6 2,2
1 89
6,4
1 0 96,5 0,3
67 82,2
81 96,2

1 7,5 7,7
29,5 1 1,8
16 ,3 7,2
65,6 1 1 ,4
0,0

13,2

02
,

COMUNE

1.

BISTRIŢA BIRG.

1437

1411

1

2.

BRANIŞTEA

2399
950
1095
354
2576
382
801
585
414
394

877
546

1399
336
1054

---- - - ·- --- -

1.
2.

-

Braniştea
Ci·reşoaia

3. Măluţ

a. BUDACU DE JOS
l . Budacu de Jos

2. Budu.ş

3. Jelna

4 . Monariu
5. Simi oneşti

-

--- - - - -

-----

-

25

---

98,2

- -

123
68
41
14
334
47
104
82
36
65

!l

43

1055
- -

-

279
42
453
323
1

www.cimec.ro

18,0

3 ,7
1 ,7

0,1

5,1
�-

---- - - - - - ----- -- -

36,5 50,4
57,5 35,4
96,5
93,6 2,5
44,5 1 ,7
14,6
&1,9 5,2
8,5
13,3
83,4 0,2.

-

- - - ----------------------· · -

331
1 144
56
655
50
55
328

1 6,0

0,0 23,5
8,a
4,14
3,2·
0,4 15,9>
0,7 6,5
0,5 93,1

--

7 ,1
3,7
-

3.9

40,0 12,9
73,1 12,3
12,9
77, 5 1 4,0
118,0 8,7
1 6,4
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(1 )

(2)

-t . Budeşti

1.
2.

5.

Ţagu

:3. Ţăgşoru
MIC
Mic

1. Căianu Mare
3. Ciceu-Poieni

4. Dobric

5. Dobricel
6.

148
1780 1558
36
697
759
4:�
520
467
69
501
394
2 ?�1l_�!JB __1
_
51 1
582
451
468
379
416
1
253
254
354
375
650
695
__

Budeşti

CAIANU
1. Căianu

(4)

(3)

6 . Dumbrăviţa

(6)

( 5)

__ _

___

(7)

7�6
26 91,9
10 90,1
38 88,7
191
93,0
87,8
71
17 94,4
37 91,1
99,6
94,6
21
45 93,4

___

_ ___

___

(8)

(9)

(10)

4,1
8,3 --'-4,7
3,4
1,8
8,2
3,7
7,6
7,0
12,2
3,6
8,9
0,4
5,6
6,4

_
_
_

550 26,4 0.1 62,3 1 1 ,2
4 2728
1 179
42
4,8 0,2 . 93,3
1,7
2
15
822
Nou
100,0
573
2 . Budacu d e Sus
505
12,2
73
2
81
0,3 76,5 1 1,0
:1 . Dumitriţa
75
543
339
7,6
35,4
57
4. Orheiu B istr.
5. Petxriş
84,5 12,1
3,4
123
858
35
6. Ragla
100,0
373
89,4 1 ,7
75
5'2
1
2
8,9
7- _CICEU GIUR�EŞTJ--����
_
10,8
88,8 0,4
101
4
831
936
1 . Ciceu Giurgeşti
3,5
96,5
14
384
398
�- Breaza
9,9
1,0
66 89,1
7
595
::!. Dumbrăveni
668
41
951
1 086
9,6
94 86,9 3,5
-1 . Negrileşti
5,3
1
O,
74,8 1 9,8. ----201
5
737
2793
373C
_3_: CHIO C HI Ş
--- ------- ------ - -----____,'---2
161
73 62,1 25,9 0,3 1 1 ,7
385
621
1 . Chiochiş
33
18 79,5 12,6 l,l 6,9
209
263
3
2 . Apatiu
26 87,2 7,6
434
5,2
38
3. Bozieş
498·
1 ,9
5 89,0 9,1
24
234
263
4. Cheţiu
15 79,4 19,2
2,4
610
1 11
484
5. Jimbor
2
15 94,9 0,6
334
4,5
6. Manie
317
7,6
8
23 89,8 2,6
270
301
i . Sînnicoară
26 28,2 66,8
5,0
347
146
B. Strugureni
519
3,9
96,1
13
314
327
9. Ţentea
1 90 8� .�
93
1 '!_8_
9 CHIUZA
2()_7 1
_ _ -�.3--�
_ _ 1! _
79 86.6 2,9
22
10,5
653
! . Chiuza
754
6,3
93,7
14
208
222
2 . Mireş
49 82,6 7,o
10;4
33
388
:3. Piatra
470
7,7
48 86,2 6,1
38
539
625
.;_ Săsarm
6
7 9�2!!. - --��
1 11 COŞBUC
!.!_35 1 ��2
--=
--_
1 ,0 1 ,3
7 97,7
6
516
529
1 . Coşbuc
100,0 2. Bichigiu
600
606
CETATE
1 . Satu

4461
881
573
661
957
1016
373

----- ----- --

____

· - --

_____

_
_
_
_
_

___ ______

_
_

___

_
__ ___
_
_
_
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(1)

(2)

(3)

1 1 . DUMITRA

3390

1 . Dumitra

(5)

(6)

(7)

201

2994

195

44
115
42
2215

1626

3. Tărpiu
12. FELDRU

1746
571
1073
2370

1. Feldru
2. Nepos
13. GALA'J1II BISTR.

1426
944
3301

1362
853
1171

2. Cepari

(4)

429

939

311

1550

3

1
452
619
309
172

------

14.

1. Galaţii Bistr.
2. Albeştii Bistr.
3. Dipşa
4. Herina
5. Tonciu
ILVA MARE

15. ILVA MICA
16. JOSENI I

BIRG.

1. Josenii Birg.
2. Mijlocenii B.
3. Rusu Bîrg.
17. LECHINŢA
-------

813
16

843
530
738
726
464
1126

301
7
1028

785

742

34

2t;52

2676
--- ·-

1047
842
7fl7
5475

1 584

2
26
280

88,3

5,8

76
27
92
155

2,6
20, 1
3,9
93 ,5

93,1
75,2
87,6

64
91
269

96.1
90,4
35,6

-------

96,5 0,3
3,0
4,6 0,3
42,1
3,6
1,7 60,3
91,3

62
83
93
5
98
--

24

9,1 46,9

-

4,3

-.\.7

8.6
6,5
3,9
9,6
8,1

0,1
2,1
85,3 1 1 .7
83,9 1 1 ,2
42,2 1 2.1
37,1
1,1
8,7

94,6

5,4

99,2 --

0.3

------ ----- ·-

-- -------

1038
827
787
1245

G4

9
15

15

2Hl

3444

568

99,2
98,3
100,0
22,7

0,3
1,7
3,9 59.8 13.6

--- --·--------- -

383
341
30
186
197
44
590

19. LIVEZILE

2756

637

532
791
2561

433
73
2259

3

772
108
170

612
109
167

4

Spermezeu
2. Păltineasa
3. Sita

5,9

43

397
687
1034
597
418
758
621

1.

(1 0)

-- -

1 . Lechinţa
2. Bungard
3. Chiraleş
4. Sîngeorzu Nou
5. Sîniacob
6. Ţi gău
7. Vermeş
18. LEŞU
1. Livezile
2. Cuşma
3. Dorolea
20. LIVIU REBREANU

(9)

26

(8)

1 433

3
4
4
9
197
1
3

131

4

www.cimec.ro

1249
3
307
834
379

268
7
35
130
23
24
81
31

4,2 0,2 78,7 16.9
96,5 1,0 0,8 1 ,7
�9.7 0,6 44.6 5,1
84.6 1 2,5
2,9
31,2
1.5 64,0 3.3
47,2 47,2
5,6
5,8 0,1 83,4 10,7
91,1
8,9

1839

277

23,1

0,1 66,8

1 107
81
651
4

1 95
15
67
296

9,1
81,5
9,2

77.3 13,6
0,5 1 5,2 2,9
82,4 11.4
0.2 o.� 12.6

632

1 52
3

87,0

79,8 0.5
1 00,0 -91l,3

- --

10,0

19.7
1 ,7
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(1)

. ·· ·-

(� -- _ _ (3)

__

(4 )

(5)____(�_
) __(7�-(���1

L Tîrlişua

fio43

485

58

89,2

1 0,8

2. Agrieş

650

592

58

91,1

8,9

3. Borleasa

318

291

27

91,5

2L MAIERU

1615

1523

91

94,3

22. M AGURA I LVEI

1 1 25

1<NI3

39

96,2

0,3

13
26

97,1
95,1

0,5

224

65,4

23,0

-------------

1 . Măgura Ilvei

595

579

2. Poiana Ilvei

530

504

3403

2219

23. MA'TEI
L Matei
2. Bidiu
3 . Corvineşti

586
392

4 . Enciu

774
392

6. Moruţ

960
299

5. Fîntînele

24. MILAŞ

2251

227

294
660

1

784

1 76"

:H4
33

49

367

131

40

1 567

472

0,1

58,7

2,6

4,2

6.2

25,0
4,1
1 ,7

42,8

0,:3

38,7
75,0

32

85,4

7
71

9(1,3
54,5

38,2

1

43,6

1 3,3

212

69,7

20,9

1 130

!151

42

137

84,2

3,7

311

1 36

161

14

43,7

5 1 ,8

3. Orosfaia

810

480

269

61

59,7

32,8

L Minaş

25. MONOR

1. Monor

2 . Gledin

26. NIMICEA

1 . N i m i gea de Jos
2. Floreşti

----

2,4
6,5

2. Comlod

---

3 ,5

5,1

15

1 27

5,6

4.9

98

385
5'2'2

ll,5

7.3

- - --------

9.4

1 2,1

4,5
7,5

1951

1851

1 00

95,0

5.0

1 1 21

11)63

53

95,3

4 .7

830

783

47

94,4

3292

4111

379

79,3

836

239

437

160

28,7

52.2

361

11

41

85,3

3,0

9

68

89,9

1,2

3

99,5

2

7

98,9
1 00,0

4152

5,6

1 1 ,6

9,1

1 9. 1

1 1 ,4

3. Mintiu
4 . Mititei
5. Mococi

762

�09
685

731

545
772

6. Mogoşmi

1 70

1 70

7. N i mi gea de Sus

320

233

9

78

8. Tăure

374

339

13

22

3661

2228

1217

216

60,9

33,2

455

229

63

6 1 ,0

30,6

8.4

58

87,3

3,0

9.7

90,4

46,4

-Hi.7

9,6

�i.O

14

92,3
20,-1

0,5
77, 5

:! , 1

21

95,5

0,2

27. NUŞEI'JI

543

1 . Nuşeni

747

2. Beudi u

596

:!. Feleac

471

520
427

5 . Rusu de Sus

1!64
31 2

401
288

4. Mal i n
fi. Vita

2 8 . PARVA

(i71

473

t:l7

451

Hl

44
404

59

2

22

520
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ll.!l

0,5
0,2

0,<9

72,8

2.8

24,4

90,6

3.5

5.9
5 ,9

7J

4,4
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2)__ _(�)__
_(:___
1):.________('--'
(4_)__{�)
29.

2019

828

725

509

488

209

231

535

53 5

442

334

343

216

PRUNDU BIRGAU.

2062

2017

5

7

1.

Prundu Bîrg.
Susenii Bîrg.
REBRA

1519

l4.90

5

7

2.

543

527

708

660

4.

Reteag
Baţa
Ciceu-Corabia
Ciceu-Mihăieşti

5.

Leleşti

1.
2.

:J.

30.

31 .

5

3:M3
1535

PETRU RAREŞ

------

-�_
) _<2_
> _(8)

(9)

(10)

491

60,4

24,7

0,2

14,7

296

-18

47,5

33,1

0,3

4 1 ,2

49,2

19 ,<::'

80

218

100,0
75,6

18,1

6,3

8

119

65,3

0,2

34,7

33

97,9

0.2

O,:l

17

98,2

0,3

0,4

16

97,1

-

2,�

48

95,3

-

6.7

7!)

96,0

-

5

l ,fl
1,1

--- ·------ -- - - ---- - ---- - -- - -·--- ·------

32.

REBRIŞOARA

1965

1886

33.

RODNA

2576

1 887

320

22

347

73,3

12,5

1 . Rodna

2085

1431

456

316

22

316

:n

68,6

15,2

4

93,0

0,8

1924

2

1

99,8

�-

9,3

491
Şant
34. SALVA
1927
------1 1 60
1 . Salva
767
2. Runcu Sailvei

0,1

4 ,0
1 ,O

13,2

1,1

1 5,2

--

-

6,2

0,1

------ --- --- ·--·-·· --- -- - - - ------ - - ----

35.

SlNMIHAIU DE CIM.
2.

Brăteni
Sînmihaiu
Sălcuţa

1 1 58

3606

495

240

240

-

757

637

30

538

453

4ll

45

. 104

4361

99,8

2

766

8

2.51

0,2

99,9

-

82,8

1 1 ,3

100,0

0,1
0,2

5,7

1 1 ,9

90

84,2

3,9

32

84,:!

6,3

4

99,0

6

12

95,8

6

6

75,6

1 ,2

1 ,2

24
393
343
Fîntiniţa
7 58
18
627
83
728
8 . Visuia
309
1 391
755
3709
6364
36. ŞIEU
---------- - ------ -- -- ---136
226
759
1596
475
1. Şieu
25
64 1
2. A rdan
666
56
327
325
723
3. Posmuş
247
28
4. Şoimuş
2 75

45,3

51,6

3,1

1.
3.

de

Cîmpie

4. Stupini

415

5.

Zoreni

422

6.

Miceştii de Cimpie

503

7.

491

8

1 ,5

5,9

1,0

1 ,4

2,8

1 1 ,3

86,2

2,4

61,3

1 1 ,8

21,7

29,9

14,1

47,5

4,8

-

Mărişelu

663

663

6.

Bîrla
Domneşti

341

3-4 1

564

209

18

301

725

17

691

4

193

183

6. Jei<:a
9.
10.
11.

Măgurele
Neţeni
Sîntioana

207

197

411

411

2,0

45,2

7,7
10,2

69,8
100,0

5.

7.

45,1

8,5
3,7

96,3

1 00,0

5
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t :J

35,7

3,1

54,9

2.9

95,4

0,5

10

94 , 9

36

5

95,2
100,0

6.3
1,8
5,1

2,8

2,4
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Şieuţ
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5

98,6
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616
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92,7

7,3
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53,5

37

1030

-----------

1 .2

33,6

1 1 ,5

763

522

25

140

76

6 1 ,7

3,3

19,6

1 0,0

920

242

4

485

1 89

26,5

0,4

52,6

20,5

6 15

595

20

50

96,8

401

86,7

10,7

1 ,4

6,0

468

17

253

8

1779

812

576

137

137

135

135

294

121

1 52

21

572

· 5 12

16

44

355

298

33

3580

2572

570

282
2305

4

3,2

3,6

17

89,8

2.8

316

210

77,2

13,7

9,1

115

121

70,8

14,3

14,9

40,7

5 1 ,5

7,7

24

89,6

2,8

7,6

83.9

9,3

20

418

7 1 ,9

1 5,9

0,1

1 1 ,7
1 3.7

1 00,0
1 00,0

6,8

1.

96 9

471

364

1

135

48,7

37,5

0,1

541

462

19

18

42

65,7

3,3

3,3

7,7

444

387

·o,2

12,6

1

56

87,2

541

495

20

26

91,5

3,7

5. Cociu

5.36

449

5

102

80,7

1,0

6.

529

308

162

3456

515

Şieu-Sfintu

5764

TEACA
1. Teaca
2.

Archiud
3. Budurleni
4. Ocniţa
5. Pintic
6. Viile Tecii
42. TIHA BIRG.
1 . Tiha

,:3.

99,9

(n2_ <9 L..J!Q�

2.

Şintereag
Blăjenii de Jos
3. Blăjenii de Sus
4. Caila

41.

97,3

__
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-------------------

2.

54

��>

_
_

356

--- .
-- -------

2. Arca lia

<!!)

> ___
<�--<�>_ S�_

_

20214

---- ------

2. Lunea
3.

__

2079

37. ŞIEUT
1.

< 2>

2.

Bîrg.

�iureşenii IJ.

TELCIU

1 . Telciu

2. Romuli

58,1

422

59,9

30,6
8,9

23,9

7,3

4 ,2

13,8

70,6

1 1 .4

73,5

21.1

0,3

5,1

0,2

4,1

59

1 371

1 730

73

239

1 1 20

198

931

683

1 97

3

48

352

352

11,1

100,0
10

99,0

2

47

95,7

79

146

1 19

5.'i,2

10,3

19,9

15,5

5

4

26

98,a

0,3

0,2

1 ,3

4

26

0,7

5,0

946

936

1038

989

767

423

1902

1 867

1384

1 382

2

485

3

SIS

4,8

1 8,:�

--

1902

1 88 1

3

18

1567

1 547

3

17

335
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ASPECTE PRI VIND MI�CAREA MEMORANDIS TĂ
IN ŢINUTUL BIB TRIŢEI ŞI NĂSĂUDUL UI (1884 - 1895)
TRAIAN BALAN

Prin incheierea dualismului austro-ungar în anul 1 867 autonomi a
t radiţională a Transilvaniei este anulată, Tran silvania fiind anexati.t la
l'ngaria. Situa �ia maselor populare de aici, în marea lor majoritate
români, va cunoaş te o înrăutăţire continuă prin accentuarea asupririi
nati onale şi a exploatării sociale.
Burghezia română din Transilvania, împinsă pe planul al doi lea
ca burghezie asuprită , mai slabă şi numericeşte şi ca poziţie economică,
fiindu-i astfel îngreuiată ascensiunea social-economică , se va situa in
fruntea luptei maselor populare pentru eliberare naţională, căci nemul
t umirea tuturor cateuoriilor sociale româneşti era generală.
Numai cucerirea de drepturi egale in toate domeniile vieţii econo
;;1 i n• , sociale, politice şi culturale, prin recunoaşterea naţiunii române
• ·qală in drepturi cu natiunile dominate ( austriacă şi maghiară) putea
d uce la în lăturarea asupririi sociale şi naţionale.
Compromisul dualist nu i-a descuraj at pe români în lupta lor pen
! r u drepturi şi unitate politică ci, dimpotrivă, aceştia s-au ridicat la lup
: ,s pentru d reptul
lor la o viaţă liberă şi independentă 1 •
In aceste condiţii, după crearea in 1 869 a primelor partide politice
a l e burgheziei române din Transilvania , în mai 1 88 1 se întruneşte la Si1J i u conferinţa naţională a românilor din Transilvania şi Banat, ocazie
c u care are loc unificarea acestor partide prin constituirea Partidului
naţional al românilor din Ungaria şi Transilvania, partid ce va orga niza
l upta românilor t ransilvăneni pentru libertate şi unitate naţională.
Una dintre tacticile ce se vor adopta de aici înainte, de către par
t idul nou c reat, pen tru obţinerea de drepturi naţionale a fost şi aceea a


'

.. Romanul", XI. 6 ougu>t 1 867.
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a l racwrii sprij inului opiniei publice pe calea memoriilor adresate curţii
paralel cu o largă publicitate dată acestora, memoni m care
să se arate situaţia românilor transilvăneni în cadrul statului austro
uncJar.
[ncă de la conferinţa din 1 881 s-a hotărît alcătuirea unui memoriu
. , d!' ta liat în cauză " căruia să i se dea o largă publicitate 2• memoriu ce
va fi publicat î n 1 882 în treilimbi : română, maghiară şi germană. Me
m o r i u l va cunoaşte un .. ecou favorabil" în rîndul opiniei publice euro
i m p <'ria l e ,

pene 3•

Comitetul nou a les la Conferinţa naţională' a Partidului naţional
român din 1 884, î n prima sa şedinţă, decide, printre altele, , . a se com
p u iw un nou memorand, strict politic însă" 4 ( cel din 1 882 fiind conside
rat . ,p wa istoric " ) . Din diverse motive proiectul nu se realizează.
La conferinţa naţională din mai 1 887 - conferinţă de mare impor
ta n ţ ei în impulsionarea luptei politice a românilor transilvăneni - alcâ
tu i n•a şi în a in t a r e a unui . . Memorand care va cuprinde gravamine!P
rom<înilor" . . printr-o deputaţiune " împăratului 5 devine, prin unanimita
lea celor prezenţi. o sarcină a Comitetului centraL un adevărat deziderat national.
Deşi se încredinţează lui Aurel Mureşanu şi Iuliu Coroianu misiu
nea de� a întocmi cîte un proiect de memoriu, acesta nu se va înainta de
c î t p<�ste cîţiva ani în scopul pregătirii mai întîi a opiniei publice.
Un rol deosebit în pregătirea opiniei publice din ţară şi străinătate
l-a avut . ,Memoriul studenţilor" din Bucureşti, alcătuit în 1 891 sub pa
tronaj u l . . Ligii culturale", care dezvăluia lumii .. anomalia din Imperiul
auslro-ungar ce merita toată atenţia din partea Europei : opresiunea
naţi onalităţilor nemaghiare şi negermane 6, tradus în patru limbi şi di
fuzat în 1 300 de exemplare.
ln iulie 1 891 studenţii maghiari din Cluj combat memoriul studPn
til o r români însă interventia lor este anulată prin Repli<:a studenţilor
români din Cluj , Budapesta , Viena şi Graz redactată în cinci limbi şi în
care se arăta cu curaj asuprirea naţiunii române din Transilvania. Auto
rii Replicii au fost judecaţi şi condamnaţi la închisoare. Evenimentul
a s ti rnit un puternic ecou în ţară şi străinătate. Cu această ocazie .. in
tdigenţa romtmă din llîrgău " ( tinutul Bistriţei) a adresat condamnaţilor
do u�i scrisori . . de ac\erinţă " , fapt pentru care semnatarii au fost ..traşi
în j udecată " iar învăţătorii de la şcoala fundaţională din Prundu-Bîrgău
lui : Iacob Onea, Paul 13eşa, Eliseu Dan şi Larion Bozga au fost .. suspen
d a ti din oficiu" iar apoi .. ascultaţi de judele de instrucţie din localitate " .
·

2 T.V. Pă�ă tion, Cartea de aur, Sibiu, 1 913, voi. V I I , p. 32.
3 Veii Ştefan Paseu. Marea Adunore Naţională de lo Alba Iulia, Cluj, 1968, p. 146 ; Serbcm Polverejon, N icoi<Je Cordoş, MişcareG memorandiltllo in ck>cumente (1 885-1897), Ed itura Dacia, Cluj, 1973, p. 29.
4 Serban Polverejan, Nicolae Cordoş, op. cit., anexa 1, p. 1 0 1 .
5 T.V. Păcătion, op, cit., voi. Vl'l, p. 342.
6 Apud, Stefa-n Pascu. Făvrirea statului nalional unitar romlln, Editura Academi<>i, Bucu ,.. ş tl, 1 963,
voi. 1, o. 22 1 .
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Tot acum, inspectorul de şcoli din comitatul Bistriţa-Năsăud, dr. Iuliu
Cscrnatoni, a cerut ca mai multi învăţători români şi saşi să fie desti
:uiţi iar diplomele să . le "fie nimicite" pentru că nu predau limba ma
...; :-tiaru conform legii " 7.
_\!ţi 1 4 romtmi, dintre care 7 din ţinutul Bistriţei, sînt judecaţi pe n 
t ::-a aderinţă l a Replică, printre apărători fiind şi dr. Gavril Tripon din
i)i striţa 8.

Adrese de solidaritate, semnate de zeci de ţărani şi intelectuali, sînt
: rimise din numeroase sate. Ziare de mare tiraj şi personalităţi de prc:s
: : -J i u din Europa susţin Memoriul studenţilor români şi Replica a n s to
�a 9• Iată de ce Replica a pregătit Memorandul.
Intreagă aceas tă mişcare, cunoscută sub numele de mişcarea me
morandistă şi care cuprir::.de anii 1 884-1895, cu memoriile şi replicile
c e au precedat şi pregătit înaintarea Memorandului ( 1 892 ) , cu momentul
f-i ele vîrf : 1 892-1894, dar mai ales participarea poporului român d in
Transilvania la ea, cunoaşte aspecte concrete şi în ţinuturile I3istriţei
!:oi :\Ji:isăudului.
Conferinţa naţională a Partidului naţional român din Transilvania
din 2 1 -22 ianuarie 1 892, unde " tinerii" sau ,,tribuniştii" reuşesc alege
rea lui Ioan Raţiu ca preşedinte al partidului, conferinţi:. Ia care parti
c i p ă şi opt delegaţi din părţile Bistriţei şi Năsăudului 10, după discuţii
:nelungite, votează ca Memorandul să se "aştearnă fără amînare" ; Ga
nil Tripon fiind alături de Eugen Brote şi Rubin PJ.ti�ia în fruntea sus
tinătorilor acestei acţiuni 11. La şedinţa din 2 1 ianuarie aşternarea "cît
::1ai curînd a Memorandului" a susţinut-o şi preotul T. Cotuţiu din Diug
lazi Dumbrăviţa - Bistriţa) . 12
Consfătuirea din zilele de 25-26 martie 1 892, dnd se dă formă de
:i;1 i tivă Memorandului, hotărăşte tipărirea şi răspîndirea acestuia 13, cit
si prezentarea lui împăratului, la Viena, pe ziua de 28 mai 1 892, de ci:itre
o delegaţie care să fie compusă din întreg comitetul central al partidu1i..l i 14 şi din "reprezentanţi ai tuturor comitetelor locuite de români, între
c are cît se va putea mai mulţi ţărani " 1 5,
Memorandul românilor din Transilvania şi Ungaria 16, act cu carac
- t' f pregnant politic elaborat prin contribuţia colectivă a mai multor
:�un iaşi politici români, deosebit fiind rolul lui Iuliu Coroianu în calita
: e ele prim-redactor al acestuia 17, cuprindea o severă critică a modului
·

- Minerva, Bistrita, anul I V , n r . 1 d i n 1 / 1 3 ianuarie 1894, p. 1 0.
� Ga.eta Tro nsilvar>iei, nr. 121 d i n 211 4 i u n i e 1894, p. 2.
; i e z i , Stefan Poscu, op, cit., p. 222.
· : Jos i l e Neteo, Istoria Memorandului românilor din Transilvania şi Banal, 1947, anexa nr. 1 . pp.429-43 2 . .
· · Gclzeta Transilvaniei, nr. 7 d i n 1 1 '23 ianuarie 1 892.
·-' Serban Polvereja n , Nicolae Cordoş, Op. cit., a-nexa 1 1 4, pp. 333--340.
· -' Ibidem, ane•a 46, p, 193.
· ' lJrn pă rţile Bistriţei $Î Năsăud u l u i membri·i acestuia erau : dr. Gavril Tripon, Gavril Man, avocati
din B i strHa

şi Gherasi m Domide din Rodna.

· ::. Serban Polverejan , Nicolae CordO$, Op. cit., a nexa 47, p. 194.
· � T . V . Pocăţion, Op. cit., p p . 51 3--546.
' " lez;, S. Polverejon, N. Cordoş, Op. cit., pp. 26-51 .
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în care s-a efectuat încorporarea Transilvaniei la Ungaria, a legilor
d�1a lis te : a lc'gii electorale ( alta decît cea care se aplica în Ungaria ) . a
·
legii pentru c>gala îndreptăţire a naţionalităţilor - încălcată în mod per
manen t -, a legii presei. şcolare, etc. , a politicii agrare şi sociale a gu
vornului, a întregii politici astatului austro-ungar.
Cu toate limitele sale, Memorandul demasca, la 25 de ani de la
creare, sistemul dualist austro-ungar, protestînd împotriva politicii aces
tui sistem statal faţă de naţionalităţi, faţă de românii transilvăneni . îm
potriva lipsei de drepturi politice a acestora, a tendinţei evidente de
deznaţionalizare forţată a lor 18.
Semnat la 26 martie 1 892, apoi repede tipărit, Memorandul este tri
mis unor persoane de încredere pentru a fi răspîndit în mase şi a pregăti
populaţia despre rostul ac ţ iunii.
Printre cele 78 de adrese, de pe tot cuprinsul Transilvaniei , unde
s-au trimis pachete cu textul Memorandului, 6 sînt din comitatul Bistri
ţa-Năsăud : Gavril Manu ( la care s-au găsit 1 7 exemplare). Daniel Luca
si Gavril Tripon, avocaţi din Bistriţa , Eliseu Dan învăţător în Prundu
Bîrgăului 19, Ioan Macavei din Feldru şi Gherasim Domide din Rodna 20.
ParaleL preoţi şi învăţători înfruntînd vigilenta şi , .urmările ce se
luau de c ătre autorităţi " , au adunat poporul citindu-i şi explicîndu-i
textul MemoranduluL nevoia momentului ( în satele Bistriţei şi Năsăudu
lui , de regulă, după slujba religioasă, la aşa-zisa . ,parad ă " - obicei ră
mas din timpul Graniţei) . De acum înainte mulţimile de ţă rani vor fi
neclintit alături Cl e fruntaşii lor politici, înse!J1nătatea mişcării sporind
<:onsiderabil.
Tot acum s-au ales şi delegaţii pentru Viena cît şi fondurile nece
sare suportării c heltuielilor.
Despre modul cum s-a desfăşurat această acţiune şi par ticiparea ma
selor în ţinutul Bistriţei şi Năsăudului avem date privind valea Rodnei.
La fel s-au petrecut lucrurile şi în celelalte zone.
Clubul partidului naţional român din Bistriţa, în aprilie 1 892, trimi
te în acest sens o adresă semnată de Gavril Manu, preşedinte şi dr. Ga
vril Tripon, la Rodna, lui Gherasim Domide 21, adresă comunicată de
aceasta unor ţărani şi intelectuali, în mare secret.
Paralel se face apel la o colectă ( în întreaga Vale a Rodnei) în sco
pul susţinerii cauzei şi se fixează data unei adunări la Rodna pentru 7
18 Vezi, Vas i l e Netea, Op. cit., Ştefan Pascu, Op. c;t., pp. 224-232 ; idem, Din Istoria Transilvaniei,
Editura Academiei R.P.R., ediţia a 1 1-a, 1963, voi. 1 1 . pp, 301-304.
19 Născut i n Susen i i Birgăulu.i. judeţul Bistri,a·Năsăud, mai apoi d irector de şcoală confesională i n
satul său n<:�tal, Eliseu Dan s "G aflat a·Jături de ol t i i , j n fruntea elevHor năsăudeni c u ocozio săr·
bătoririi victoriilor a rmatei .române, in 1 877 de •la Plevna şi Smirdan. Va fi ·i n fruntea birqă uanilor
la Marf!Q Adunare de la Alba Iulia de la 1 decembrie '1918. Cu toale riscurile şi acum, i n 1 892,
se achită cu cinste de sa rc i na asumată, si tu-i nd u·se ln fruntea mlşe6·rii ,pe Va•lea Bir�ăului.
20 1.1. Pa pp, Procesul memorandu1ui românilor din Ttan�lvania. Acte şi date, Cluj, voi. 1, 1933, pp. 77-79.
21 Fiu de tăran d i n comuna g ră r>icerească Rodna. Gherasim Domide ( 1 856--1909) face şcoala la Rodn<J.
apoi teologia (ca bursier oi Fond u r i l or şcolare g ră·nic:ere.şti nCts-udene). Din 1 883 aderă la Parti
d u.! •nal i onal român din Transilvania, in ianuarie 1 892 f i i nd ales in comite-tul central al partid u l u i .
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mai 1 892, în localul şcolii fundaţionale, cu scopul : , .Reprezentarea cer
cului Rodnei în deputaţiunea care va avea a aşterne Memoranc\ul româ 
� ilor Ia înaltul tron" 22.
La adunare participă reprezentanţi ai tuturor comunelor de pe va
i t - a Someşului superior şi a Ilvelor (procesul verbal al adunării fiind
sPmnat de Gherasim Domide din Rodna, Leontin Pop din Şanţ. Ioan Cle
lTI('nt Buia el i n Sîngeorz-Băi, Ştefan Neamţu din Feldru , Zaharia Mare
d i n Ilva Mare şi Gavrilă Ruşti din Măgura). Tot acum se adună pentru
. . spese " 225 florini după cum urmează : din Şanţ - 25 fl. ; Rodna
25
; L ; Maieru
25 fi. ; Sîngeorz
25 fl. ; Ilva Mică - 1 5 fl. ; Feldru �O fl. ; Nepos - 1 5 fi. 1 Leşu - 20 fi . 1 Poiana - 1 5 fi. 1 l'vlăgura - 20 fi. 1
Jl\·a Mare - 25 fl. 23 1
La Viena, unde membrii aleşi a i deputaţiunii trebuiau să sosească
simbătă 16 28 mai 1 892, s-au constituit pentru primirea memorandiştilor,
comitete formate din studenţi români aflaţi la studii în capitala impe
riului habsburgic24• Acestora li s-au alăturat reprezentanţi ai celorlalte
naţionalităţi oprimate : cehi, croaţi, slovaci, sîrbi ; chiar şi austrieci
1 dr. Karl Lueger) .
Conform înţelegerii pînă seara zilei d e 2 8 mai, a u sosit Ia Viena,
237 delegaţi25 în frunte cu marea majoritate a conducătorilor mişcării
n ationale ( Gavril Tripon lipsea fiind bolnav). Din delegaţie fac parte
�i 1 00- 1 50 ţărani îmbrăcaţi .în port naţionaJ26 intelectuali, meseriaşi ,
lucrători aproximativ 300 persoane incluzînd ş i pe cei sositi î n zile!<"
de 29 şi 30 mai.
Aici, pe lîngă demersurile oficiale se organizează şi două întruniri
;J'Jb!ice. La una din ele, in seara zilei de 3 0 mai, în faţa a peste 600 de
:::J a rticipanţi, ia cuvîntul şi Ştefan Neamţu din Feldru, un ţăran - despre
c a re trimisul ziarului "Tribuna" scrie : " . . . un vechi grănicer român
::in regimentul Năsăudului, cu pieptul plin de decoraţii cîştigate, pe
:�ontul de luptă, a arătat cît sînge au vărsat aceşti grăniceri pentru
:>a trie şi tron, la cîte lupte au participat pe toate cîmpurile de luptă
ale Europei , şi a zis, că poporul, care asemenea a făcut, trebuie să afle
C: reptatea cuvenită 27. " Se cîntă "Deşteaptă-te române" , ocazie cu care
: �;misul ,.Gazetei Transilvaniei" nota : "Plugarii, damPle, domnii, t oţi
..:: ::1tau. Era ceva impunătoriu28. "
Alături de Ştefan Neamţu Ia Viena au mai participat circa 1 8 dele
·:: ::: t i (ţărani şi intelectuali) din satele Bistriţei şi Năsăudului29.
Audienţa solicitată nefiind acordată, la 1 iunie 1 892 st. n., după ce
c
z i înainte Memorandul a fost predat şefului cancelariei imperiale
-

-

-

z: : !lo�-Mă l i n , Memorandistul Ghenasim Domide, Bucureşti, 1944, p . 1 8 .
.:..: � .
: • �·�n Polverejan , Nicolae Cardoş, Op. cit., anexa 50, pp. 201-203.
:� <cs;;e Netea, Op. ciL, p. 149.
." Galeta Transilvaniei, nr. 1 1 5 d i n 24 mai/5 iur>ie 1 892, p. 2.
:· r:m...a . n r . 1 22 d i n 31 mai/12 i-unie 1 892, p. 486.
::"! Gaz- Transilvaniei, nr. 1 1 5 din 24 mai/5 •iunie 1892.
_:o; • e: · : Tribuna, n r . 1 1 8 d i n 27/8 iunie 1 892 ; Vasile Netea, Op. cit., ane•a nr. 3.
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"fără ca deputaţiunea sau măcar conducătorii ei să fie primiţi de
împărat" - memorand ce va fi retrimis, fără a fi milcar citit, lui Ioan
Raţiu, preşedintele Partidului naţional român din Transilvania, la
Turda - deputaţiunea se întoarce acasă, după ce cu o zi înainte se
fotografiase în grup30,
Cîteva zile mai tîrziu, din Dej , la 8 iunie 1 892 Teodor Mihail scrie
lui Vicenţiu Babeş : "Vă asigur, că toate cîte a publicat "Tribuna" în
privinţa aceasta sînt esacte, ba în realitate au fost şi mai grandioase.
Ţinuta şi purtarea românilor a fost demnă şi exemplară, însufleţi rea
la culme şi comună a reprezentanţilor participanţi a naţionalităţilor
asuprHe din monarhie. Românii s-au întors mai mîndri şi mai tari în
suflet " 3 1 •
In tot acest timp mişcări ele aderenţă populară la acţiunea între
prinsă au loc în întreaga Transilvanie.
Cei adunaţi, de exemplu, Ia Bistriţa, în 26 iunie declară :
" . . . Aprobăm Memorandul aşternut Tronului, precum şi toti paşii
întreprinşi . . . Membrii deputaţiunii au fost mandatarii noştri, pentru
abncgaţia lor le exprimăm recunoştiinţă şi le votăm încredere" 32.
La fel subscriu locuitorii din Năsăud şi satele din jur, comunele
de pe valea Ţibleşului in frunte cu Zagra, cele de pe valea Ilvei, Rodna,
Maieru şi alte localităţi ale ţinutului Bistriţei şi Năsăudului, alături
de cei din întreaga Transilvanie33.
Locuitorii văii Bîrgăului, întruniţi la Prundu-Bîrgăului afirmă :
" . . . Aprobăm într-un totul Memorandul . . . precum şi p'rocedarea
corectă şi românească a comitetului şi a deputaţiunii, care a fost efluxul
voinţei poporului şi le exprimăm sincera noastră mulţumită şi deplina
încredere . . . Condamnăm sălbăticiile de la Turda şi Şimleul Silvaniei
şi constatăm că ţinînd prin dînsele a ne intimida, mai tare ne-au oţelit
într-u susţinerea şi apărare� dreptei noastre cauze . . . " O telegramă din care am citat mai sus - este trimisă Comitetului Partidului naţional
român din Transilvania dar şi Gazetei "Tribuna" spre publicare,
Semnează 8 1 de persoane, marea majoritate ţărani. dar şi învăţători ,
preoţi, funcţionari şi meseriaşi din toate satele bîrgăuane, fără excepţie.
Dintre semnatari amintim pe : Eliseu Dan , Iacob Tănase, Paul Bcşa,
Ilarion Bozga, dr. Nicolae Hîngănuţ, Ioan Dologa, Cifor Socină, Ioan
Rău, Iacob Parasea, Petru Cot ş.a. 34.
Telegramă de felicitare şi îmbărbătare trimit şi "damele române
de pe va lea Bîrgăului " pe adresa D-uei Emilia Raţiu, Turda, soţia
preşedintelui Partidului naţional român din Transilvania .
30 Tribuna, nr. 122 d i n 1 892.
31 Şerban PohH>rejan, Nicolae Cordoş, Op. cit., anexa 5 1 , I>P· 203-207.
32 Tribuna, IX. nr. 1 36 d i n 1 7/29 i un ie 1892, p. 541 .
33 Vezi Tribuna, iunie 1892.
34 ldem, nr. 1 43, 25 iunie/7 iulie 1892, p. 569.
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Conducătorii deputaţiunii române - Ioan Raţiu, Eugen Brote - pri
mesc chiar şi la Viena telegrame de felicitare şi adeziune.
Mitinguri de protest, scrisori şi telegrame de susţinere şi adeziune
au loc la Bucureşti. Iaşi, Craiova, etc., organizate de Liga culturală35•
Totodată se declanşează o acţiune de colectă naţională pentru
repararea caselor lui Ioan Raţiu devastate de elemente şovine la întoar
cerea de la Viena. De pe Valea Bîrgăului contribuie cu suma totală de
7 florini, opt cetăţeni în frunte cu acelaşi Eliseu Dan şi care în numele
mai multor . ,inteligenţi" şi ţărani români grăniceri trimite o telegramă
de solidaritate şi lui Vasile Lucaciu - fruntaş al mişcării naţionale,
condamnat de autorităţi la un an închisoare şi suspendare din post36. Cu
actiunea lui Lucaciu se solidarizează şi locuitorii din Sîngeorz Biii ,
cit şi clubul din Bistriţa al Partidului naţional român ce avea ca preşe
dinte, în octombrie 1 892, pe J. Mărgineanu şi secretar pe G. Tripon37.
In aprilie 1 893, guvernul maghiar Wekerle dă ordin parchetului
din Cluj să deschidă acţiune judiciară împotriva comitetului Parti
dului naţional român din Transilvania şi a altor fruntaşi politici
români sub acuzaţia de .,agitaţie comisă prin răspîndirea memoriului
sub numele de Memoriul românilor " 38.
La proces este chemat de asemenea şi Nicolae Roman, funcţionar
ce bancă din Bistriţa, învinuit de răspîndirea .,mai multor exemplare"
ale Memorandului, în ţară şi srăinătate, la îndemnul lui Eugen Brate.
La interogatoriu, acesta din urmă neagă, afirmînd că Memorandul a
.'Qst intocmit, imprimat şi răspîndit de comitetul de 25 care ia asupra
sa întreaga răspundere. In consecinţă, Nicolae Roman n-a fost implicat
:!1 proces39, nefăcînd parte din comitet.
In aceste împrejurări românii din Transilvania îndîrjiţi şi totodată
:::curajaţi de sprijinul fraţilor din România, a celorlalte naţionalităţi
J:J rimate din monarhie şi de simpatia opiniei publice din întreaga
:=::.: ropă, se dovedesc la înălţimea cauzei pentru care luptau : autonomia
� �ansilvaniei şi egalitatea în drepturi a poporului român.
La Conferinţa naţională care îşi ţine lucrările în iulie 1 893 pe
_:..:-: Jâ cei 2 1 6 delegaţi aleşi mai participă, într-o ordine desăvîrşită
:r.:-ste 3000 de persoane. Conferinţa aprobă activitatea comitetului cît
- � acţiunile întreprinse în legătură cu Memorandul. dovedindu-se astfel
:.: � acesta era opera poporului român din Transilvania şi nu doar opera
-� or .. indivizi" cum afirmau autorităţile austro-ungare. Tot acum, se
:- :c : areşte continuarea luptei în vederea realizării programului memo
- :: -_ _: ist. ·
..: Gc:>eta Transilvaniei, n<. 1 32 d i n 1 4/26 iunie 1 892 ; Ştefa.n Pascu, Op. cit., p. 235.
... r.- d i n 1 '1 3 octombrie 1 892.
_.- :._ a�s::o-Mălin, Op. cit., pp. 2�22. Fostul preşed inte Gavril Manu moare la 28 august 1 892 .
.i � Transilvaniei, LVI I , nr. 87 d i n 1 7/� aprilie 1894.
:
i"oop, Op. cit., vo(. 1. p. 61 .
: - =

e

=.e istor�e. Vo!. VI.
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Telegrame de solidaritate şi adeziune sosesc din nou (la Sibiu locul conferinţei) din toate colţurile Transilvaniei, dar şi din Bistriţa,
Nilsăud, Rodna şi Prundu-Bîrgăului4D.
Caracterul de masă al mişcării este sesizat ş i de deputaţii maghiari
din parlamentul de la Budapesta care sînt alarmaţi. Drept măsuri,
guvernul convoacă la Budapesta prefecţii judeţelor locuite de români
cu care analizează situaţia, se stabilesc măsuri represive - mai grav
stînd lucrurile în regiunile Alba Iulia, Abrud, Sibiu, Orăştie, Cluj şi
Bistriţa 41 - îndeosebi împotriva preoţilor şi învăţătorilor. Se încearcă
coruperea şi intimidarea a cestora fără rezultat însă, deoarece, aşa
după cum raportează unii funcţionari, "românii au încredere în
viitorul lor" 42.
Au loc şi dezbateri în parlamentul maghiar soldate cu interpelări
ale guvernului cu privire la mişcarea românilor, cu privire la creşterea
spiritului naţional românesc, conştienţi fiind, parlamentarii burghezi
maghiari, că autonom ia Transilvaniei ar fi însemnat pregătirea unirii
acesteia cu România.
Se iau măsuri represive de către guvern. Se introduce cenzura
preventivă pentru ziarele nemaghiare, satele sînt puse sub suprave
ghere, locuinţele mai multor intelectuali sînt percheziţionate. Ca
măsură supremă se hotăreşte deschiderea - pe data de 7 iulie 1 894
st. n. - procesului intentat celor 25 membrii ai comitetului naţional al
Partidului naţional român din Transilvania.
Cu toate aceste măsuri populaţia românească n-a putut fi nici
intimidată, nici oprită să se solidarizeze cu inculpatii. Cu cîteva luni
înainte de începerea procesului, agitaţiile, întrunirile, mişcările
de solidaritate cu memorandiştii iau proporţii impresionante în întreaga
Transilvanie, în Bucovina, în România dovedindu-se că Memorandul
reprezenta dorinţa şi voinţa întregii naţiuni române. In Transilvania
aceste adunări se ţin de fiecare dată şi peste tot cu participarea ma
sivă a ţărănimii. Adunarea ce trebuia să se ţină la Bistriţa a fost
interzisă categoric de autorităţi43.
Plecarea "inculpaţilor" la Cluj , locul desfăşurării procesului se
va face în triumf. Pe tot traseul bărbaţi şi femei, bătrîni şi tineri, în
maj oritate veniţi direct de la lucrul cîmpului, ii vor întîmpina cu
cîntece naţionale şi "mulţime de buchete şi cununi de flori" 44.
Martori oculari ai plecării la Cluj a lui Gavril Tripon şi Gherasim
Domide, povestesc : Gherasim Domide pleacă din Rodna la Bistriţa
.,unde-1 aştepta dr. Gavril Tripon şi ceilalţi, odată cu intreaga vale a
40 Tribuna, X, nr. 155 din 15/27 iulie 1893, p. 617.
41 $telan Pcscu, Op. cit., p. 250.

42 Jdem, Marea Adunare Naţională de la Alba luNa, p. 1 76.
43 Desăvirşirea unificării statul11i naţional român. Unirea ·Trunsihcniei cu vechea flomânie. S11b ·redac
lia praf. univ. M i ron Constantinescu, praf. ,....;.,_ Ştefan Pascu, Editura Aoa d . R.S. România, Bucu
\4

reşti, 1968, D· 7,
Gr zeta Trunsilvaniei. nr. 91 din 26 a·p rilie/8 mai• 1 894.
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Bîrgăului " 45. . . In triumf au fost duşi la gară . . . " Plecarea acestora a
, . fost sublimă". , ,In faţa bisericii gr. cat. din Bistriţa s-a format un
cortegiu lung de intelectuali, meseriaşi şi ţărani în frunte cu drapelele
societăţilor culturale . . . cu flori şi cîntece i-au însoţit pînE\ la gară ,
î n ochii autorităţilor ungureşti, care n u cutezau s ii i a milsuri d e oprire,
contra lor " 46• La Dej i-au aşteptat Teodor Mihali şi vicepreşedintele
pmtidului George Pop de Băseşti iar la Cluj , ţărani, femei , studenţi ,
intelectuali români. ,.Clujul are o înfăţişare deosebită, ca în ajunul
zilelor mari - scrie corespondentul , .Gazetei Transilvaniei " - . . .
nu s-a mai văzut poate niciodată atîta lume românească adunată aici
din toate părţile Transilvaniei şi Ungariei" 47•
Pregătită fiind apărarea fruntaşilor naţiunii române din Transilva:rJ.ia
încă din şedinţa ce s-a ţinut la 23 februarie 1 894 - cînd se stabileşte
linia de urmat şi apărătorii ( Gavril Tripon urmînd a fi apărat de
I. Popescu, înlocuit de Valeriu Branişte 48, iar Gherasim Domide de
Aurel Isac) -, hotărîndu-se ca nici un acuzat .. sub toată durata
procesului să nu se apere şi să nu vorbească decît numai româneşte " ,
râspunderea primind-o "toţi membrii comitetului pentru toati:i acţiu
nea, " 49 aceştia se prezintă în ziua de 7 mai 1 894 la proces aclamaţi
fiind de circa 25-JO de mii români veniţi la Cluj din toată Transil
Yania�0. Zeci şi sute de telegrame şi scrisori completau manifestaţiile
de solidaritate cu memorandiştii.
Atitudinea dîrză a inculpaţilor la proces, procesul în general
desfăşurat în zilele de 7-25 mai 1 894 a dezvăluit real situaţia de asuprire
n a ţională şi socială a românilor din Imperiul autro-ungar , constituind
totodată un prilej în plus de afirmare naţională a acestora .. Aştept cu
nerăbdare procesul" -- scria cu cîteva săptămîni înainte Vasile Lucaciu
i ui George Pop de B ăseşti - . . . Cînd te plîngi la împărat, este ca şi
<- um te-ai plînge directorului puşcăriei contra brutalităţii temnicerului.
Cauza noastră naţională nu se poate cîştiga decît prin luptă şi solidori
�atea noastră dîrză şi neînfricată. Sînt sigur că vom fi condamnaţi grav.
Cel puţin să ne purtăm cu demnitate şi mîndrie la proces �i la
:mscărie . . . Ne aşteptăm la cele mai grozave inchiziţii. Ele nu trebuie
scî ne intimideze, să ne slăbească credinţa, ci din contră, să ne-o intărea
sc!l şi convingerea fermă că trebuie să ne dezrobim de sub jugul strein
.: :.� orice preţ, aducînd chiar jertfa supremă : viaţa� 51•
Procesul Începe în ziua de 7 mai 1 894 st. n. ora 8 şi jumătate cînd
<O.e constituie curtea cu j uraţi şi încep primele audieri. lncă din prima
45 � - Bo�ca-Mălin, Op. cit., p. 27.
� e m i l Precup, In amintirea lui .G . Tr i pon, Cluj, 1940, p. 18.
fi Gazeta Transilvaniei, nr. 91 d i•n 26 april ie/8 mai 1 894 .
.&.0 .'a:eriu Branişte, Amintiri din inchisoare, B ucureşti , 1972, p. 240.
�: Serban Polvereja n, Nicolae Cordoş, Op. cit., anexa 82. pp, 266-270.
!>: S:efon Pa scu, o;n răsuneNI procesului memorandist in mosele po:>ula re,
: · S _ Polverejo n , N . Cordoş, Op. cit., a n exa 8 4 , pp. 271-273.
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şedinţă dr. G. Tripon declară c ă nu renunţă la dreptul de a fi apărat
de avocatul său 52• Revine şi în şedinţa următoare cerînd cu tărie acest
drept 53•
Acelaşi lucru îl afirmase şi Gherasim Domide care încă Ia 2 iunie
1 893, în timpul anchetei, declară hotărît că nu va răspunde Ia nici o
intrebare pînă nu i se va vorbi în limba maternă 54.
Aceeaşi atitudine dîrză o va avea Gherasim Domide şi la proces
cînd în şedinţa din 18 mai declară că adevăratul autor al Memorandu
lui este însăşi poporul român. Ca atare . ,atunci cînd executarii voinţei
poporului sînt traşi în j udecată, însăşi poporul este tras în j udecată " s<>.
Rînd pe rînd sînt ascultaţi toţi acuzaţii . Din dezbateri rezultă două
atitudini ce se înfruntă : aceea a guvernaţilor burghezo-moşierimii ma
ghiare şi aceea a burgheziei române, care se socotea reprezentanta în
tregului popor român oprimat.
In şedinţa din 18 mai iau cuvîntul şi Cristea, Barbu, Mihali, Tripon.
"Ţinuta bravă. Tripon mai ales s-a purtat bărbăteşte " 56, notează cores
pondentul "Gazetei Transilvaniei" la Cluj . Şi mai departe : "Lui Tripon
i s-au făcut pe stradă mari ovaţiuni " 57• Audiat fiind, Tripon arată că el
n-a participat la şedinţa Comitetului din 25-26 martie 1 892 dar îşi asu
mă toată responsabilitatea hotărîrilor acesteia. A primit exemplare din
Memorand dar i le-a confiscat poliţia încă înainte de a desface pache
tul, subliniind : " . . . ele nu mi-au fost trimise ca să mi le confişte poliţia
ci ca să le împart poporului. Şi cînd am zis c ă n-am avut ocazia să le răs
pîndesc n-am voit să zic că m-aş sustrage de Ia responsabilita ţea pentru
răspîndire " . Cu regret arată că la Viena n- a putut participa.
Cu toată declaraţia de mai sus, procurorul îşi retrage acuza împo
triva lui, fapt ce-l determină pe Tripon, la ieşirea din sala procesului . să
afirme : "îmi pare rău că părăsesc banca acuzatilor" 58.
La ultima şedinţă a procesului Ioan Raţiu, preşedintele Partidului
naţional român, arată cu mult curaj : "Ceea ce se discută aici este însăşi
existenţa poporului romi'tn. Existenţa unui popor însă nu se discută ci
se afirmă. De aceea nu ne dă în gînd să venim înaintea dv., să dovedim
că avem dreptul la existenţă. Intr-o asemenea chestiune nu ne putem
apăra în faţa el-voastră ; nu putem decît să acuzăm, în faţa lumii civili52
53
54
55
�6

Gazeta Transilvaniei,
Ibidem, nr. 96.

nr. 93 d i n 28 opril ie/10 mai 1 894.

E. Boşco-Mă l in, Op. cit. . !> · 24.
Gazeta Transilvaniei, nr. 98 din 4/16 mei 1 894, p. 2.
Gavril Tripon (1 860-8 mai 1 920) s--a născut la lclod, Cluj, avind pă rinţi i ţărani înstă r i ţ i (morori ) .
Urmează g i mnaziLtl la Gherla ş i Facultatea de drept d e la Cluj. I n 1 888 îşi ia doctoratul i n dre-pt,
din 1890 deschizind u.n birou avocaţiol in Bistrita. Este ini tiatorul unor societăţi culturo·le şi bancare
din Bistriţa şi preşed; nte al despărţămintului ASTRA d i n părţile Bistrllei.
In 1891 , deşi linăr, la propunerea lui :Ioan Raţiu, este o·l.es membru i.n Com•te�ul 1'\Gtional al
Pa rtidului national român d i.n Transi lvania.
Vezi pentru a l te date Emil Prec11p, In amintirea lui Dr. Gavril Tripon, Cluj, 1940.
57 Gazeta Transilvaniei, nr. 101 din 1 894.
58 ldem, nr. 102 d i n 1 894. pp. 1 0-1 1 .
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zate, sistemul asupritor care tinde să ne răpească, ceea ce u n popor are
mai scump : legea şi limba ! De aceea, nu mai sîntem aici acuzaţi, sîntem
acuzatorii rr 59,
Adevăratul rechizitoriu fusese deci rostit de Ioan Raţiu şi nu de c ă
tre procuror.
După intervenţia lui Ioan Raţiu, c eilalţi inculpaţi au refuzat să mai
i a cuvîntul.
Potrivit recomandărilor guvernului . ,inculpa ţii " sînt condamnaţi la
un total de 31 ani şi două luni temniţă de stat şi la plata sumei de 3.0 1 1
florini şi 93 creiţari cheltuieli de j udecată după cum urmează : Ioan Ra
ti u , 66 ani, 2 ani temniţă ; Gheorghe Pop de Băseşti, 58 ani, 1 an temni
ta ; Vasile Lucaciu, 42 ani, 5 ani temniţă ; Dimitrie Comşa, 48 ani, 3 ani
tPmniţă ; Daniil Barceanu, 46 ani, 2 ani şi jumătate temniţă ; Nicolae
Cristea, 59 ani, 8 luni temniţă ; Iuliu Coroianu, 46 ani, 2 ani şi opt luni
temniţă ; Patriciu Barbu, 51 ani, 8 luni temniţă ; Teodor Mihali, 39 ani , 2
ani şi şase luni temniţă ; Aurel Suciu, 40 ani, 1 an şi şase luni temniţă ;
:-- Iihail Veliciu, 48 ani, 2 ani temniţă ; Rubin Paţiţia, 52 ani, 2 ani şi şase
luni temniţă ; Gherasim Domide, 38 ani, 2 ani şi şase luni temniţă şi Dio
nisie Roman, 63 ani, 8 luni temniţă ; Septimiu Albini, 32 ani, fiind bolnav
fusese deja condamnat la doi ani şi jumătate temniţă 60.
Recursul făcut a fost, evident, respins, condamnaţii urmînd a fi în
temniţaţi la Vacz şi Seghedin.
Procesul, care a durat 19 zile, fiind cel mai mare proces din Tran
silvania, a avut un puternic ecou în ţară cît şi peste hotare. Dezbateri pe
această temă au loc chiar în unele parlamente străine. Opinia publică
e uropeană îşi spune încă odată cuvintul 6 1 ,
Pentru a se preîntîmpina noi acţiuni ale maselor, chiar odată cu re
m toarcerea acuzatilor de la Cluj , autorităţile iau măsuri foarte severe
de prevenire. Astfel, de exemplu, de la Apahida la Bistriţa, in toate gă
rile, s-au instalat jandarmi iar la Dej şi la Bistriţa . . s-a pus pază mare,
insuşi fişpanul a ieşit la gară " , iar jandarmii au c ercetat . ,cu de-a mănun
tul geamantanele şi straiţele călătorilor" 62• Cu toate acestea manifes
;: a ţiile de solidaritate nu pot fi oprite.
Paralel se cere întărirea armatei în zona Năsuud, Rodna, Şieu, şi
.:>rundu-Bîrgăului, unde aveau loc agitaţii puternice întreţinute de preoţi
':-' învăţători 63,
Vasile Netea, Op. cit., pp. 287--290.
Ştefa-n Pascu, Marea Adunare de la Alba lu11a, Cluj, 1963, p. 192.
Gazeta Transilvaniei, nr. 1 09-110 d i n 1 894 ; capitol u l . , Ecourile" din V. Netea, Op. cit., pp.
307-370 ; V. Netea, Conştiinţa originii comune fi a unitălii naţionale in istorio -ndui român,
1930. pp. 218-221 ; Mircea M u şat , Ion Ardeleanu, De la statul getCHiac la statul �omân unitara,
Edi tura Ştii·nţifică şi Encicloped;că, B ucureşti, 1 983, pp. 368-373.
Ga•eta Transilvaniei, nr. 1 1 0 d i n 1894.
S�efan Pascu, Op. cit., p. 1 89.
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ln Munţii Apuseni se confiscă chiar arme de Ia ţărani. In plus, Ia 1 6
iulie 1 894 Partidul naţional al românilor din Transilvania şi Ungaria
este desfiinţat de guvern 64.
In această atmosferă, Gherasim Domide se întoarce la Rodna spw
a-şi adăposti cei doi copii (fiind văduv). Studenţii societăţii .. România
Jună" din Viena îl proclamă membru de onoare iar studenţii din Rom cî
nia ii trimit scrisori şi telegrame de solidaritate 65,
La 1 5 iunie 1 894 este arestat la Blaj (unde îşi dusese fetiţa la inter
natul şcolii de acolo) 66 şi dus sub escortă la Cluj iar apoi la Vacz. Prie
tenii din Rodna îi trimit fetiţa în România, unde este internată gratui t
în . . Azilul Elena Doamna". Băiatul îl ia cu el la Vacz, unde este găzduit
de soţia lui Th. Mihali 67.
La Vacz şi Seghedin sînt întemniţaţi şi ceilalţi fruntaşi memoran
dişti condamnaţi 68.
Se organizează colecte naţionale pentru sprijinirea întemniţaţilor.
Din toate colţurile locuite de români Ii se trimit telegrame şi scrisori de
îmbărbătare.
Rodneanul Domide primeşte telegrame şi scrisori din Năsăud, Rod
na, Sîngeorz, Maieru şi chiar din Abrud şi Bucureşti. Din Prundu Bîrgău 
lui primeşte următoarea telegramă : . . Bîrgăuanii te salută cu drag : Mon
da, Bologa, Cândale, Orban şi consorţii" , semnatarii reprezentînd toate
comunele de pe Valea Bîrgăului 69.
Procesului şi apoi întemniţării inculpaţilor le urmează noi represa
lii. Alte persoane cad vi ctimă acestora. Aşa de exemplu : Eliseu Dan,
Paul Beşa şi Iacob Onea - învăţători din Prundu-Bîrgăului - aflîndu
se .. vinovaţi pentru delictul de tendinţă contrară statului" sînt condam
naţi la amendă 5 fi. şi .. pierderea ratelor din salariu" fiind d e asemenea
suspendaţi din posturi, în octombrie 1 894, de către Comisia disciplinară
a Comitatului Bistriţa-Năsăud 70.
Cu toate aceste represalii, Ia care se vor adăuga multe altele, lupta
va continua şi în anii următori.
Aşadar, mişcarea memorandistă a făcut ca problema Transilvaniei ,
a luptei poporului român din monarhia austro-ungară, să devină o prob
lemă a întregii naţiuni române.
Prin amploarea şi consecinţele sale Memorandul şi mişcarea care
i-a urmat a fost cea mai însemnată acţiune social-politică a românilor
din Transilvania din a doua jumătate a secolulu i al XIX-lea.
64
65
66
67
68

Ibidem.
E. Boşco-Mălin, Op. cit., p. 34.
Gazeta Transilvaniei, nr. 123 din 1894.
E. Boşc:G-Mălin, Op. cit., p. 35.
Vezi şi Va l e r iu Bronişte, Op. cit., 'P· 269 şi urm. : T..., n sil"..n ia,
69 E. Boşca-Mă l in, Op. cit., p, 36.
70 Gazeta T<ansilvaniei, nr. 223 d i n 1 1 /23 octombrie 1894, p. 2.
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. ,Biruinţa prin eşec " , t actica mişcă rii memorandiste, a dus la cr<:'şte
rea conştiinţei unităţii naţionale şi radicalizarea mişcării de eliberare
naţională 71. Ea a constituit pasul, trecut cu succes, dar prin aprigă şi
continuă luptă. spre făurirea statului naţional unitar român, pasul spre
Uni!ea de la 1 Decemhrie 1 9 1 8.

71 Vezi

S e rbon Poiverejon, Nico!oe Cordoş, Op. cit., pp. 91--93.
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Pe tentoriul Transilvaniei primele şcoli în sensul modern al
cuvintului, le-au avut naţionalităţile con locui toare - datorită situaţiei
lor privilegiate în raport cu poporul român, socotit doar tolerat. Astfel,
saşii din Bistriţa şi-au înfiinţat primele şcolii încă din a doua j umătate
a secolului al XIV-lea 1,
Prima şcoală pentru românii din Transilvania a fost organizată
în anul 1 469 la Scheii Braşovului. Această şcoală, ce era sprijinită de
domnii Ţării Româneşti, a funcţionat iniţial în limba slavonă, iar apoi,
în condiţi�le propagandei calvine din a doua jumătate a secolului al
XVI-lea, respectiv din anul 1 559, introducîndu-se predarea în limba ro
mână 2• In secolul următor au funcţionat şcoli româneşti la Haţeg, Alba
Iulia , Lugoj , Caransebeş, Orăştie şi Făgăraşl. După anexarea Transilvaniei
de către Austria şi trecerea unei părţi a românilor la biserica Romei,
s-au înmulţit şcolile româneşti. La Illaj , în anul 1 735, s-a înfiinţa t
Şcoala românească elementară, iar la 1 754 Gimnaziul românesc.
Pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud, p rimele şcoli româneşti
s-au infiintat după anul 1 763 cînd a luat fiinţă Regimentul de graniţă.
Este vorba de aşa-numitel e " şcoli triviale" care au funcţionat încă
1 K . Gund i sch, i n FI, IV, 1976, p . 1 56.

2 Ion, Stanciu, O istorie a pedagogiei universale şi
qc�ică, Bucur&Şti,

3 Ibidem.

1977,

romane�ti

p. 105 şi p. 1 68.

p. 160.
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de la finele secolului al XVIII-lea la Nilsăud, Zagra, Tekiu, Maieru,
Monor, Prundu Bîrgăului ; pentru ca în primele decenii ale secolului
al XIX-Hea să se înfiinţeze şcoli româneşti şi în celelalte c omune din
cadrul Regimentului de graniţă năsăudean. Intre · acestea amintim şi
şcolile din Floreşti şi Nimigea, din apropierea comunei Şintereag,
înfiinţate în anul 1 830. In dezvoltarea învăţămîntului un rol deosebit
îl va juca Şcoala normală din Năsăud, înfiinţată în anul 1 837, şi Liceul
grăniceresc din Năsăud care a lluat fiinţă în anul 1 863 4 La Bistriţa
a luat fiinţă în anul 1 825 Şcoala primară românească unită. După cum
se poate observa, primele şcoli româneşti au fost organizate de bise
ricile calvină şi greco-catolică, avînd şi rol de propagare a ideilor
promovate de cele două culte.
Biserica ortodoxă română din Transilvania îşi va pu tea înfiinţa
scol i proprii după ce în anul 1 78 1 a fost emis de către împăratu l
Iosif al II-lea Edictul de toleranţă religioasă. Un moment important
în ridicarea şcolilor româneşti ortodoxe îl reprezintă Ordinul numărul
1 .281 din 19 iulie 1 8 1 6, emis de Curtea de la Viena, în baJZa te ăruLa
episcopul ortodox Moga dă o Cir:culară în data de 1 7 septembrie 1 8 1 6
prin c are se cere ca : "In tot satul unde este preot, să s e infiinteze
şi şcoală, ia.r dascălul să nu fie altuL ci cantorul bisericii �i să aibă
o ferdeală de grîu de la omul cu prunci şi să fie iertat de darea capului
şi scutit de tot felul de greutăţi de obşte şi să înveţe pruncii a scrie
cu slove latineşti 5." In baza acestei cir:culare au luat fiinţă aşa numitele
.. şcol i ale cantorilor", care au funcţionat sporadic cu puţini copii şi
fără să existe un local pentru şcoală.
Ca urmare a transformărilor schiţa te mai sus, în anul 1 84 1 statistica
şcolilor din Transilvania scoate în evidenţă faptul că deşi a avut loc
o dezvoltare a învăţămîntu!lui românesc, el era rămas în urma învă
ţămîntului naţionalităţilor conl ocuitoare. Din cele 2.840 sate din
Transilvania existau şcol i în 1 .628 dintre ele. Din acestea 298 erau
şcoli româneşti, 962 erau şcoli maghiare, 353 erau şcoli germane şi
1 3 erau şcoli mixte 6.
In timpul regimului neoabsolutist instaurat după înăbw;irea
ReYoluţiei de la 1 848 ( 1 849- 1 859) s-au creat condiţii pentr u ex tinderea
numilrului şcolilor româneşti din Transilvania. Decretul Curţii de la
\'iena din anul 1 850 stabilea că în domeniul învăţămîntului competente
eu statul şi biserica. In baza acestui principiu se dădea posibi litatea
c u l telor să-şi organizeze şcoli confesionale întreţinute de către cre
di nc ioşi. Sinodul din anul 1 850 convocat la Sibiu de către episcopul
Andrei Şaguna pentru biserica ortodoxă din Transilvania a hotărît
c "! :
" . . . fiecare obşte bisericească să-şi facă şcoală . . . dascălii să
..

.

• Nicokle A l b u f.storia
n n . pp. 147-159.
5 Ibidem, p . 8 1 .
t Ibidem, pp. 15-16.

şcolilor româneşti din Transilvania int,. 1801)..1 867, E d . d i d .
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fie de religiunea noastră . . . în şcoli nu sînt admise decît cărţile
tipărite de tipografia diacesană . .7. P,lanul de învăţămînt al şcolilor
po'pulare, precum şi organizarea acestora, a fost statornicit în anul
1 854, rămînînd în linii mari valabile pînă în anul 1 9 1 8. Şcolile populare
româneşti de pe lîngă bisericile ortodoxe din Transilvania. au fost
organizate în trei clase cu două despărţăminte fiecare e.
Pînă în anul 1 856 învăţătorii erau aleşi de către obştea credin 
cioşi<lor, d e l a această dată e i sînt numiţi d e către autorităţile şcolare
şi biserk�şti superioare, fără ca obiceiul recurgerii la alegeri să fie
cu totul abandonat. Dascălii erau plătiţi de comună, dar mai primeau
anual 20 florin i din fondul sindoxiei 9.
ln aceste împ:rej urări din timpul regimului neoabsolutist, urmare
directă a Revoluţiei d� la 1 848/1 849, s-au înfiinţat şcoli român� ş t i
ortodoxe ş i î n alte localităţi din judeţ, inclusiv l a Caila. Intr-un docu
ment din anul 1 833, d� fapt un raport al preotului Simion S igmirean
către protopopiat, se arată că la Caila existau 66 copii de vîrstă şco
lară, din care 29 băieţi şi 37 fete şi că " . . . sătenii sunt săraci, nu au
dascăl, nici şcoală, nici loc de şcoală" 10. Rezultă, aşadar că la Caila
nu s-a aplicat pînă în anul 1 833 indicaţia episcopului Moqa elin anul
1 8 1 6 cu privire la înfiinţarea şcolii nationale. In Conscripţia din anul
1 849 efectuată din ordinul autorităţilor bisericeşti şi care urmăr�a
să constate stricăciunile provoca te bis�ricilor şi şcolilor româneşti î n
timpul revoluţi�i, se precizează că : ., Şcoală ş i învăţător satul f' U
are . . . doară numai cantoru" 1 1 .
Este clar că în intervalul 1 833-1 849 s-a organizat ş i la Cail a
" şcoala cantorului", care probabil funcţiona sporadic î n casa acestuia
cu copiii fruntaşilor satului. Cantorul nu era altul decît Grigore
Sigmirean absolvent al Gimnaziului din Bistriţa, fiul lui Chiril, fratele
preotului Simion, născut în anul 1 8 1 5 . Avînd în vedere durata treptelor
şcolare de atunci, faptul că Grigore Sigmirean a putut absolvi întdi
o şcoală cu durată de trei ani , apoi o şcodă normală sau una grama
ticală de asemenea cu dura ta de trei ani, şi în final, gimnaziul amintit
cu dura ta de cind ani, înseamnă că pe la 18 ani s-a întors în sa t şi
a deschis şcoala cantorului, deci probabil prin anul 1 834.
Organizarea şcolii din Caila în adevăratul sens al cuvîntului :
să cuprindă maj oritatea copiilor de vîrstă şcQlară, să dispună de o
clădire destinată studiului. de dastăl etc. - a avut loc în toamna
anului 1 85 1 , deci în anul şcolar 1 85 1 - '1 852. Primul dascăl al şcolii
din Caila a fost acelaşi cantor Grigore Sigmirean , care, într-un raport
din 10 april ie 1 852 adresat protopopiatului arăta : "Avem în sat şcoală
.

7 lbide.'l1, p. 86.
a Ibidem, pp. 87-88.
9 Ibidem, p. ea.
10 Arhivele Stolu l u i Bistriţa, Fondul Protopop'otu l u i ortodo• B i s triţ<J, dosar nr. 19.
1 1 Ibidem, Inventar 56, pp.l 0-- 1 1 .
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gata. Se ţine învăţătură cu pruncii întrînsa. S-au ţinut învăţătură cu
pruncii în cursul de iarnă ( semestrul 1) cinci luni, acum am început
a învăţa în cursul de vară ( semestrul Il) . .
In continuarea raportului
se arată -că dascălul este plătit de căileni cu suma de 1 00 florini v.a.
;>e an. In încheierea raportului se precizează că " Prunci buni de umblat
,a şcoală sunt 55, parte bărbătească 30, muierească 25 şi aceş tia toţi
au umblat la şcoală în cursul de iarnă şi au dat ex·amen" 12.
Documentul prezentat mai sus, dovedeşte că şcoala din localitatea
C:aila s-a deschis, după obiceiul timpului, în noiembrie 1 851 , într-un
:eal entuziasm de vreme ce toţi copiii au frecventat cursurile. Probabil
cei care au frecv.e ntat cursurile în ani i anteriori au fost trecuţi într-o
::: l asă superioară sau cel puţin în clasa întîia, despărţămîntul al doilea.
Clădirea şcolii, modestă după cum o să vedem în paginile următoare,
:: fost construită pe locul unde astăzi se află căminul cultural elin
: a iia.
După constituirea Austro-Ungariei şi anexarea Transilvaniei la
·_-ngaria, învăţămîntul a fost organizat pe baza Legii lui 16szef Eătvos
din anul 1 869, care a fost apreciată în epocă" . . . ca lege democratică ;
�ai ales pentru libertatea pe care o oferea pentru organizarea învă
: :1.mintului în limba maternă" 13. Şcolile confesionale române erau
)!"ganizate în 6 clase, de fapt fiecare despărţămînt din sistemul anterior
c.. devenit clasă de sine stătătoare. In locul limbii germane, ca a dou :�
.::nbă alături de limba română, s-a introdus limba maghiară. Treptat.
� �epta t
, s-a cristalizat însă şi în şcoală politica de maghiarizare pro
- cn·at5. de autorităţile de la Budapesta. Ponderea orelor de limbi'\.
-_-'jghiară a sporit în programele şcolare, se pune un accent mai mare
_ .,. geografia şi istoria Ungariei, dascălii au fost obligaţi, începînd cu
= :-' 'J ! 1 872, să-şi obţină şi atestatul de cunoscător al limbii maghiare,
o .: fost in terzise manualele tipărite la Bucureşti şi chiar pe teritoriul
� �� n si'lvaniei, se pretindea românilor să-şi construiască şcoli tip,
- � s t i sitoare, după modelul şcolilor de stat, se cerea şi celor mai sărace
_ - �unităţi săteşti să achite învăţătorilor salarii echivalente cu cele
: : :Oitate de stat. Politica de maghiarizare s-a accentuat după anul 1 907
· ::.j a fost adoptată Legea Apponyi şi a atins punctul culminant în
: :::. : i primului război m ondial ( 1 9 1 6- 1 9 1 8) cînd s-a constituit . ,zona
: _;._ �urală" din apropierea graniţei cu România. In cadrul acestei zone,
< ) j le româneşti au avut mult de suferit, fiind în bună parte desfiin
- � � e sau transformate în şcoli de stat.
_
in acest cadru, şcoala din Caila, ca de altfel toate şcolile româneşti
: :.::. Transilvania, a trecut prin mari dificultăţi pînă în anul 1 9 ! 8 .
·:
!'!ţătorul Grigore Sig'mirean a servit şcoala din CaH.a pînă î n anul
;�. cînd se pare că s-a pensionat, el decedînd în anul 1 874. Sătenii
.

�

-.-

· b.... lrwentor 82, p. 9.
=-- 5:-c�ciu, Op. cit., p . 339.
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1au ales şi apoi a fost numit în slujbă învăţătorul Iacob Boizeşanj,
originar din C aila ( 1 842-1 9 1 1 ) care a funcţionat neîntrerupt din anul
1 864 pînă în anul 1 894. Iacob Boizeşan a fost absolvent al ŞcolH
normale din Năsăud şi a Cursului pedagogic de 2 ani din a ceea:Şi
localitate. A obtinut decret de învăţător definitiv inainte de anul 1 872 ;
dar refuzînd sistematic să urmeze cursurile de învăţare a limbii
maghiare nu a obţinut decretul nou de calificare cerut de autorităţi 14.
Dovada că locuitorii satului Caila au continuat să-şi aleagă periodic
învăţă torul este dată de un document din anul 1 876, de fapt un memoriu
al sătenilor care cer protopopului să rre confirme pe învăţătorul Iacob
Boizeşan ales de ei şi nu pe candidatul preotului Ioan Sigmirean, respectiv
pe fiul său Grigore Sigmirean ( 1 847- 1 9 1 8 ) . In memoriu se arată că . . .
la data de 1 9 septembrie 1 876 ne-am adunat in sala şcolii spre a alege
pe învăţătorul prin vot . . . s-a fixat salariul de 60 florini v.a. şi locul
numit . ,Vătaştină" , care face în total 80 florini v.a." 15, Acest salariu
modest al învăţătorului Iacob Boizeşan era adunat cu greutate de la
căileni, care preferau în multe cazuri să-i dea băutură în locul banilor.
De aatfel, intr-o scrisoare a parohului din Blăjenii de Sus - Vasile
BUlan ( tatăl viitorului mitropolit al Ardealului Nicolae Bălan) fost
preot în Caila, referitor la situaţia anului 1 886 se arată următoarele :
,.De douzeci de ani de cînd serveşte învăţătorul în aceea·ş i parohie,
numai atunci şi-au primit din salariu o sumă aşa de mare, că pînă
atunci trebuia să-şi bea jumătate sa/J.arul său, pînă îl primea" 16 • Este
vorba de suma de 1 00 florini obţinută de la Sporn Marcel în contul
dreptului de crîşmărit.
Loca,l ul şcolii era compus dintr-o singură încăpere, pe care tre
cerea anilor l-a deteriorat devenind inadecvat tinerii cursurilor. O
descriere a înfăţişării şcolii din Caila şi a dotării sale o face însuşi
Iacob Boizeşan într-o adresă din 1 1 ianuarie 1 894 către Inspectoratul
şcolar din Bistriţa, adresă pe care o reproducem aproape în intregime
pentru valoarea sa informativă ca şi pentru sentimentul de amărăciune
ce se degajă din scrisul acestui dascăl de ţară aflat în ultimul an de
activitate, după 30 de ani de cînd funcţionează în Caila şi în al 35-lea
an de slujbă (în perioada 1 86 1 - 1 863 a fost dasdil în Cuşma) : "Mă
silescu ca să facu ceva sporiu. Şcoala nu e corespunzătoare, prin
·
peretele şcolii de către răsăritul se vede afară, padimentul nu se vede
pe sub tălpi . . . " în continuare adaugă : "Nu sînt bance în şcoală, fără
numai nişte scînduri puse pe nişte pociumbi ; Lipseşte materialul
scripturistic, . . , 'suntu sili tu alu cumpăra de mu i te ori eu. Nu am
baremu o tablă de perete, maşina de computu (de socotit), . . . , mapa
comitatului. In toată şcoala nu amu mai multu ca opt abecedare, două
1 4 Arhi.,ele s tatului Bistriţa, Fondul
15 Ibidem, Inventar 96, p, 126.
16 Ibidem, Inventar 137, p. 1 1 7.
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abecedare maghiare". Referitor la indicaţiile şi ordinele primite pc�nt ru
dotarea şcollii, ultimul fiind cel din anul 1 889, arată că : " . . . tot zicu
. . . , dar în zadaru comitetulu e nepăsătoriu în asta privinţă. Domnul
preşedinte ca directoru şcolaru e după dînşii 17.
Pentru o mai bună edificare prezentăm în continuare Raportul
statistic pe anul şcolar 1 894-1895, partea referitoare la dotarea şcolii
din Caila 18 :
- Starea clădirii - corespunzătoare ;
- Dacă şcoala are grădină - nu are ;
- Mese în şcoală - 1 masă ;
- Bănci în şcoală - 3 bănci ;
- Scaune în şcoală - 1 scaun ;
- Scrine (dulapuri) - nu are ;
- Table negre - o tablă ;
- Maşină de citit - nu are ;
- Maşină de socotit - o maşină ;
- Globuri - nu are ;
- Aparate - nu are ;
- Mape - nu are ;
- Modele pentru caligrafie - nu are ;
- Aparate pentru gimnastică - nu are ;
- Alte materiale - nu are ;
- Tomuri în bibliotecă
6 buc.
Interesante sînt şi datele referitoare la frecvenţa elevilor şi la
cunoştinţele acumulate de ei în procesul instructiv-educativ. In anul
şcolar 1 882-1 883 existau în Caila un număr de 37 copii de vîrstă
şcolară de 6- 12 ani din care frecventau cursurile 33 în primul semestru
şi 35 în semestrul al II-lea ; iar din copiii în vîrstă de 1 2- 1 5 ani
ob�igaţi să urmeze cursuri postşcolare de catehizare, din cei 1 7 au
frecventat aceste cursuri nouă în semestrul 1 şi şase în semestrul II.
Deci au încheiat anul şcolar un număr de 41 elevi din totalul de 54
înscrişi. Din cei 4 1 elevi care au frecventat şcoala în anul şcolar
1 882- 1 883 rezultatele obţinute au fost următoarele : elevi foarte buni
.,distinşi" au
fost 1 0 ; ellevi .,buni" au fost 1 9 ; elerv i "debili" au
fost 12 19,
Frecvenţa cbpiilor la şcoală era sporadică, după cum rezultă
dintr-un document întocmit în decembrie 1 884. Din totalul celor 34
copii de vîrstă şcolară de 6-1 2 ani cîţi existau atun�i în Caila 16
aveau cîte 36 absente, 7 erau cu 24 absente, 2 cu 22 absente, 4 aveau
20 absente, 2 aveau 16 absente şi 3 erau cu 12 absente. Documentul
precizează că "s-au administrat prima şi a doua mustrare, nu s-au
aplicat amenzi aşa cum s-a procedat în alte şcoli" 20. Multe absente
-

17 Ibidem, Inventar 1 35, pp. 1-2.
1 8 Ibidem.
19 Ibidem, Inventar 122, p. 6 1 7.
20 lb;dem. I nventar 1 22. p . 26.
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provin din lipsa de in teres a căilenilor pentru şcoală, dar şi din situaţia
lor materială precară. F recvent a era de multe ori slabă şi din cauza
condiţiilor de studiu din şcoală, sau a deselor epidemii . Un document
eli n 7 februarie 1 889 consemnează faptul că : " . . . . La şcoala din Caila
nu se p o t ţine cursuri din cauza molimei. De la Botezul pînii în data
de astăzi au murit 1 1 prunci, dintre aceştia de şcoală au fost 5
prunci . . . " 2 1 •
La începutul anului şcolar 1 894-1 895, în data de 1 8 oct., în locul
lui Iacob Boizeşan, b01lnav şi pensionat, a fost numit învăţător supli
nitor în Caila teologul Alexandru Chifa, originar din Blă.jenii de Jos.
Căilenii nu au renunţat nici de această dată la "dreptul alegerii
învăţătorului" ei preferînd-ul pe învăţătorul Ioan Mora din Şieu
Sflntu. Iată cum descrie Alexandru Chifa întîlnirea cu căilcnii din data
de 31 octombrie 1 894 : "Şcoala am aflat-o . . . îndesată de oameni, care
de care cu gură mai mare . . . Eu să părăsesc comuna Caila pînă îmi
e bine, căci ei au dascăl pe Ioan Mora din Sfîntu şi altul în loc nu le
trebuie 22• Hotărîrea autorităţilor bisericeşti şi şcolare a rămas însă
v·a labilă, Alexandru Chifa a funcţionat în calitate de învăţător provi
zoriu, cu un salariu de 200 florini din octombrie 1 894 pînă la finele
anului şcolar.
Incepind cu octombrie 1 895 a fost numit învăţător provizoriu în
Caila Ioan Roman, care devine învăţător definitiv prin Decretul nr.
397 din 17 octombrie 1 902 al Consistoriului din Sibiu. Noul înviiţător a.
obţinut testimoniul de calificare la Gherla 23.
Situaţia şcolii din Caila nu s-a îmbunătăţit substanţial pe timpul
învăţătorului Ioan Roman. In raportul statistic în decembrie 1 899 se
precizează faptul că şcoala la capitolul dotare a progresat faţă de
anul 1 894 cu trei bănci, o tablă neagră şi două mape geografice. In
continuare şcoala nu are dulapuri, aparatură, teren agricol ; valoarea
edificiului şi a bunurilor sale fiind estimate la suma de 520 florini 24•
Situaţia şcolii din Caila poate fi apreciată mai corect dacă e com
parată cu situaţia celorlalte şcoli româneşti de pe raza Protopopiatului
ortodox din Bistriţa. Intr-un raport despre starea parohiilor şi şcolilor
pe anul 1 897 se afirmă că edificiul şcolar din Caila împreună cu alte
1 1 edificii şcolare de pe raza protopopiaiului puteau primi calificativul
. ,corespunzător". Clădiri şcolare "necorespunzătoare" existau în loca
lităţile Blăj enii de Jos, Chintelnic, Cuşma, Ida (azi Viile Tecii). In
localităţile Sfîntu şi Şieul Mare nu existau edificii şcolare, in a·c este
localităţi şcolile erau de stat. In privinţa dotării şcolilor româneşti
acelaşi raport amintit mai sus consemnează faptul că aveau "o dotare
necorespunzătoare şcolile din Chintelnic, Caila, Blăjenii de Jos".
21
22
23
24

l·bidem,
Ibidem,
Ibidem,
Ibidem,

l·nv&ntar
Inventar
Inventar
Inventar

1 37,
167,
189,
178,

p. 120.
pp. 1 22-123.
pp. 1 78-1 81,
p. 30.
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Raportul precizează c ă şcoala din Caila, n u era dotată c u grădină
şcolară şi făcea parte din cele 10 şcoli ale protopopiatului care nu
aveau bibliotecă 25,
Ca urmare a îmbolnăvirii, învăţătorul Ioan Roman a fost pensionat
pentru 6 luni, apoi pe un an şcolar ln locul său a fost numit "învăţă tor
provizor" în anul
şcolar 1 907-1 908 teologul Nicolae Tegean din
Şieu-Cristur, absolvent al Gimnaziului Superior fundaţional din Năsăud
şi al Şcolii teologice pe care a absolvit-o în anul 1 907 26• Deoarece
boala lui Ioan Roman s-a prelungit, în anul şcolar 1 908-1 909 a fost
numit în calitate de "învăţător definitiv" Macedon Pop din Mijlocenii
Bîrgăului 27• întrucît acesta s-a mutat în satul natal, în data de 15 mai
1 9 1 0 , în prezenţa lui Grigore Pletosu - protopopul din Bistriţa -, a
avut loc la Caila concursul pentru ocuparea postului de învăţător la
care au candidat
Alexandru Tiboc din Buduş, care a obţinut 5 voturi
·
şi Aurel Chifa din Blăj enii de Jos care a obţinut 75 de voturi şi postul
de "învăţător definitiv" .
Problema principală a satulu i Caila între anii 1 906-1 9 1 0 a fo9t
edificarea unui nou lăcaş pentru şcoală. Iniţiativa a aparţinut proto
popului şi Consistoriului din Sibiu, care au cerut Consiliului parohial
din Caila, în noiembrie 1 906, să treacă la ridicarea unui nou edificiu
şcolar 29. Problema a rămas în dezbatere în cursul anilor 1 907-1 908.
Intr-un document din 1 1 martie 1 908, preotul Ioan Langa raporta faptul
că "In ce priveşte edificiul şcolar, acesta e dificultos şi ·a meninţă cu
închiderea. Comitetul şi sinodul nostru parohial . . . a luat hotărîrea
să se clădească din nou. Prea onoratul Consistoriu luînd la cunoştinţă
această hotărîre ne-a şi trimis planul după care să se zidească" 30.
După o încercare de refacere a localului vechi, propusă de învă
ţătorul Nicolae Tegean, s-a ajuns la concluzia că este nevoie de un
local nou deoarece localul vechi lărgit prin spargerea unui perete
ameninţa cu prăbuşirea 31,
Pentru zidirea noulu i local de şcoală s-a acordat "Comunei bise
riceşti Caila în scopul zidirii unui edificiu de şcoală nou un ajutor din
fondul culturali în sumă de 1 .500 coroane" 32• Pentru a aduna noi fonduri
băneşti s-a apelat la s tat cu un împrumut de 1 2. 000 coroane 33.
Contractul de zidire al noului local al şcolii din Caila a fost
încheiat cu Intreprinderea Horhondar şi Zintz din Bistriţa pentru suma
de 1 1 .000 coroane 34,
25 Ibidem,
26
27
28
29
30
31
32
.;3
:A

Inventar 1 74,
Ibidem, Inventar 21 0,
l•nventar 218,
Ibidem. Inventar 202,
Ibidem, lnve-nta·r 2 1 1 ,
Ibidem.
Ib idem, I nventar 218,
Ibidem, Inventar 219,
Ibidem, Inventar 218,
Ibidem, Inven ta r 220,
l�ldem,

pp, 38-40.
p. 447.
pp. 1 1 6-117.
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p , 203.
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Clădirea noului lăcaş de şcoaiJă a fost ridicată la roşu în anul 1 9 1 0,
an în care s-a terminat şi sala de clasă, clădirea în întregul său fiind
terminată în anul 1 9 1 1 . Noul lăcaş de şcoală avea o sală de cLasă
mare, birouri pentru arhivă şi învăţător şi un mic apartament pentru
învăţător, la care se adăuga beciul. Acest �ăcas de şcoală există şi
astăzi, după ultimul război mondial adăugîndu-i-se o nouă sală de
clasă.
In anul dării în funcţiune a noii clădiri de şcoală existau în Caila
95 de copii de vîrstă şcolară de 6-1 2 ani ( 48 băieţi şi 4 7 fete} şi 35
de copii de 1 3- 1 5 ani ce trebuiau să urmeze cursurile de catehizare
( 1 2 băieţi şi 23 fete}. Din aceştia au frecventat şcoala 73 de copii de
6- 1 2 ani şi 28 de c opii de 1 3- 1 5 ani. Tot în ·acel an salariul învă
ţătorului a fost ridicat la 600 de coroane, la nivelul salariului învăţă
torilor din şcolile de stat 35,
In anii primului război mondial, mai ales după înftinţarea "Zonei
culturale", situaţia şcolii din Caila s-a înrăutăţit. Au fost făcute presiuni
asupra învăţătorului Aurel Chifa pentru a transforma şcoala naţională
în şcoală de stat. Fiindu-i frică de urmări acesta a acceptat, intrînd
într-un grav conflict cu comitetul parohial din Caila care l-a demis
din funcţie, postul fiind suplinit de învăţătorul pensionar Ioan Roman.
Chifa va fi repus in post în anul 1 9 1 9 prin intervenţia noilor autorităţi
româneşti din Bistriţa, dar va pleca in curînd din localitate, postul
fiind suplinit în continuare de Ioan Roman din anul şcolar 1 9 1 9- 1 920
pînă înanul şcolar 1 930- 1 93 1 , cînd a venit învăţătorul Şomfelean Iacob.
Făcînd un bilanţ al activităţii şcolii româneşti din Cai1a pînă la
Marea Unire din anul 1 9 1 8 putem afirma că ea a funcţionat în condi
ţiuni grele fiind mereu îngrădită de autorităţile statale austriece şi
apoi austro-ungare şi existînd prin efortul şi bunăvoinţa căilenilor
care din ignoranţă sau din sărăcie făceau cu greu faţă solicitărilor
financiare. Şcoala n-a reuşit să şcolarizeze toţi copii de vîrstă şcolară,
n-a lichidat plaga analfabetismului. In ciuda acestor realităţi. şcoala
românească din Caila, ca de altfel toate şcolile naţionale din Tran
silvania, a reprezentat un focar de lumină şi speranţă, a fost făclia
aprinsă ce a menţinut trează şi a amplificat conştiinţa naţională, pre
gătind astfel realizarea marelui edificiu naţional de la 1 Decembrie 1 9 1 8
Unirea Transilvaniei cu România.
-

35 Ibidem.
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ACADEMIA ROMÂNĂ ŞI MIŞCAREA CUL TURALA
DIN ŢINUTURILE BIS TRIŢEI ŞI NĂSĂUDUL UI
ION RUSU-SARAŢEANU

Academia Română a fost, de la înfiinţarea ei, principalul for
c atalizator şi stimulator al tuturor simţămintelor naţionale, al tuturor
cercetărilor ştiinţifice şi ai activităţilor culturale de pe întreg cuprinsul
pămîntului românesc. Ea a concentrat lamura culturii n aţionale şi prin
ea s-a valorificat elita spirituală a poporului românesc.
, ,Academia Română - aşa cum sublinia un istoric - a fost în
mod permanent un centru al culturii şi ştiinţei româneşti, spre care
s-au îndreptat cei mai de seamă fii ai poporului român, din cele mai
îndepărtate colţuri, programul şi activitatea ei fiind un îndreptar pentru
ideile şi munca patriotică şi ştiinţifică a tuturor, steagul cel mai înalt
al culturii naţionale" 1.
Infiinţată în 1 866 cu numele "Societatea Literară Română", îşi
schimbă denumirea în anul 1 867 în "Societatea Academică Română",
pentru ca în 1 879 să i se dea numele, ce-o reprezenta pe deplin, acela
de "Academia Română".
Colaborarea oamenillor de ştiinţă şi de cultură di n ţinuturile
Bistriţei şi Năsăudului cu această prestigioasă instituţie a fost, încă
de la înfiinţarea ei, bogată, permanentă şi în acelaşi timp beuefilcă
pentru stimularea şi dezvoltarea activităţilor culturale din această
parte de ţară, pe care de bună seam�i lucrarea de faţă nu le va putea
cuprinde în-mod exhaustiv.
S e pare că întîlnirea mai îndeaproape a acestor ţinuturi cu Aca
demia, pe cînd aceasta purta înci.î. numele de "Societatea Academică
Română" s-a făcut prin George l3ariţ, în şedinţa din 20 septembrie 1 874,
1 Vas i l e Netea, Spre
·�sti, 1 979. p, 137.
13
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cînd acesta "dă lectura dizertaţiunii sale asupra istoriei de una sută
de ani a unui regiment românesc".
Comunicarea expusă cu mare competenţă de Georg e Bariţ a fost
"ascultată cu aplauze" cum se remarcă în stil de proces verbal în
"Anale" 2•
Această "primire cu aplauze" privită prin perspectiva lungulu i şir
de ani ce s-au scurs de atunci a fost de bun augur, prevestind legătu
rile durabile şi rodnice ce aveau să se inchege cu această "Societate
de învăţaţi" şi numărul relativ mare de cărturari din aceste ţinuturi
ce aveau să facă parte din rîndul "nemuritorilor".
După cum se ştie înfiinţarea " Regimentului al II-lea transilvan
gruniceresc de infanterie" a avut atit pentru locuitorii propriu-zişi ai
regimentului cît şi pentru românii din restul Transilvaniei implicaţii
şi urmări pozitive din multe puncte de vedere. Regimentul de graniţă
menit de regim să fie instrument politic doar pentru uzul său, prin
şcolile înfiinţate, prin intelectualitatea creată, prin ofiţerime, se va
pune în serviciul ridicării politice, economice şi cultura'le a poporului
român din această zonă.
Diferitele şcoli, inclusiv cele comunale, ca şi Liceul grăniceresc
infinţat în anul 1 863 au adunat în jurul lor o pleiadă de dascăli ce vor
întreţine un permanent climat cuHural ş i naţional. In biblioteca liceului
precum şi în cele ale profesorilor erau prezente operele scriitorilor
români şi publicaţiile din România care vehicuJ.au limba literară, idei
şi concepţii înaintate ce creau o atmosferă dintre cele mai propice
pentru studiu şi educaţie_
Trebuie să menţionăm, de asemenea, că mulţi dintre dascăli işi
făcuseră studiile 1a Universităţile din Austria, Germania, Italia,
Budapesta etc., unde se intilnesc cu ideile avansate ale epocii şi
activează ca membri ai unor societăţi studenţeşti româneşti, ca
"Societatea litarară " , "România" a j unimii studioase din Vien a " , Societa
tea literară şi ştiinţifică "Petru Maior", România jună" etc., in care se
întîlneau studioşi de pe tot cuprinsul pămîntului locuit de români
şi făureau planuri şi proiecte de vii tor pentru unificarea politică şi
culturală a patriei.
ŞcoHle din Năsăud la c are funcţionau mulţi dintre aceştia devin
unele din cele mai renumite din Transilvania. Pe bună dreptate s-a
remarcat că "Nu este regiune sau j udeţ în ţara noastră care s-ar putea
compara în organizarea şi funcţionarea şcolilor româneşti din secolul
trecut cu "Ţara Năsăudului" 3,
In acest cadru intelectual s-a format o pleiadă de dascăli şi de
învăţăcei, dintre care mulţi se vor dedica cercetării şi vor ţine legătura
permanentă cu Academia.
2 Analele Sodetăţii Academiei Române seri.a J, tom- VI, VII, Bucureşti, 1 874_ p , 156.
3 Nicolae Albu, Istoria 'colilor rom6neJii din Tmnsilvania intre 1800-1867, Editura
gogică, 1971,

p,

1 47.
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Incă în anul 1 873 "Societatea Academică Română" primeşte
pe\ntru concurs un tratat de geologie de Nicolae Pop, profesor în
N5săud, căruia i se şi atribuie o răsplată de 400 coroane şi i se fac
unele recomandări pentru întregirea lucrării în vederea publicării ei,
iar cel dintîi director al liceului grăniceresc, Dr. I. Lazăr trimite Aca
demiei tot pentru concurs, "Tabelele istorice syncronistice alle colo
n ieloru romane în Dacia Trajana şi strămutările mai tardiu în Dacia
Aureliana" 4.
O activitate prodigioasă pe tărîm politic, economic şi cultural în
Transilvania a desfăşurat Dr. Grigore Silaşi { 1 836-1897), născut la
Beclean, judetul Bis lriţa-Năsăud.
Studiile elementare le face la Dej şi Năsăud, iar cele lkea.e la
gimnaziul piariştilor din Cluj , pe care le termină în ·anul 1 855, luîndu-şi
examenul de maturitate cu calificativul "praeolare maturus". Univer
sitatea o urmează la seminarul central greco-catolic Sf. Barbara din
Viena, unde şi rămîne mai întîi ca profesor de studii şi apoi ca
Yicerector , pînă în anul 1 872,. cînd a fost numit profesor universitar
de limba şi literatura română la Universitatea din Cluj s.
In perioada funcţionării sale la Viena a condus societatea literară
a studenţilor la institutul la care funcţiona, a colaborat la întemeierea
societăţii academice "România j ună" şi a scos ziarul "Sionul românesc".
Desfăşurîndu-şi activitatea nemijlocit în capitala imperiului austriac,
unde se concentrau, ca într-un focar, toate problemele imperiului, era
bine informat, cunoştea atmosfera politică, pe oamenii de seamă şi
orientarea acestora şi, toate, îl fac să fie de un real folos luptei
românilor din Transilvania împotriva a supririi naţionale şi sociale.
In timpul celor patrusprezece ani de carieră universitară, fiind
primul profesor de l imba şi literatura română de la Universitatea din
Cluj , desfăşoară o bogată activitate didactică şi ştiinţifică. Se distinge
prin publicarea de studii filologice, de folclor şi istorie. Preţuindu-i-se
activitatea, în şedinţa Academiei din 13 septembrie 1 877 este ales
oembru onorific al prestigiosului for ştiinţific 6•
"De cîte ori trec prin cimitirul Năsăudului, scrie Virgil Şo tropa,
care l-a avut profesor la Cluj, totdeauna arunc o privire spre piatra
in care e scobit numele lui Dr. Grigore Silaşi, al unuia dintre puţinii
noştri savanţi din trecutul nu prea îndepărtat, al bărbatului integru şi
luptătorului neşovăielnic, căruia românimea ardeleană are atît să-i
mulţumească" 7.

In acelaşi an, la 1 1 septembrie, l a propunerea lui George Bariţ,
•.-ste ales membru de onoare al Academiei Române, Iacob Mureşianu
.c Analele Societăţii Academiei Rom6ne, seria l, tom. VI, VU, BueureJli, pp. 5, 14.
; Grigore Silaşi, Autobiogratie, in . . Tnbuna•, "'· 8. 9_. Sibiu, 1897.
: Dumitru Pop, Grlgote Slloti, folclorist. in Studio Univ. Bobeş-Bolyoy, lase. 1, 1964, pp. 30-54
si ;., . Mo!dovan, in ,fi. 5, 1983, p. 102 $Î urm.
- ,-- ·; ' 1 Şotropo, lin amintirea lui Grigore Sila,;, in AS, nr. 12, 1930, pp. 239-242.
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( 1 8 1 2-1 887), născut în Rebrişoara " vechiu profesore şi redactore în
Braşiovu", cum îl prezintă Bariţ, Academiei 8 .
După cum se ştie, Iacob Mureşianu a fost colaboratorul lui
G. Bariţ la editarea ,.Gazetei Transilvaniei" ( 1 838-1 850) şi apoi con
ducător al acesteia ( 1 850-1 878) reuşind să ţină sus drapelul idealuri lor
de mai bine, să lupte împotriva asupririi sociale şi naţionale şi să
răspîndească slovă românească în toate sa tele din Transilvania, cîşti
gîndu-şi în felul acesta merite de neuitat.
Floria n Porcius ( 1 8 1 6-1906), după studi i făcute la Năsăud, Cluj
şi Blaj , după ce funcţionează o vreme ca învăţător în comuna natală,
Rodna, se specializează în pedagogie şi frecventează diferite cursuri
p rintre care şi botanica şi fizica la Universitatea din Viena. Dacă
activitatea sa de mai tîrziu la catedră, administrativă sau obştească,
a avut mai mult un caracter local. în schimb prin ac tivitatea ştiinţifică
s-a impus pe plan naţional, aducîndu-şi în acest fel contribuţia l a
îmbunătăţirea tezaurului de cunoaştere î n domeniul botanicii 9.
In anul 1 882, drept recompensă pentru rezultatele frumoase ale
unei îndelungi cercetări ştiinţifice şi-n special pentru lucrarea " Enu
meratio plantarum phaneroganicarwn Districtus quondam Naszodiensis",
apărută în anul 1 868, .' Florian Porcius, a fost ales membru activ a.Jl
Academiei, secţia ştiinţifică. Dr. Brandza îl prezintă astfel : "Diu Florian
Porcius, botanist român din Transilvania, foarte cunoscut şi apreciat
este unul din exploratorii de frunte ai Florei Transilvaniei
Florian
Porcius îşi consacră încă din 1 854 toată activitatea lui ştiinţifică în
scrutarea şi studierea florei părţii nord-estice a TransUvaniei, şi i n
special a fostului district, �navuţind d e atunci ş i pînă astăzi multe
erbarii din Europa cu preţioasele sale recolte din acel district".
După părerea secţiunii ştiinţifice "chemarea botanistului Florian
Porlcius, in sînul «Academiei Române>> ar fi cea mai dreaptă şi mai
bine meritată recompensă morală ce s-ar putea face unui învăţat
român, care deşi nefavorizat de beneficiul averii şi- a consacrat mai
bine de jumătate din viaţa sa cercetărilor dezinteresate ale ştiinţei" 1o_
"Porcius, - �şa cum ni-l caracterizeazil un biograf al său -,
făcea parte din generaţia mare a veacului trecut. Atunci cind Timotei
Cipariu, George Bariţ, Alex. Papiu Ilarian, Iacob Mureşianu şi alţi
bărbaţi aleşi erau preocupaţi de latinitatea limbii şi originii noastre
romane, Florian Porcius aduna din gura poporului numiri de plante ,
dovezi de limbă incontestabile, şi urzea acea ştiinţă care alţii inainte
de el nici n-au incercat-o, şi prin care a făcut cinste, onoare deosebită
neamului nostru românesc" 1 1.
.

•

nr. 21. 1 937, p. 656.
AS, nr. 8, 1 928, p. 63 ; V i rq i l
Florian Porcius, in A S , nr. 20, 1936, p. 433.
1 0 Ana l e l e Societăţii Academ ice, seria '1 1 . tom. IV, Bucureşti, p. 1 20.
11 V i r q i l Şotropo, Op. cit., p. 433 şi urm.
8 I u l i u Moi s i l , Iacob MureJan, in AS,
9 Florion Po rc i u s , Au tobiografie, in
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In anul 1 882 este prezentat pentru concurs Academiei volumul
"Rezbe,Wlu Orientale Illustratu" de Dr. A.P. Alexi şi Massimu Popu,
amîndoi profesori la liceul din Năsăud, ' l1.J!crare apărută la Graz, în
anul 1 878, în Editura lui Paul Cieslar.
Dr. A.P. Alexi ( 1 847-1 896), născut în Sîngeorz-Băi a studiat în
satul natal, trei clase la liceul săsesc din Bistriţa, iar celelalte clase
ale liceului pînă la absolvire, la Blaj. Studiile universitare le face
între anii 1 868-1 872, la Viena şi Graz.
ln perioada vieneză a studii1or sale a fost cel dintîi secretar al
"
societăţii literara-sociale "România , înfiinţată în anul 1 868 şi care
prin unificare cu "Societatea literară şi ştiinţifică" au dat naştere
societăţii "România jună", în anul 1 87 1 .
.
Din anul 1 873, Dr. A.P. Alexi funcţionează c a profesor l a liceul
din Năsăud. Activitatea sa didactică, rod al unei bune pregătiri
ştiinţifice şi al unui fierbinte patriotism, are o influenţă pozitivă asupra
elevilor.
Se remarcă mai ales în domeniul botanicii, fiind primul cercetător
�omân al florei dobrogene ; a publicat şi a ţinut conferinţe şi în afară
de stricta sa specialitate, mai ales din domeniul filozofiei 12.
Prin ·c onferinţele şi articolele sale publicate în "Federaţiunea" ,
în "Tribuna", în "Familia", "Transilvania", "Columna lui Traian",
..Traian" etc., prin publicaţia "Helveţia şi Wilhelm Tell", apărută la
Braşov, în anul 1 889, prin corespondenţa sa bogată cu diferiţi oameni
de cultură, printre care şi cu Haşdeu 13, a contribuit la efervescenta
ştiinţifică şi culturală şi a militat pentru înfrăţirea popoarelor şi im
potriva asupririi sociale şi naţionale.
Massimu Popu ( 1838-1892) coautor al lucrării menţionate, născut
i n comuna Sîngeorz-Băi, urmează studiile la Sîngeorz-Băi, la Năsăud
şi Blaj şi apoi la Universitatea din Viena. In anuH l a'65 este numit
profesor la liceul din Năsăud, la specialitatea istorie şi geografie.
A luat parte activă la viaţa politică şi culturală, fiind colaborator
la "Sionul român", "Gazeta Transilvaniei" şi "Şcoala română" şi
impreună cu alţi doi iluştri dascăli năsăudeni, Vasile Petri şi Cosma
_-\nea, redactează "Magazinul istoric". A scris o "Gramatică română"
pentru şcolile elementare, larg folosită în perioada respectivă 14•
Apariţia lucrării "Resbelulu Orientale Illustratu" , de o valoare
stiinţifică remarcabilă, redactată sub stăpînirea imperiului austro-ungar,
c. .,· ind în vedere greutăţile întîmpina te în tipărirea lucrării, evidenţiază
:-:: e ritul excepţional al autorilor.
Pătrunsă de un cald patriotism, opera este închinată "Vitejei
armate române, bravilor săi conducători, Eroilor români de la Rahova,
'2

. u : i u Mororiu, Un P"'fesor dcnwinist din secolul lrecut, Artemiu Publiu Alexi

nr. 3, Năsăud, 1 975, pp. 79-95.
3 Ios i f E. Noghiu, Varia, in AS, nr. 24, 1938. p. 209.
: 4 \1. Sotropa, N. Drăgo·n, Istoria şcocllelor năaăudene, Năsăud, 1 9 1 3, pp. 333-334.
·
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Nicopoli, Lom-Palanca, Griviţa, Plevna şi Vidin. Demnilor descendenţi
ai marilor eroi de la Călugăreni, Rahova şi Războieni. Umbrelor măreţe
şi de eternă memorie ale eroilor căzuţi pentru românism. Dedi'căm
acest op in semn de înaltă recunoştinţă şi admiraţlune" 15,
Volumul este prezentat Academiei Române în anul 1 882, "ca fiind
unicul ce tratează în limba română despre un fapt de o mare importanţă
pentru istoria naţională". N-a fost premiat pentru că n-a fost depus
la timp 16•
Pentru strădaniile elaborării şi valoarea lucrării şi ca o compen
saţie morală pentru vexaţiunile suferite, Statul Român îl decorează
pe A.P. Alexi cu medalia de aur "Bene Merenti", el. 1 17•
Substanţia·l ă este colaborarea cu Academia şi cu Nicolae Iorga
a învăţătorului 1. Pop-Reteganul, despre care m arele i storic spunea
că l�a făcut scriitor " destăinuirea ce a primit încă din cea mai fragedă
copilărie despre frumuseţile de închipuire pe care le păstrează în sufle
�ele lor întunecate cei mai mulţi şi umiliţi din acest neam. Şcoală
de gîndit, simţit şi scris, facultate de litere şi cerc literar i-au fost
lui pe rînd căsuţele Reteagulul, unde meşterii spuneau poveşti".
I. Pop-Reteganul îi comunică lui N. Iorga aprecierile sale pozitive
asupra "Semănătorului" şi-1 invită pe acesta "la Ciceu, sus la cetatea
lui Ştefan-Vodă, la dreptatea cea veche de demult". Dar Iorga n-a
putut să răspundă invitaţiei. "Şi nu i s-a făcut pe voie - continuă
Nicolae Iorga - La Ciceu nu vom merge niciodată ; dar dacă este
ceva după viaţă, tot îl voi vedea cîndva, acolo unde el a crezut că
pleacă spre a aduce stăpînului din Ciceu vestea durerii neprecurmate
a poporului său " 18.
"Acest scriitor pentru popor", acest dascăl care a ostenit în slujba
semenilor săi, pentru că, în cel mai autentic sens, semeni şi tovarăşi
i-a socotit pe ţăranii în mij�ocul cărora a trăit şi pentru care a scris,
trimite spre publicare Academiei 5.000 de poezii populare.
"în şedinţa din 23 martie se dă citire procesului verbal al secţiunii
literare pentru şedinţa de la 20 martie, în care secţiunea a de'Cis ca
Academia să însărcineze pe dnii 1. Bianu, G. lonescu-Gion şi 1. Slavici
să examineze selecţiunea de poezii poporale prezentată pentru publi
care de dlu 1. Pop-Reteganu, şi să facă raport asupra ei arătînd întru
cît merită a fi publicată de Academie".
Spre încuraj area şi recunoaşterea meritelor preţioasei sale cdlecţii
i se acordă o recompensă de 500 lei, iar după tipărirea colecţiei, urma
să i se pună la dispoziţie un număr de exemplare în va loare de 500 lei.
1 5 D r . A.P. Alessi, M . Popu, Resb e lulu Orientale, lllustratu, Graz, 1 873. p. 1 1 .
1 6 Analele Academiei Române, seria 1 1, Bucureşti, 1682, p. 1 53.
1 7 Iuliu Moi.a riu, Op. cit., p. 85.
1 8 N. Iorga, Oameni care au f.ost, Editura pen�ru literatură, Bucureşti. 1 967, p;:t. 89-90.
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De asemenea, i se trimit în dar lui Ioan Pop-Reteganul publit;aţiile
Academiei 19_
Vizitele şi călătoriile de studii în ţinuturile năsăudene ale o-a me
nilor de cultură, mai ales ale lui Alexandru Odobescu din 1 894 şi ale
lui Nicolae Iorga au creat condiţiile unor relaţii multiple şi ale unor
rodnice studii.
Dr. Alber t Berger ( 1 864-1936) , cu studii universitare la Ti.ibingen,
Heidelberg, Leipzig, Berlin şi Cluj, profesor la gimnaziul evanghelic
din Bistriţa şi director al acestuia din 1 91 4 pînă în 1 929 a fost şi cel
care a ordonat şi inventariat va!oroasa arhivă a oraşului Bistriţa.
Cercetător competent, dovadă lucrările elaborate, dr. Albert Berger
a sprijinit cu înţelegerea spiritelor alese, cercetările istoricilor în
arhivele bistriţene. Pentru merite1le lui, statul român i-a acordat dis
tincţii şi l-a declanat Cavaler al "Coroanei României" 20• Nicolae Iorga
scoate în evidenţă p asiunea şi dăruirea lui Albert Berger pentru cerce
tarea ştiinţifică. El mărturiseşte cum la Bistriţa " am fost primit de
arhivarul Albert Berger cu o prietenie care putea să-i fie periculoasă,
căci îmi comunica actele acasă la hotel, unde ll]J:ram pînă noaptea
tîrziu Ia o lampă chioară " 21 _
Marele istoric rămîne impresionat de bogăţia documentară a arhivei
Bistriţei, considerînd-o "o adevărată comoară de limbă şi de lămuriri
istorice", iar documentele acesteia "cele mai însemnate - cuprinzînd
o adevărată revelaţie" 22. In alt loc, Nicolae : Iorga fajce următoarele
aprecieri : "0 bună parte din istoria Bistriţei e şi istoria noastră .
şi puţine arhive cuprind mai mult� viaţă vie, colorată, zilnică, româ
nească decît arhivele bistriţene" 23.
In "Neamul românesc în Ardeal şi Ţara Ungurească", volumul al
II-lea, descrie călătoria făcută cu trăsura pe şoseaua Dej-Beclean-Nă
Sdud-Bistriţa şi Rodna, în octombrie 1 905, descriere ce <:ontine sugestive
incursiuni în istorie şi impresii asupra oamenilor şi locurilor cercetate.
:Je la Dej la Bedlean, istoricul remarcă între altele : " Satul Urii de Sus,
ce se iveşte în acelaşi şir, poartă pînă astăzi stema Moldovei, mîndrul
bour înstelat, pe piatra zidurilor sale. Căci de aici înainte străbatem
numai locurile de luptă şi stăpînire ale vechilor Voievozi din Suceava,
şuYiţa din Ardeal smulsă de dînşii şi aHpită la munţii noştri".
Cercetarea istorică a j udeţului nostru de către marele istoric devine
;.: :- 8 fundă, analitică şi ne:Lntrecută încă prin publicarea volumelor A cte
şi scrisori din arhivele oraşelor ardelene (Bistriţa, Braşov, Sibiu)",
.

.

"

· : A.,alele Academic,i Române, seria 1 1 , tom. X l t l , 1 89(}-1591 , B uc•J reşli, 1 392, pp. 7--8 ; v e z i ş i E. D i ·
"!'\o tr iu , P. Froicu, in ·FI, voi. 5, 1988, p . 1 1 0 şi U r iT) .
?:· '3 . N u 5 s ba c h e r . Albert Berger, in , . F i g u ri d e orhivişti", B u c u !' e ş t i , 1971 , piJ. 257-�61 ; Te<Jdor T�• - ,.... ,., ,
.. ;:1us Romana R"diviva, voi. · I I I , B i striţa, 1977, pp. 239-242.
: · � . . Iorga, Orizon'iuril-e mele, O viaţă d-e om, aşa cum o fost, vo i . l, Bucure�·�t. 1 93-1, p. 2?6.
� j � :"'"! , Acte relative la războaiele $i cu cer iril e 'lui M i h a i Vite:nul1 in , . H u r m u 1o k i , UJ.:u m-2 n: � " . A : ! ,
:' c o . 'es�;. 1993, F . i l ! .
� < : e- -: , Documente rom6neşti diLA a rh ive le Bls!rifei, (Scdsori domneşti ş i scrisori private) . Partea 1 ,
� -'= � � -=- s � i . f . 1 1 .
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2 voi., Bucureşti, 1 9 1 1 - 1 9 1 3", Documente româneşti din Arhivele
Bistrlţei", 3 vol., Bucureşti, 1 899-1900, "Socotelile Bistriţei", Bucu
reşti" 1 90 1 .
I n plin război mondial , cînd toate energiile poporului erau încleş
tate în lupta pentru unitate naţională, în 20 mai 1 9J 6, Academia
Română se onorează, primind în rîndurile membrilor săi activi pe
poe tul George Coşbuc ( 1866--1918). Poetul este recomandat Academiei
de scriitorul Dufliu Zamfirescu care spune între altele "Misiunea mea
este pe atît de plăcută, pe cît este de uşoară. Cine nu tC:unoaşte pe
CoşbUjC 1 Reputaţia sa literară e atit de întinsă i�it numele său
a devenit popular în toate ţările locuite de români" şi încheie : "Primind
pe d-1 Coşbuc in mijlocul nostru, facem un act de dreptate, consfinţind
ceea ce opinia publică a hotărît de mult" 24.
In vara anului 1 894, Alexandru Odobescu, care era şi director
al Şcolii normale superioare din Bucureşti, petrecîndu-şi o parte d.i.n
concediu la Sîngeorz-Băi, a vizitat şi oraşul Năsăud şi a rămas impre
sionat de puternica viaţă cultura\ă românească de aici. Deoarece
intenţiona ca la şcoala al cărei director era, să aducă studenţi din
toate provinciile româneşti, şi-a exprimat dorinţa de a i se recomanda
şi unul dintre cei mai buni absolvenţi 'al liceului din Năsăud. I-au
fost recomandaţi doi : Constantin C. Moisil şi Vasile Şuteu pe care-i
duce la Bucureşti_
Constantin C. Moisil ( 1 876-1958), după terminarea studii'lor su
perioare funcţionează ca profesor la Focşani, Tulcea şi apoi la Bucu
reşti, cu frumoase rezultate atît in munca la ca tedră cît şi în activitatea
ştiinţifică. La Bucureşti conduce cabinetul numismatic al Academiei
şi se ocupă şi de alte discipline, ca arhivistica, heraldica, sigilografia,
medalistica şi metrologia. Incepind din anu1 1 9 1 3 devine sufletul
Societăţii numismatice române, mai întîi ca secretar al ei, iar începînd
din anul 1 933 şi pînă la moarte, ca preşedinte. In anul 1 923 este numit
şi director general al Arhivelor Statului. Va păstra permanent legătura
cu ţinuturile natale stimulînd prin corespondenţă şi 'aHe acţiuni acti
vi latea de cercetare istorică, s trîngerea de documente etc.
Datorită activităţii sale meritorii este ales în 1 9 1 9 membru titular
al Academiei Române 25.
Cel ce s-a impus mai întîi după Unire printr-o ac tivitate ştiinţifică
deosebită a fost Nicolae Drăgan.
Nicolae Drăgan ( 1 884-1939), născut în comuna Zagra, după studii
strălucite făcute la liceul grăniceresc din Năsăud şi la Universitatea
din Budapesta funcţionează pînă în 1 9 1 8 ca profesor la liceul din
Năsăud. A avut un rol impor tant în preluarea Universităţii cluj ene de
2 4 Analele Academiei Române, seria 1'1, t�m. XXXV I I I , ( 1 9 1 5-1916), 1919, p . 1 75.
25 Emi'lia Poştă rită. Figuri de arhivi,ti români, Bucureşti, 1971, pp. 265-295.
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către autorităţile româneşti după Unire şi a fost membru in com1s1a
pentru organizarea ei, deţinînd apoi catedra de limba română.
In urma unei bogate activităţi ştiinţifice a fost ales, în 1 923,
membru corespondent al Academiei, i ar în am1l 1 939, titular.
Vlăstar al judeţului nostru şi-a onorat pămîntul natal şi funcţiile
deţinute prin contribuţii substanţiale la dezvoltarea filologiei, la
combaterea unor teorii neştiinţifice privitoare la continuitatea popo
rului român, la cercetarea aprofundată a istoriei literaturii române,
contribuind prin toate acestea la dezvoltarea şi extinderea domeniilor
de cercetare a disciplinelor în care s-a specializat 26,
Din rîndul personalităţilor de seamă care au colaborat cu Aca
demia, devenind membru de onoare al ei, în anul 1 933 27, nu-l putem
trece cu vederea pe cărturarul Iutian Marţian ( 1 866-- 1 937), un mare
îndrăgostit de vestigiile scrise ale trecutului nostru şi stăpînit de fiorul
tainic al nobilei pasiuni de colecţionar.
S-a născut în localitatea Mintiu, j udeţul Bistriţa-Năsăud, urmează
sase clase la Gimnaziul fundaţionaQ românesc din Năsăud, după care
s-a înscris, în anul 1 887, la şcoala militară din Sibiu. După absolvirea
şcolii militare a funcţionat ca ofiter în garnizoanele din Triest, Scua
j evo, Lemberg, Braşov, Cluj, Dej , de unde a fost pensionat la cerere
şi s-a stabilit la Năsăud.
In scrisoarea de mulţumire adresată Academie i Române cu prilejul
alegerii lui ca membru de onoare -, o adevărată profesiune de credinţă
- mărturiseşte : "Aruncat de soartă în cariera militară a armatei
austro-ungare mi-am păstrat - mulţumită liceului grăniceresc năsău
dean - o profundă dragoste de neamul din care m-am născut şi a(l
cărui trecut mă interesa cu deosebire. Era pe vremea cînd domnul
Iorga începuse să publice studiile domniei sale din trecutul neamului
nostru şi a căror lectură mi-a întărit şi mai mult conştiinţa naţională -,
departe de ţară, în Bosnia.
Revenit în Ardeal după o serie de ani petrecuţi în diferite provincii
ale fostei monarhii, am luat contact cu intelectualii români şi am
inceput cu stăruinţă studiile mele de amator al trecutului" 28,
A. Lapedatu, propunîndu-l îi caracterizează succint activitatea :
.,Printre compatriotii noştri care s-au dedicat cu toată fiinţa lor
s uiletească cercetării şi cunoaşterii trecutului şi pămîntului românesc
din curiozitate pur ştiinţifică şi din interes specific naţional este de
b ună seamă Iulian Marţian. Zelul şi pasiunea sa în această privinţă
au fost aşa de mari încît şi-a strîns - desigur cu însemnate jertfe
materiale - una din cele mai preţioase şi bogate colecţii de publicaţii,
Bolocci u, Rod ica Chi riocescu, Dictionor de lingvişti $i f.ilolog1 I'Omâni, E d i tura Alba tros, Bu
c u reşti, 1978, pp, 1 1 5-1 1 7.
�: E i i e D ă i o n u, 1Noul membru al Academiei Rom6ne, in .,Viaţa Românească", nr. 6--9 , 1 933, pp. 30-5-307.
2 A rh . Stat. J u d . B i strillo-Niisiioo, fond personal i u l ion Morţion . .IV t75,
.:� �eon.o
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documente, hărţi etc., privitoare la trecutul nostru din cite avem pma
astăzi . . . Manualele şi alte rarităţi bibliografice ce nu se găsesc nici
în bibliotecile publice din ţară se găsesc în colecţiile D-lul Marţian.
Dar Marţian nu este numai un bibliofil pasionat, D-sa este şi autor
de studii arheologice şi istorice foarte interesante. Repertoriul său
arheologic pentru Transilvania este bine cunoscut şi mult apreciat.
De asemenea, studiile cu privire Ia cetăţile dacice şi la alte monumente
şi rămăşiţe istorice ale pămîntului românesc.
Articolele sale răspîndite prin diferite reviste «Convorbiri litera�;;> ,
«Buletinul monumentelor istorice» din Cluj, aArhiva Someşană» etc.,
sînt tot atîtea preţioase contribuţii pentru arheologia şi istoria noastră.
Spirit serios şi modest, Dl. Iulian Marţian n-a căutat prin această
activitate a sa vreo recompensă oarecare nici nu şi-a făcut reclamă
deşartă " 29,
îl caracteriza Elie Dăianu
el cerceta totul
"Ori unde umbla
cu ochiul românului stăpîn pe patrimoniu străbun. El aduna toate
cărţile ce vorbeau despre noi şi pămîntul nostru. Toate însemnările
ce păstrau ceva din trecut îi erau scumpe. Pentru el trecutul nu era
mort, ca pentru cei mulţi. în el trecutul, cu toate rosturile liui, învia şi
alimenta prezentul ca să lumineze viitorul" 30,
Corespondenţa purtată cu 1. Bianu, Nerva Hodoş, Nicolae Iorga şi
cu mulţi alţii ilustrează activi tate a meritorie a acestuia şi contribuţia
adusă la progresul cunoaşterii istorice.
Vom reproduce, pentru a sublinia contribuţia sa, o scrisoare a lui
1. Bianu, adresată lui Iulian Marţian :
-

-

" 1 0 ianuarie 1 900

Stimate Dle Locotenent,
Colegul şi prietenul meu, dl. Profesor N. Iorga mi-a spus despre
O-voastră lucruri pe cît de surprinzătoare pe atît de plăcute.
Este natural surprinzător (pentru că este foarte rar) ca un bărbat
al armelor să aibă un atît de mare interes pentru cărţi şi manuscripte
vechi, încît să facă colecţiuni cum spune dl. Iorga că aveţi D-voastră.
Pentru noi care ne-am dat toată munca vieţii în şi pentru asemenea
colecUuni, este iarăşi natural să ne bucurăm cînd găsim colegi de
gusturi şi de interes ştiinţific ca şi noi. Ne-a pricinuit cea mai mare
plăcere intenţiunea pe care o hrăniţi - după cum ne-a povestit
dl. Iorga - de a dărui cîndva colecţiunea D-voastră acestei instituţii,
în al cărei serviciu am onoarea a împlini peste cîteva zile 21 ani.
29 l'.nal.e(e Academiei Române, tom. ll!l, �c:1inte!e din 1 932-193J,
JO Elie Dăianu, Cuvint funebru, in AS, nr. 23, 1 933, p . 448.

www.cimec.ro

p.

76.

ACADEMIA

ROMA

ŞI BISTRIŢA-NASAU DUL

203

--- ----------

Daţi-mi voie să vă trimit cîteva din publicaţiunile noastre, care
sper că vă vor interesa sau prin cuprinsul lor sau prin partea de repro
duceri din cele vechi -, in orice caz vă vor arăta cum sint folosite
aici manuscriptele şi cărţile vechi şi ţinute la dispoziţia altora, ca toţi
să le studieze şi aşa să se cunoască trecutul neamului nostru, care
nu a fost aşa de intunecat şi de umilit totdeauna, cum le place unora
să-I prezinte - din necunoştinţă sau din rea voinţă" 31.

Materiale documentare importante din colecţia Iulian Marţian
studiază Nicolae Iorga, Sextil Puşcariu, V. Bogrea, Iosif Sterca-Şuluţiu,
Augustin Bunea, Nerva Hodoş, Elie Dăianu, Alexandru Lapedatu,
Nicolae Drăgan, Constantin Moisil, I . Bianu şi alţii 32.
Multe din instituţiile de ştiinţă şi cultură, printre care Biblioteca
Universitară din Cluj şi mai ales Arhivele Statului din j udeţ benefi
ciază de donatiile lui Iulian Marţian.
In prefata la volumul al XV-lea al colecţiei Hurmuzaki, Nicolae
Iorga, expunînd criteriile de publicare a documentelor şi greutăţile
intimpinate din cauza lipsurilor materiale şi a speciaHştilor menţio
nează, : " Un oarecare de acte nouă, copiate de mine şi de d. lulian
Marţian, aşa cum a putut-o face acest ofiţer din Ardeal, care posedă
una din cele ma i frumoase colecţii de vechi tipărituri, manuscripte şi
scrisori s-au mai adaus" 33.
Liviu Rebreanu ( 1885-1944} s�a născut la Tîrlişua, j udeţul B i s
triţa-Năsăud. Contribuţia plaiurilor năsăudene la formaţia sa spiritualil ,
ne-o mărturiseşte într-o conferinţă despre Coşbuc : " Îndrăzneala mea
de a incerca să evoc pe Coşbu,c, n-are a�tă j ustificare, in afară d e
admiraţia mea pentru poezia coşbuciană, decit intimplarea, că, fiind
aproape consătean cu dinsul, m-am deşteptat şi am crescut în cultul
lui, un cult aproape idolatru" 34.
Marele romancier al literaturii noastre a intrat în Academie în
anul 1 939 cu discursul de recepţie , ,Laudă ţăranului român" 35.
Prin activitatea sa literară prodigioasă a pătruns în patrimoniul
literaturii universale, opera lui fiind cunoscută în toată lumea. A fost
� radus în limbile : i taliană, cehă, poloneză, germană, maghiară, franceză,
engleză, danezG , turcă, sîrbă, ucraineană, portugheză, bulgară, finlan
jeză, greacă , spaniolă, slovacă, rusă, albaneză, arabă, suedeză, iraniană ;
onera lu i fiind răspîndită în Asia, Africa, America de Sud, China,
R.P.D. Vietnam, Siria, Egipt, India etc.
; ·. A•h. Sta t . j ud . B i s t r i �a-Năsăud, fond personal V i rq i l Sotrop.a, dos. 1 6, f . 1 -2.
� 2 .,.,, Ru-su, Din corespondenţa lui lulian Marţian, (stud i u şi 34 onexe documentare ) . in AS, 1 , NăsO :..� d .
' 972, pp. 125-154 ; Ion Rusu, :aan M u reşan, D i n coresponden.ţa lui lulian Mar�ian (cu 3 3 o rr-exe
do-:umentare) . in AS, 1 1, Năsă u d , 1974, pp. 146-1 68,
:: �J. !orga, Acte şi scriSOf'li din arhivele oraşelor ardelene
(Bistriţa. Bro�ov, Sibiu), partea 1. 1 358� 6J-J, Bucureşti, 1 91 1 , p. I H .
: ! � ·.< u Reb r eo n u , Ama!gam, Editura Dacia, Cluj-Napoco, 1976, p , 75.
;: : b idem, pp. 160-176.
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Prin opera sa, oamenii, obiceiurile şi zestrea spirituală a acestui
ţinut au intrat, pentru totdeauna, în panteonul literaturii noastre
naţionale şi universale.
Iuliu Moisil ( 1 859-1947), născut la Năsăud, absolvent al Liceului
de aici şi al Universităţii din Viena îşi desfăşoară activitatea la Slatina,
Tîrgu Jiu, Bucureşti şi-n oraşul natal.
La Tîrgu Jiu contribuie la apariţia revistei "Jiul" şi, începînd cu
anul 1 895, scoate sub redacţia sa revista pentru tineret "Amicul
tinerimii" , care a continuat să apară şapte ani.
In şcoala pe c are .a condus-o în calitate de director a introdus
noi metode pedagogice, modernizîndu-i procesul de învăţămînt. S-a
e\·idenţiat, de asemenea, prin · înfiinţarea de societăţi culturale, şcoli
de adulţi şi biblioteci rurale pentru ţărani.
O frumoasă activitate desfăşoară şi l a l3ucureşti în calitate de
şef al muzeului şi bibilotecii Casei Şcoalelor.
Ca pensionar, dragostea faţă de locurile natale îl face să s:e
stabilească la Năsăud unde alături de alti cărturari din localitate
desfăşoară o rodnică activitate culturală şi ştiinţifică 36 _
Pentru activitatea meritorie, în şedinţa din 24 mai 1 943 este ales
membru de onoare al Academiei Române cu unanimitate de voturi.
Recomandarea privind alegerea lui Iuliu Moisil ca membru de
onoare al Academiei a fost făcută de Dimitrie Gusti şi a fost contra
semnată de 1. Simionescu, Al. Lapedatu, M. Sadoveanu, 1. Petrovjci,
Silviu Dragomir şi N. Bănescu 37,
La aceeaşi dată este ales membru de onoare al Academiei Române
Virgil Şotropa ((1867-1953), născut la Gheorgheni şi format, ca foarte
mulţi intelectuali din vechea Transilvanie, la liceul grăniceresc din
Năsăud. După terminarea studiilor universitare la Cluj şi Budapesta
lucrează ca redactor la "Gazeta Transilvaniei" , între anii 1 892-1896
şi apoi ca profesor la Năsăud.
In recomandarea de primire la Academie, caracterizîndu-i-se acti
vitatea se spune între altele : "Profesorul din Năsăud, Şotropa, care
a atins o vîrstă venerabilă, a rămas în nordul Ardealului, unul din
cei mai distinşi cărturari români. Fost dascăl la liceul grănicerilor
năsăudeni, din tinereţe şi-a propus să cerceteze şi studieze trecutul
acestui ţinut . . . în 1913 a tipărit împreună cu regretatul nostru coleg
N. Drăgan (<Istoria Şcoalelor Năsăudene�>. După Unire a explorat
sistematic arhiva bogată a oraşului şi judeţului Bistriţa şi cu ajutorul
materialului recoltat a publicat în studii şi articole de revistă contri36 lon Rusu. 100 de oni de lo noştereo acodemicionufu·i Iuliu Moisi-1 intemeietorii! Arniv>elor Sllatu! u i
din Năsăud, i n , . Revi s ta Arnivelor", 1, (1958) , nr. 2, p p . '3111-314 : ldem, Iuliu Moisil ctitor de a Ş&
zăminte culturale, i n AS, 1 , 19n, pp. 1 7-36 ; Vidorio Pop.,..i ci, Activitatea profesorului Iuliu Moisil
la Muzeul Pedagogic oi Casei Şcoalelor, in ,.Buletinul Muzeului Pedoqoqic", nr. 1, 196P, Bucureşti,
(l itograliat) ; p p. 1 �19.
31 Dim i trie G u sti . Iuliu Moisll, in ,.Plaiuri -năsălldene". on 1 , nr. 2-3, B ucureşti. 1943, p . 3.
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buţii istorice de cea mai mare importanţă pentru istoria graniţei de

la Năsăud. «Arhiva Someşană», întemeiată de Domnia Sa, constituie

un izvor de nepreţuit pentru istoriografia noastră şi o comoară de o
bogăţie nebănuită
pentru cunoaşterea suferinţelor şi luptelor din
trecut . . .38•
Din lucrările sale răspîndite în diferite publicaţii sau scoase in
volum rezultă contribuţia sa remarcabilă l'a cunoaşterea trecutului
nostru istoric, marea sa onestitate ştiinţifică, profunzimea şi minuţio
zitatea documentării" 39.
In anul 1 955 este primit ca membru al Academiei R.P.R. Iuliu
Prodan ( 1 875-1959), născut în comuna Chiochiş, judeţul Bistriţa-Năsăud.
Liceul îl urmează la Năsăud, iar Universitatea o termină la Cluj , în
anul 1 899_
1ncă din tinereţe manifestă un mare interes pentru studiile
botanice fiind un discipol credincios al marelui botanist Florian Porcius
cu care întreţine o bogată corespondenţă. Funcţionează ca profesor la
liceul din Năsăud, la gimnaziul de stat din Gherla, la liceul din Zombor,
Eger şi apoi profesor universitar la Institutul agronomic din Cluj .
A studiat flora tuturor regiunilor ţării, a Ungariei şi a Bosniei, colabo
rind Ia "Flora Romaniae Exiccata " din Cluj şi la "Flora R.P.R. ". Opera
s a capitală este "Flora pentru determinarea şi descrierea plantelor ce
cresc in România", apărută în 1 923 şi reeditată în 1 939 40,
In domeniul ştiinţelor geografice se distinge profesorul universitar
Tiberiu Morariu ( 1 905-1 988), născut în comuna Salva din j udeţul Bistri
ţa-Năsăud, cu studiile locale la Năsăud, iar cele universitare la Cluj ,
unde rămîne în continuare în calitate de cadru didactic_
După susţinerea licenţei este trimis în 1 939 la Paris unde îşi
completează pregătirea ştiinţifică sub îndrumarea lui Emmanuel de
\ lar tonne, A. Demangeon şi A. Cho!ley şi a marelui profesor Jean
Brunhes de la College de France, membru al Academiei Franceze.
Cu lucrarea "Viaţa pastorală în Munţii Rodnei" îşi ia doctoratul
sub conducerea profesorului G. Vîlsan. Ca profesor universitar la Cluj
a re o bogată activitate ştiinţifică, ce rămîne i1lustrativ fixată în biblio
grafia noastră geografică şi în istoria de aproape jumătate de veac
a cercetării geografice din România.
A deţinut însemnate funcţii : decan al Facultăţii de biologie-geo
Fafie, preşedinte al Comitetului Naţional de Geografie, membru
c orespondent al Comisiei internaţionale de Geografie, membru al
Societăţii de E tnografie din Paris, membru de onoare al Societăţii de
!-Iidrologie din Budapesta etc.
� Si;wiu Drogomi r, Virgil Şotropa, i n .,Pla i u r i năsăudene", a n u l 1 . nr. 2-3, Bucureşti , 1 943, p. 3.
:< ' ""' " Rusu. Vi.-g i l ŞotTopa, fondator oi ftVislei AS. La 50 de ani da la apariţia revistei, in AS,
Năsău<l, 1 974, pp. 35-54.
C.: Teodor Tonco, Virtus Romana Rediviva, voi. ·I I I , B i strita. 1977, pp. 277-280.

www.cimec.ro

Il,

206

1 . RUSU-SARAŢEANU

In anul 1955 este ales membru corespondent al Academiei Române,
iar la 22 noiembrie 1 969 este ales Doctor Honoris Causa al Universităţii
din Strasbourg 41•
Plaiurile natale i-au rămas totdeauna dragi, a ţinut permanent
legătura cu ele, acest lucru fiind ilustrat şi în lucrările publicate de-a
lungul întregii sale activităţi.
Sigur că încă mulţi oamen i de pe aceste meleaguri, preocupaţi de
ştiinţă şi cultură, care nu sînt pomeniţi aici, au avut legături multiple
cu înaltul for ştiinţific şi au contribuit, uneori cu s acrificii mari, l a
lupta pentru făurirea unităţii politice, la progresul culturii naţionale
şi permanentizarea ei în conştiinţa generaţiei actuale şi a posterităţii.

41 Praf. dr. doc. V. Tufescu, nberlu Morarlu, la 70 de ani, In
dor Ghitan, La Implinirea virstei de 70 de ani. Prof. univ.
1975, (cu o bibliografie seleo:tivă) , pp, 1 02-1 10.
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AS, .fii, Năsăud, 1975, pp. 96-101 : Teo
o,, Tiberiu Monlriu, in AS. I I I , Nă'ă""'.

DA T E PRI VIND IS TORICUL LOCAL/TAŢII MINTIU
VETURIA şi IRONIM MARŢIAN

Loca!I itatea Mintiu , comuna Nimigea, j udeţul Bistriţa-Năsăud, este
situată in stînga Someşului Mare, aproximativ la egală distanţă ( cea.
8 km) de Mocod, pe drumul ce leagă fosta localitate grănicerească de
Cepari prin Nimigea de Jos, şi de Năsăud, pe cărarea care străbate
dealurile şi pădurile "Dumbravei" şi ale "Muncelului", trecînd prin
Luşca. Interesul limitat faţă de trecutu� istoric al aşezării se datoreşte
nu atit lipsei de dovezi materiale sau scrise, cit faptului de a nu fi
intrat in componenţa Regimentului II de graniţă năsăudean de odinioară
( 1 762-1 85 1 ) , localităţile gr ănicereşti bucurîndu-se de privilegiul unei
mai susţinute atenţii din partea istoricilor.
Cercetările arheologice efectuate de-a lungul vremii, indeosebi la
c umpăna secolelor XIX şi XX, atestă existenţa vieţii omeneşti pe
.această vatră omenească in urmă cu peste 50.000 de ani. înregistrînd
apoi, în mod obiectiv, o neîntreruptă continuitate şi evoluţie istorică.
\·estigiile arheologice 1 descoperite in nordul şi nord-estul Jocalităţii
( dealul "Hărăni" şi "In margini") şi in partea de hotar situată l a
sud-Yest, cunoscută sub denumirea toponimică "Faţa stinii", s e consti
�uie infr-o bogată acumulare de străveche civilizaţie materială şi spi
:-i!uală, ale cărei straturi succesive coboară pînă în paleoliticul superior,
.:: e cînd datează unelte de formă alungită şi rotunj ită din silex, obsidian
� : cuarţ opalizat 2 •
In anii şcolari 1 9 1 1 / 1 2 şi 1 9 1 2/13, arheologul amator Iulian Martian
t 1 867-1 937), fiu al acestei localităţi,
donează Muzeului "filologic,
i s�oric şi de artă" al Gimnaziului superior românesc fundaţional din
�ăsăud, fragmente ceramice şi unelte de piatră descoperite prin cerce
�5.ri de suprafaţă întreprinse pe hotarele localităţilor Năsăud, Rebri•

'.

Martian,

Repertoriu arheGioglc pentru Ardeal, Bistriţa, 1920, .p. 441,
MN, XVl, 1979, p. 409. nr. 41, cu bibl iografia mal

< S . J,;ngbert.. in A.:ta
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şoara, Nepos, Maieru, Cepari, Mintiu, Cociu, Beclean, Ruşii Becleanului
şi Chiochiş, care aduc şi ele lumină privind continuitatea societăţii
umane în colţul nord-estic al Transilvaniei 3. De asemenea, în hotarul
localităţii Mintiu au fost identificate urmele unei vechi mănăstiri 4,
aceasta fiintînd mai departe ca mănăstire ortodoxă pînă în ce-a de a
doua j umătate a secolului XVIII ( 1 76 1 ) .
După orinduirea comunei primitive, dezvdltarea social-istorică a
localităţii Mintiu a traversat perioadele traco-dacă, daca-romană ( în
această parte a Transilvaniei graniţa Imperiului Roman avea puncte
de sprijin la Ilişua, Zagra, Livezile, Orheiu Bistriţei şi Domneşti) ,
prefeudală şi cea a feudalismului timpuriu, în această ultimă perioadă
fiind consemnată documentar existenţa multor localităţi transilvănene
ca urmare a impunerii relaţiilo r juridice cu caracter feudal s.
Se cunoaşte din izvoarele istorice, şi ele subliniază în mod repetat
acest fapt, că forma organizatorică de bază în prefeudalism , pe întregul
cuprins al Transilvaniei, era obştea sătească, ce avea origini încă din
perioada dacică şi menţinîndu-se şi pe timpul dominatiei romane în
Dacia. După cum se ştie, autonomia obştilor săteşti şi a uniunilor de
obşti (voievodate, districte româneşti sau "ţări"), conduse de juzi sau
cnezi şi voievozi , şi în această parte a Transilvaniei s-a conservat în
timp 6•
Atras de bogăţiile naturale, regatul feudal maghiar, începînd din
secolul XI şi continuînd pînă în secolul XIII, şi-a e xtins treptat supre
maţia asupra Transilvaniei, îmbrăcînd "idealurile de cucerire şi domi
naţie în mantia zelului religios" 7. Penetraţia maghiară s-a lovit la tot
pasul de români, dintotdeauna aflaţi aici, ca de altfel întregul popor
din spaţiul carpatic, prin contopirea elementului străvechi dac cu cel
latin, roman. O dovedeşte fără putinţă de tăgadă şi prezenţa formaţiu
nilor prestatale româneşti din bazinul superior al Someşului Mare, cu
o independenţă
teritorial-administrativă "ab antiquo" , după cum
"quinquagesima ovium" ( cincizecimea oilor - "datul oilor") era o dare
regală avînd însă rădăcini specific româneşti, reflectînd procesul de
stratificare socială în sînul obştilor, adică existenta unei nobilimi locale,
iar "dijma" bisericească se percepea, mai întîi, numai localităţilor
convertite la catolicism sau care fuseseră populate cu catolici 8• Valea
J

4
5

6
7
8

Vez·i Virg i l Şotropa si Dr. Nicolae Drăgan, Istoria ,coalelor năsăudene scrisei cu prilejul jubileului
de 50 ani de e.istenjă (1863-19.13) a Gimnaziullli superior fundaţional din Năsăud, Năsăud, 1913,
Tipografia .. G. Matheiu" Bistrita, p. 292.
l u l ian Martian, Tara Năsăudului inainte de instiotui<"ea regimentului de grăniceri, Edit. T i poqrafiei
.. Cul tura", Năsăud, (1 933) . p. 24.
C. Suciu, Dicjionarul istoric a l localităjilor din Truuilvania, Ed itura Academiei R.S.R., Bucuresti.
voi. 1 , p. 400 ; Vezi şi P. Boca, Vechimea documentoră a local ităţilor din judeţul Bistrila·Năsăud,
in FI, voi. 1, 1971 , pp. 10Q-101 .
Va·leriu Sotropa, Districtul grăniceresc năsăudean şi locul său in lupta pentru prog<es social şi l i ·
bertate naţională a romănHor din T..., n sil_,ia, Ed it. Dacia, Cl uj-Na.poco. 1975, p. 2 6 şi passim.
Dr. Tilus Podea, Transihania, (Ed ilie bi'l i•ngvă româno.;eng leză ) . Bucureşti, 1936, p. 30.
David Prodan, lobCig.ia in Transilvania in secolul al XVI-lea, voi. J, Edit. Academiei R.S.R., Bucu
re$1i, 1967, p. 26 $i 70.
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Rodnei reprezenta o parte componentă a unui ducat românesc, probabil
cel ai Maramureşului învecinat 9, iar potrivit documentelor păstrate 10,
nouă sate erau grupate, pînă la 1 5 1 4 , în două confederaţii de obşti
- voievodate : ale Rebrei şi Maierului, în componenţa primului, al
cărui voievod Pascu este amintit în anul 1 503, intrînd Rebra, Salva,
Rebrişoara, Zagra, Mocod, Telciu, după toate probabilităţile şi alte
localităţi apropiate (Năsăud, Nimigea, Hordou ( azi Coşbuc) , chiar
Mintiul), din a-l doilea făcînd parte Maieru, Sîngeorz-Băi, Feldru etc.
Unele căpetenii autohtone (cnezi şi voievozi) au intrat în rîndurile noii
clase feudale - devenind nobili în interesul regalităţii, înlesnind, astfel
supunerea obştilor săteşti, îndeosebi începînd cu domnia regelui angevin
Ludovic cel Mare ( 1 342- 1 382).
Ţara Năsăudului 1 1 din c are făcea parte şi aşezarea Mintiuaş, era
puternic ameninţată de distrugătoarele incursiuni aile pecenegilor
(902-9 1 1 ) şi cumanilor ( 1 067- 1 07 1 ) în Transilvania, prin pasul Bîrgău,
odată cu pătrunderea şi stabilirea acestora în Moldova şi Ţara Româ
nească. Satele străvechi româneşti, azi dispărute, Fata, Becina, Ţaga
şi Ţucaşul, a căror întinsă şi fertilă configuraţie geografică reprezenta
"baza de operaţie" în sudul ţinutului, asigurau necesităţile contin
gentului armat al acestora, fiind însărcinate şi cu închiderea stăvi
larclor digurilor de pe Valea Morii (Rosua de astăzi), între Dumitra
şi Şintereag ,cu scopul de a inunda, în caz de pericol, căile de acces
şi, de asemenea, cu întreţinerea marilor existente în zonă.
Tendinţa de extindere a supremaţiei Romei se intensifică îndeosebi
după separarea definitivă a bisericii ei de cea a Constantinopolului
(marea schismă) din 1 054, cînd regii Ungariei îşi vor vedea mult
favorizate eforturile lor de cucerire a Transilvaniei. Astfel, călugării
ordinului benedictin, "mandatari ai papei ", beneficiază din partea
regelui Bela 1 ( 1 06 1 - 1 063) de posibilitatea fondării a două abaţii :
una la Mănăştur ( lîngă Cluj-Napoca) şi alta, după toate probabilităţile,
la Rodna. De la abaţia Mănăş turului (condusă de un abate superior)
au pornit, cu ţeluri comune, ungurii şi emisarii benedictini pe văile
Someşurilor, spre Dej şi Bedlean. Benedictinii pun bazele planului de
cucerire, iar cei de la Rodna au dus la izbîndă lupta împotriva cuma
nilor (conduşi de Osul sau Oslul) la Chiraleş, în anul 1 068, pe timpul
rt>gelui Solomon ( 1 063- 1 074) . dt>terminînd colaborarea ungurtlor în
9 Şt. Manciulea. Aşezările româneşti din Ungaria şi Transilvania in secolele XIV-XV, T i poqrofia Se·
m i na r u l u i , Bla j . 1 94 1 , pp. 1 67-177.
1� Şt. Pa scu, Voievadatul Transi lvaniei, voi. ' I I I , Edit. Doci a , Cl uj-Nopoco, 1986, pp, 558-559. A se ve
dea men\ i u n i l e d espre cnezii şi voievozii din Va lea Rocf.nei i·no i n te de onl11 1 523 la Vo � e r [ :.J Ş :;�· . ;::a-a.
0!>. cit., p. 30.
� 1
D i n seco l u l X H / şi pină în o d oua jumă tate a s e co l ul u i XV. aria geograflică d e l i m i La lă la nord �
c u l m i l e Munţilor Rodnei , la est de riuri.le Bist'ri�a Aurie. Co$na, " Teş.na $i Dorna, 'la sud de a : i n : .:J ·
mentul Şintereag, Tărpiu, Dumi tra, Prundu Birgă u l u i ş i Vi rf ul M ă � ura Ca l u l u i (1237) . ia r l a vest de
va l ea , . I n tre Hotare" (intre Macod şi Piatra) şi Virf u l Ţib.leş (1842 m) purta den u m i r-ea de . . Tara
Năsă u d u l u i " şi mai deporte d e "Vo l ea Rodnei•.
• � - File de i s torie, Voi . VI.
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expansiune cu "organizaţia militară a Ţării Năsăudului", întreţinută
de numitele localităţi româneşti de aici 12 ,
Interesele de cucerire ale regatului maghiar şi de catolicizare ale
benedictinilor stabilindu-se acum pe linia Carpaţilor, la cumpăna apelor,
aceste sate sînt încorporate castrului regesc Dăbîca, din vechea cetate
de scaun a voievodului Gelu ( atestat la anul 1 2 1 9) , locuitorii lor
devenind iobagi castrenşi sau regali, investiţi cu "prerogative nobi
litare", avînd şi pe mai departe obligaţii militare, în schimbul cărora
puteau să-şi transmită privilegiile fiilor lor însă, odată cu stingerea
năvălirilor cumane În sudul Ţării Năsăudului, ordinul benedictin intră
in posesia unei însemnate părţi din c;l.omeniul localităţilor Fata, Becina,
Ţaga şi Ţucaşu şi, pentru că în această parte a Transilvaniei existau
cîteva mănăstiri româneşti, de rit ortodox, acestea sînt luate în stăpî
nire şi trecute la ritul catolic, fără să Je fie modificate denumirile
originale, cunoscute populaţiei autohtone. In acest fel, alături de abaţia
de la Rodna şi de mănăstirile întemeiate pe locul actual al bisericilor
luterane din Dumitra şi Tărpiu, benedictinii au ridicat, pe temelia
unei vech i mănăstiri ortodoxe, mănăstirea de pe "Valea Mare" din
apropierea Mintiului de astăzi 13.
Din necesitatea de a stăvili la fruntariile răsăritene ale statului
feudal primejdia năvălirii popoarelor migratoare, regele G eza al II-lea
( 1 1 41-1 1 62) colonizează aici maghiari, secui şi saşi, aşezîndu-i alături
de băştinaşii români 1 4 şi conferindu-le acestor "hospites" însemnate
privilegii : în primul rînd exploatarea şi valorificarea resurselor solului
şi ale subsolului în beneficiul lor şi al rega'Iităţii, de a-şi întemeia
aşezări noi sau de a se stabili în aşezări-vetre preexistente, locuite
de populaţia românească, de a-şi organiza biserică autonomă, de a-şi
alege dregătorii săteşti etc. De la autohtoni noii veniţi au preluat
modul de a lucra pămîntul şi de a exploata sarea, au împrumu1at
forma de organizare a vieţii politica-administrative : unitatea teritorială
românească străveche "judeţul, scaunul de j udecată", condusă de
"jude", va fi împrumutată de saşi şi secui (în frunte cu un greb,
grew = greav, respectiv jude ) .
Grupuri compacte d e saşi s-au aşezat î n regiunile Sibiului şi Bra
şovului, dar şi în părţille Dejului şi Reteagului, de aici înaintînd şi
pe cursul superior al Someşului Mare. Pe teritoriul actual al j udeţului
Bistriţa-Năsăud, saşii au fost aduşi spre sfîrşitul secolului al XII-lea şi
începutul celui următor
şi aşezaţi, mai întîi, p e domeniile re,gale
( "fundus regius") din Valea Rodne i şi j urul Bistriţei, pe Valea Buda
eului şi a Dipşei, mai apoi şi pe domeniile feudale din valea inferioară
1 2 h:lian Marţian, Op. cit., la n o ta 4. p. 20. Veli şi ludovi'C Manqold, Istoria Ungariei (in romă neşte
de Vas i le ()oldlş). Tipografia Alexi, Broşov, 1890, p. 20. Autonomia Ţării Năsi'iudului şi existenta
.,contigentului armat prop ri u " sint confi•mate de tellbri origi.nal a l unei adrese a voievodului arde
lean Ioan Pon grăc:z ( 1 462-1465 ; 1 466-1 472 ; ·1 476) din anul 1471.
1 3 l u l ian Marţian, Op. cit., pp. 2.3--24.
14 St. Paseu, Voievodatul Tmnsilwcllriei, voi. l, 19n. p. 109 ş i urm.
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a Someşului Mare, a Şieului şi din Cîmpie, unele localităţi .a'ctuale,
printre care Mintiu, Dumitra şi Tărpiu, constituindu-se prin popularea
cu saşi a teritoriului din vecinătatea vechilor aşezări româneşti Fata,
Becina, Ţag.a şi Ţucaşul, respectiv Mintiuaşul, şi contopirea lor cu
a cestea 15. Dar saşii din Mintiu, ca şi cei din Reteag, Săsarm, Chiuza,
Corvineşti, Jimbor, Archiud, Şieuţ sau Ocniţa, fiind iobăgiţi asemenea
românilor şi nerezistînd invaziilor tătaro-mongole, s-au refugiat in
-districtul ( comitatul) s::îsesc liber al Bistriţei (care fiinţează din anul
1 274) . Repopularea satelor părăsite s-a făcut fie cu alţi colonişti saşi
sau maghiari, fie cu noi "oaspeţi" ( latini, teutoni, polonezi, ruteni,
boemi) şi chiar cu unii localnici aflaţi pe alte moşii ori în tîrguri.
In acest răstimp, episcopia catolică avînd reşedinţa la Alba-IU11ia,
îşi revendică moşiile mănăstireşti din
nordul Transilvaniei, intrind
.a stfel în conflict cu ordinul benedictin. Episcopul de Transilvania,
Adrian, capturează pe abatele superior al Mănăşturului, iar diplomele
acestuia acordate de regele maghiar, precum şi decretul papal sînt
distruse. De pe urma acestor certuri profită coloniştii saşi, c are înte
meiază lîngă mănăstirea Fata, satul Dumitra, lîngă mănăstirea Ţaga,
satul Tărpiu, iar în apropiere de Becina, satul Beiersdorf, pe locul unde
se găseşte actualul Mintiu 16.
După invazia tătaro-mongolă din anul 1 24 1 , o altă parte a moşiilor
stăpînite de iobagii regali ( castrenşi) şi satelor F ata, Becina şi Ţaga
este donată de către voievodul Ardealului, Laurenţiu ( 1 242-1 252),
unor c avaleri teutoni (comiţii din Rodna - Lentenk şi Herrnann) ,
donaţie confirmată printr-o
diplomă
de regele Bela al IV-lea
( 1 235-1270) , în posesiunea cărora va sta pînă :la anul 1 344 17• Dreptul
de proprietate al acestor comiţi, transmis descendenţilor lor, a fost
însă boicotat de locuitorii saşi din Dumitra şi Tărpiu, care iniţiază un
proces ce va dura peste un secol, în urma căruia au cumpărat (la 1 449)
m oşiile în litigiu, cu suma de 2.000 de galbeni) . Dar în acest conflict
ce izbucnise între s aşi şi nobilii de Fata sînt antrenate şi alte localităţi
Yecine. "După un răstimp de 20 de ani se ridică satele vecine . . . adică
Cepanul, Mintiul şi Sinchereagul împotriva nobililor de Fata şi cer
reambularea hotarelor lor cu numiţii nobili. In consecinţă, voievoclul
Ladislau ( de Loşoncz ; 1 376-- 1 39 1 , n . a.) se adresează la 28 ianuarie
1 330 capitlului de Alba Iulia cu cererea să intervină în acest litigiu
� i actul voluminos ce ni s-a păstrat expune antecedentele specifice din
care vedem că litigiul e cu mult anterior anului acestuia ( . . . ). La 6 mai
a aceluiaşi an, capitlul de Alba Iulia raportează voievodu:lu i Ladislau
in chestiunea de litigiu a nobililor de Fata cu satele Cepan, Mintiu şi
�jico:oe Dunăre (sub redacţie) , 81stlrl!a-N6săud, Studii ti cercetări etnog<afice, Comitetul de cu l tură
:! educaţie socialistă oi judeţuiL>i Bistrllo-Năsăud, Bistrilo, 1977, p . 47.
: :.J � ion M.orţlan, Op cit., pp. 25-27.
: 1 k>sil Schiopul, Conlrlbu!l..d la istoria Transilvaniei in secolele XII $1 XIII, Tipografia No ! ' ono!ă,
�

·:

•

"! .. .

C!uj, 1932,

pp.

1 55-156.
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Sinchereag, comunicindu-i că cei 1 0 bărbaţi nobili designati de arbitri
nu au putut cădea între ei, în această chestiune, nici de cît de acord" 18.
In legătură cu dispariţia satelor Fata, Becina, Ţaga ş i Ţucalş ul s-au
ţesut cîteva legende 19, dar numele lor sînt atestate în sudul Ţării
Năsăudului cu mult înaintea tuturor numirilor slave, maghiare şi
săseşti, rezultînd că românii au fost cei dintîi pe aceste aşezări sau
moşii ( praedium) şi că întemeietorii lor sînt daco-romanii (Fata - lat ..
feta, - am ; Becina - lat. buccina. - a.e, bucium de corn, trîmbiţă1
semnal, strajă 1 sau, cucută, buciniş, iar Ţaga este un nume rom ânesc·
de origine slavă, probabil şi Ţucaşul) . La Mintiu, memoria acestora
se păstrează mereu vie prin cîteva denumiri toponimice din vecinătatea
sud-estică a hotarului spre Dumitra şi Tărpiu, ca : , . Rîtul Fetii", "Pă
durea Fetii", "Pădurea Ţaga " , , .Becina".
Pe drumul de hotar ce duce la Năsăud prin Luşca peste rîul
Someşul Mare, şerpuind de-a lungul Văii Mari, la poalele dealului
,.Muncelul", situat la 3 km de Mintiu, cu ma i bine de două secoae în
urmă se afla o mănăstire ortodoxă românească. LocuL se numeşte "La
Mănăstire'1• Vechimea ei se pierde în negura vremii. Benedictinii o·
vor transforma în interesul lor, însă saşii Bistriţei şi ai Aldorfului (azi
Unirea) o distrug înainte de invazia tătaro-mongolă din anul 1241 ..
Reconstruită apoi, a existat ca mănăstire ortodoxă pînă la 1 3 iunie·
1 761 , cînd, din ordinul generalului de cavalerie Nicola Adolf, Saron
de Buccow, comandant al trupelor imperiale din întreaga Transilvanie
şi preşedinte al Comisiei aulice în afacerile religioase ale românilor.
este dărîmată ( arsă din temelii) , împreună cu peste 100 mănăstiri
ortodoxe transilvănene, în conditiile reprimări'i mişcări i iniţiate de
călugărul Sofronie din Cioara ( 1 659-176 1 ) . care se ridicase împotriva
unirii românilor cu biserica Romei , revolta avînd deopotrivă şi un
caracter antifeudal şi antihabsburgic ( " gonirea unirii ş i a iobăgiei
din ţară") 20.
Iosif Naghiu 21 o consemnează ca fiind cea mai veche mănăstire
de pe Valea Someşului Mare, iar episcopul de la Blaj , Atanasie Rednic,
o menţionează în conscripţia s,a din anul 1 765 22 • Călugării mănăstirii
se ocupau cu creşterea vitelor şi a oilor, cu pomicultura şi viticultura 1
proprietatea eL care se întindea pînă la "Gura Văii" era împrejmuită,
şi astfel că locuitorii Mintiului care mergeau la cîmp, în Năsăud,
trebuiau să o înconj oare. Potecile ocolitoare, prin pădurea .. Dumbrava' ' ,
s e cheamă ş i azi ,.Cărările Tîrgurilor". Faptul c ă p e domeniul mănăs
tirii se cultiva viţa de vie şi pomi fructiferi este confirmat prin prezenţa, ·
16 l u l io n Morlion. Fato, tradiţie şi istorie in AS, nr. 4, 1 926 , .p. 1 7.
19 Ibidem, pp. 12-14.
Augustin B�meo, Episcopii Petru Poul Alon şi Dionisiu Novacovici sau Istoria românilor transil
văneni de la 1751 pină la 1 764, Tipografia Seminarul ui Arhidiecezo n , Blaj, 1 902, p. 225 ; St. Meleş.
Mănăstirile româneşti din Transilvanio, S i b r u , 1 936, p. 75 .
21 Iosif Nog h i u , Ceva despre mănăstirile din Tora Nălăudlllu i, în AS, nr. 19, 1936. "'· as.
22 Zenovie
Păoli�·nu, Vechile mănăstiri romoneşti
din Ar<Ma l , .,Cultura <:re$lină•",. am V-I I I . ,...,.. 7-8,
Bloi. 1919, p. 1 6 1 .

20 Dr.
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chiar pma m t impurile noastre, a viţei d e vie sălbatice î n pădurea
din apropiere, dealurile situate la nord-vestul fostei aşezări numindu-se
. . Dealurile Viilor" ; de
asemenea, a pomilor încă roditori. Potrivit
tradiţiei păstrate , locallnicii aduceau de aici viţă de vie şi o plantau
în propriile gospodării. Se cunoaşte şi numele unui călugăr, Bartolomeu,
care servise în sat şi că străbunicul primului paroh al Mintiului, men
tionat în matricolele bisericeşti (existente din anul 1 824), Ioan Avram
( 1 790-1 844), a fost botezat în numitul lăcaş. Să mai adăugăm că de
la mănăstirea din Valea Mare au rămas două icoane foarte vechi,
două sfeşnice din piatră ( amintite în anul 1 885), unul dintre ele fiind
donat, prin grija colonelului din Cluj, Traian Bulbuc ( 1 876-1 932),
originar din Mintiu, Gimnaziului superior românesc fundaţional năsău
dean, şi un clopot, de cea. 1 7 kg, purtînd inscripţia în limba l atină :
. , Vox Domini in virtute" (GlasuiJ. Domnului în virtute) , care se păstrează
şi astăzi în biserica parohială.
Ţinutul de frontieră al Bistriţei şi Năsăudului s-a bucurat de un
interes deosebit din partea regilor şi, în schimbul apărării fruntariilor
i mpuse, străine, românilor le era asigurată autonomia teritorială, pro
prietatea pămîntului şi organizarea străveche. Insă, după năvi:(J.irile
tătaro-mongole ( 1241 ; 1 285) , regii au fost nevoiţi să facă tot mai multe
concesii în dauna obştilor libere, astfel că localităţile din valea infe
rioară a Someşulu i Mare, a Şieului şi din Cîmpie sînt expuse intens
ofensivei de feudalizare 23, în urma căreia ţărănimea română, maghiară
şi săsească este iobăgită fără discriminare. Se produce, aşadar, slăbirea
puterii rega.le, adică diminuarea posesiunilor coroanei, în această parte
a Transilvaniei, concomitent cu creşterea domeniilor magnaţilor şi, în
c onsecinţă, reducerea privilegiilor şi a libertăţilor foştilor iobagi regali.
Cu prilejul acestor danii, sînt atestate documentar multe localităţi din
Transilvania, îndeosebi cele constituind puncte extreme ale domeniilor,
dar destul de tîrziu ( sec. XIII-XIV) , cu toate că vechimea lor este
::1ult ma i mare, din timpuri străvechi fiind populate cu români, mărturie
stind atît vestigiile arheologice cît şi toponimele sau hidronimele
p l! strate pînă în zilele noastre 24,
Prima atestare documentară a localităţii Mintiu se află înscrisă
: n dijmele papale adunate, între anii 1 332 şi 1 337, de către episcopia
ce Oradea din toate parohii'le catolice transilvănene, întocmite în timpul
oieYodului Toma de Szecheny ( 1 322-1 342) şi al regelui Carol Robert
C:e Anj ou ( 1 308-1 342). Aici este menţionat un " sacerdos de Fulnemty" 25,
·.

·

.., Vclea Rodnei, cu forme de relief moi inalte. unde ob$tile libere ţărăneşti işi con'-:,uă ·e:ds..c-·1'1t'l
c =:1v6 in cnezate si voievodote, constituindu-se d i n punct de vedere p o l i tico....ad mi·n i s trotiov î·ntr-un
= s-��ict românesc (exceptie făcînd Rodna, aici f i i nd un castru regesc menţlionot ·la 1268), ofensivo
·�..COiă este foarte •lentă, iar in comi latul Bistritei (1 274) , cu oroşu,l liber reqesc şi satele d in im
= · e . •u i m i , feuda l i s m u l nu ore structura sa clasică dotorilă privileg i ilor acordate co�ooiştHor saşi.
•
� 5: Monci u d ea , Op. cit., p . 6.
:� Documente privind istoria României. Serio C. Transilvania, Veac XIV, vo i . I I I ,
(1331 -1 340) , Edit.
oL::<:>d e ,., i e i R.P.R . . Bucureşti, 1954, p, 1 48 ; Coriolan Suciu, Op. cit., p. 400.
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dovadă ce confirmă existenţa unei parohii c atolice, drept urmare a
prezenţei populaţiei de origine germanică ( saşi) , în contact cu cea
românească. Dijmele înregistrate variază ca sumă între 6-1 0 dinari
( 2-3 groşi) şi 70-80 dinari ( 30-40 groşi ) , în funcţie d e v.e niturile
parohilor, deci de numărul credincio.şilor. Ţinînd seama că românii
ortodo_c şi nu erau obligaţi în acea vreme să plătea scă dijmă, se poate
estima numărul gospodăriilor din Mintiu la cea. 50, ca medie pentru
o aşezare rurală transilvană l a mijlocul secolului XIV, cu o populaţie
de aproximativ 200 locuitori. Saşii numea Mintiul, Beiersdorf.
"In vulgo Hungarico Nempty, Theutonico vero Beyerdorff
vocata 26 ; Beyerdorff alias Nempty 27, Anul 1 332, cel al primei a testări
documentare a aşezării Mintiu, este reluat şi de Ştef-an Pascu 28, argu
mentînd că existenţa unui Fulnemty ( Mintiul de Sus ; Mintiul Săsesc)
presupune şi un Mintiu de Jos, localitate mai veche din c are s-a
desprins prima prin "roire", fenomen generalizat în Transilvania evului
mediu timpuriu, datorită înmulţirii populaţiei şi, în consecinţă, a nevoii
de extindere a terenur�lor fertile prin defrişarea şi lăzuirea pădurilor.
In cazul Mintiului insă, "roirea" a putut fi determinată şi de lipsa de
apă şi sare, resurse existente cu prisosinţă în vatra actualei localităţi,
născută deci datorită "roirii", dar şi "colonizării". Vechea pădure de
stej ari, de lăţime 4 km şi o lungime de 30 km, care se întindea de la
Nimigea pînă la Munţii Bîrgăului, loc de refugiu şi rezistenţă a locui
torilor din împrejurimi, era şi este traversată de un drum, plecînd de
la Năsăud, peste Someşul Mare, prin Luşca, pădurea "Muncelului" ,
Mintiu şi Tăure, şi ajungînd în Valea Şieului, la Şintereag, cunoscută
sub numele de "Calea carelor" 29• La cea. 2 km sud-vest de Mintiu,
spre Tăure, pe acest drum, se aflau cu mult timp în urmă case ţărăneşti
pe locul numit "Mintiuaş", fapt confirmat nu numai prin existenţa
pomi:Ior fructiferi în această parte de hotar, dar şi prin aceea că des
coperirile arheologice de aici se referă la toponimul "Faţa stînii" , loc
situat în imediata vecinătate a "Mintiuaşului", străveche vatră a Min
tiului. De asemenea, înscrisurile din arhiva parohială atestă că pietrele
de mormînt cele mai vechi din actualul cimi tir datează numai după
anul 1900 3°. "Calea careilor" trecea printr-o prisacă la sud de Luşc a
şi printr-o alta la sud de Mintiu ( indagines) . Toponimul :"Prisaca" se
păstrează şi astăzi l a Mintiu, reprezentînd
urmele unei fortificaţii
constituite dintr-un val d e pămînt, prevăzut cu garduri din ţăruşi,
stavilă în faţa popoarelor migratoare, aşa cum în estul actualei loca=

2 6 G u s lo v K i s c h , Nordsiebenbiirgisches Namenbuch, in AVSL, 2 4 , S i b i u , 1907, p, 12.
27 Zi•mmermon·Werner-Muller, Urkundenbuch sur Geschichle der O euts<:hen, in Sieber.�urg�n, va! . : ; :,
1391-1415, Sibiu, 1 902, p. 623.
28 Şt. Poscu. Voievoclatul Tronsilvoniei, voi. l i , Edit D<leia, Cl u j- Na p oca , 1979, p, 465.
29 l11l ian Ma rţ ia n, Tara Năslludului, i n AS, 10, 1 929, pp. 31 -40.
30 Vezi, de exemplu, Matricola morţilor din parohia Mintiu (1824-1 658}, Tractul B<>c!<>cr�. V i c d i :: i a F<;
găraşului, sub preoţi i Ioan Avram (1 790-1 844) şi Ioan Chita (1 803-189:J) , und-e eole menţion<lt ci
mitirul , . De pe Deal"", s itu-at in veci n ă tatea .,Prisăcii"', la . ,Cucuţeni '" .
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lităţi valul de pămînt, numit "Dealul saşilor", ridicat de foştii colonişti,
asigura protecţia noii aşezări.
Referitor la etimologia denumiri i Mintiu, vom arăta că filologul
Nicolae Drăganu 3 1 susţine provenienţa numelui Nimtiu - cu meta teză
Mintiu din maghiarul Nemeti sau diii tr-una din formele mai vechi
Nemty, Nemthy, Nempty, citind lucrările lui Gustav Kisch 32 şi Iosif
Feldman 33, motivînd că prezenţa altor numiri topice decît ce,le româ
neşti sau slava-româneşti, mai vechi pe Valea Someşului Mare, se
datoreşte
administraţiei militara-civile latino-ungureşti şi a celei
germana-săseşti care au impus poporului numiri ungureşti şi germana
săseşti referitoare la aşezări militare, hotare, originea populaţiei
unor sate, cum este cea a Mintiului ( nemet - neamţ, olah nemeti nemţi românnizaţi). Se indică deci prin atributul cu sens etnic o
populaţie de origine germanică, "dispărută acum în masa populaţiei
româneşti\ care a trebuit să existe alături de ea ca s-o poată
româniza" 34•
In anul 1 380, Mintiul apare sub forma Nemeth, ca şi la 1 392 cînd
il găsim într-un document avînd originalul scris pe pergament în �imba
latină, prevăzut cu un fragment de sigil atîrnînd de o sfoară de mătase
galbenă. Documentul la care ne referim este emis, Ia 22 februarie
1392, de către Conventul mănăstirii din Mănăşturul Clujului vice-vo
ievodului Ardealului, Ladislau , inştiinţîndu-1 pe acesta că Ştefan
al lui Beche de Vilagusberk (Vireag), Ioan fiul lui Mihail Nemege
( Nimigea) şi Ladislau fiul lui Geleth, Laclislau fiul lui Laclis.� au, Io a n
fiul lui Nicolae, Marţin fiul lui Andrei, Anton fiul lui Nicolae de
Somekerek ( Şintereag) au împărţit între e i posesiunile ş i apartenen
tele lor din Somekerek (Şintereag), Vilagusberk (Vireag - Floreşti) ,
xemege Inferior ş i Nemege Superior (Nimigea de Jos ş i Nimigea de
S:1s), Nemeth (Nimtiu - Mintiu) etc.
In anul 1 453, regele Ladislau al V- lea Postumul ( 1 452-1 458)
dăruieşte cu titlul de "comite perpetuu', drept răsplată pentru meritele
dobindite ÎTJ. luptele cu turcii şi ca voievod al Transilvaniei
( 1 44 1 - 1446 ; 1 448) şi guvernator al Ungariei ( 1 446- 1 453) , lui Iancu
de Hunedoara ( 14 4 1- 1456) atît oraşul Bistriţa cît şi domeniul aparţi
nător acestuia, compus din 2o de sate săseşti între care şi Mintiu 36•
Regele Matei Corvin ( 1 458-1 490) face acelaşi dar noului guvernator
\ rihai Szilagyi, fratele mamei sale, Elisabeta, care-I deţine pînă în
c. :-:�1! 1 460. Dar, în urma unor repetate proteste, le sînt restituite bis; · �<icoloe Drăganu, Toponimie şi istorie, ln•tilutul d e a rte grafice .,Ard eo ! u l", Cluj, 1 928, p. 56.
:2 G ·.JStov Kisch, Q,p. cit., p. 93.
; � � s 'f Fe ld ni ann , Ortsnamen. lhre Enstehunrg und Bedeutung Unter besonderer Berucksichligung der
deutschen Ortsnameo, Ho·:': e , 1925, p. 12 1.
: .a N · : o �o e Drăgonu, Op. cH., p . 56 .
.:.: Z ,r.ermonn-Werner· M u l l e r, Urkundenbuch, voi. Il, 1 342-1 39), S i b i u , 1 8?7, ,p. 5H, 5 16. 51a, 527.
�': �J. :-i :.; r m u ro ! d · D e n suşionu, Docume:nte, voi. 11, 2 : 14�1-1510, Bucureşti, 1891, P . 23 ; 0;. A�. · : ! · ' · :1
&rr>eo. Ierarhia Romanilor din Ardeal $i U ng ar ia , Tipoqrcrfia Semina r u l u i· Arhid iecezo o , B ic i . 19:.1,
= · 1 22 ; Şt. Pascu, Voievodalul Transihanie:, voi. IV, Edit. Dac i a , Cluj · Napoca, 1 989, p, 25.
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tritenilor toate privilegiiQe, inclusiv castelul ridicat de Iancu în
apropierea oraşului. acesta fiind distrus apoi pînă la temelie. Concesiile
regelui faţă de magistratul bistriţean vor fi extinse însă prin diplomele
din 30 septembrie 1 469, 4 noiembrie 1 472 şi 3 iunie 1 475. Aceasta din
urmă dispune desfacerea localităţilor din Valea Rodnei de comitatu!
Dăbîca şi anexarea lor administrativă Ia oraşul Bistriţa, cu precizarea
expresă privind paritatea in drepturi şi libertăţi între locuitorii români
şi cei ai oraşului, act juridic încălcat în mod abuziv de magistrat
pînă la constituirea Regimentulu i II de graniţă ( 1 762). Incepind din
anul 1 464, aşezarea Mintiu nu mai este componentă a domeniu lui
Bistriţei, cum arată o serie de documente ulterioare, ci, împreună
cu alte sate, va intra in posesiunea familiei Erdelyi din Şintereag
unde va rămîne şi pe mai departe. In aceste documente 37,datate în
anii 1 468, 1 505, 1 507 şi 1 5 1 4, întîlnim varianta Nemetby. In urbariul
dorneniului Şintereag al aceleiaşi familii Erdelyi, din anul 1 465, Mintiul
este menţionat cu 22 coloni. 48 fii şi o văduvă ; , .daturile - darurile"
( munera - :.1 natură ; census - în bani) iobăgeşti constau din : 30
piei de vulpe, 30 piei de j der, 30 florini bani, 3 vaci de tăiat, 50 de
miei pentru răscumpărarea crîşmăritului 38.
O importantă deosebită pentru trecutul românilor transilvăneni
prezintă conscripţia din vara anului 1 733, iniţiată de episcopu l unit
Ioan Inochentie Micu-Klein, sub aspect istoric şi demografic. Rezul
tatele conscripţiei efectuate, mult apropiate de realitate, publicate la
Gherla în acelaşi an, evidenţiază că, dintre c ele 2078 localităţi
recenzate în Transilvania, 1 1 41 erau populate cu români, 795 aveau
populaţie mixtă, iar în cazul celorlate 1 42 n-a fost indicată în mod
expres apartenenţa etnică 39. Unitatea de înregistrare cu care s-a operat
a fost numărul de familii. pe arhidiaconate şi localităţi. Satul Mintiu,
trecut în registrul conscripţiei sub denumirea Nemethi, aparţinînd
arhidiaconatului Tauriensis (al Tăurii ) , avea 3 preoti uniţi ( căsătoriţi) :
Ioan, Mihai şi Nistor, tot atîtea case parohiale (domus paro chialis) ,
biserici ( templa) una ; cantităţi de fîn in care ( foeneta, curruum) 5 şi
din grîne în cimble-găleţi de 4 mierţe (arabiles, cubutlorum) 2, recoltate
de pe pămînturile bisericii (terrae ad ecclesiem spectantes), şi 1 30
de familii ( incolae) ; deci, cu un indice de 4-5 membrii ai unei familii
admis pentru secolul XVIII o populatie de aproape 600 locuitori 40.
Ignaz Lene Von Treuenfeld 4 1 ne dă, în afară de Mintiu şi Mintju,
37 Samu Baraba ş , A romai szent bjrodolmi grol S:eki Teleki csalâd oklevelt6ra , voi. 11, B uda•Pesto,
1895, p. 193, 280, 299, 320-321 .
3 8 David Prada·n, lobăgia in Transilvania i n secolul al XVII'klio, voi . 1 , E d i t. S�iintifică ş i Encidoped : o o ,
Bucureşti, 1 986, p. 4 1 , 1 54, 286.
39 Costin Feneşon, Izvoare de demografie istor.ică, voi. 1, Secol u l a•l XVII!Jico, Trcnsi !va n i o , B•J cure$!i,
1 986, p . 1 O şi •P.P · 95-203.
40 Nicolae Toga·n, Statistica românilor d i n Tr111n silvonia in 1 733, făcută de lnocenţiu M. Klein, .,Tran
si lvania", An. XXIX, nr. 9-10, Sibiu, 1898, pp. 1 69-21 3;
41 lgnaz Lenk von Treuenfeld, Siebenburgens geographisch, topagraphisch. stati�lisc:h Le•ikon, voi. I I I .
Vi<>na, 1 839, p. 216.
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forma derivată Mintyasa, acelaşi autor 43 arătînd cum s-a născut
. . Vale a tinoasă", adică tocmai denumirea toponimică actuală a părţii
d in hotarul Mintiului unde se afla odinioară "Mintioaşul".
Prima formă românească, Mintiu, exprimînd corespondentele din
documentele latino-ungaro-săseşti, o găsim Ia anul 1 650 44 cînd se
menţionează că, Ia 4 aprilie 1 650 in Mintiu era un protopop al , ,vidicu
lui" românesc al Bistriţei, cu numeJ.e de Ştiru, jurat al vlădicului, care
intervine pe lîngă e piscopul ortodox in favoarea unui locuitor. In con
scripţia confesională de la 1 octombrie 1 750 a românilor din dieceza
unită a Făgăraşului, întocmită de vicarul epicospal Petru Pavel Aron,
din ordinul împărătesei Maria Tereza, în care ua fost înregistrate
numărul populaţiei, arhidiaconatul unde era arondată localitatea şi
unitatea administrativ-teritorială respectivă, Mintiul, aparţinînd în
continuare arhidiaconatul Tohatinensis (al Tăurii), iar administrativ
teritorial de comitatul Solnoc, este inscris sub numele Nintiu. Date
conscrise : numărul locuitorilor (animae universim) 500, cel mai ma·r e
după satele din Va1I ea Bîrgăului, una bi serică ( templa), 2 preoţi ( sarcer
dotes fungentes) , un cantor-crîsnic ( cantores) , una casă parohială
1 seditui sacrîstani) , 2 mo-şii preoţeşti ( fundi interni) şi 5 care de fîn
obţinute de pe pămînturile bisericii (prala, curruum) 45. Denumirea de
Nintiu va apare, înscrisă de parohul local Ioan Avram în registrele
bisericeşti din 1 834.
Alte două conscrieri confesionale conţin date despre Mintiu, inre
gistrîndu-1 sub numiri diferite. Prima la care ne referim, efectuată
in 1 76 1 /62 de către o comisie aulică prezidată de Nicola Adolf
Buccow, din care mai făceau parte consilierii Tezaurariatului camera!
Lambert von Moringer şi Friedrich von Dietrich, bun cunoscător ai
problemelor transilvănene -, după acordarea, la 1 759, din partea
!'- !a riei Tereza a decretului de toleranţă bisericii ortodoxe şi în con
textul amplificării diferenduli confesional al românilor, furnizează
;.; rmătoarele informaţii : localitatea Olah Nemetbi, din comitatul Solno
'- ul Interior, are trei preoţi uniţi la 60 familii, 4 preoţi neuniţi la 1 08
:amilii, una biserică pentru uniţi, nici o biserică pentru neuniţi (Non
L a i lis sibi templu aedificare), una casă parohială, terenul aparţinînd
o ;sericii fiind apreciat prin cantitatea de 7 cîble grine şi 4 care de fin 46•
Cealaltă, realizată în anul 1 766, constituie prima conscriere a românilor
_ ��ocl ocşi din Transilvania, textul ei fiind redactat în limba română de
-. , .,,

şi S. Moldovan şi N. Togan, Diclionorul numirilor d e locol'i.tăli c u poporaliune română din
Sibiu, 1909, p. 1 1 5.
:gnoz Len k von Treuenfeld, Op. cit., voi. Il, p. 1 09 .
...... ..... �urr.ente privitoare 1a 1ilstoria românilor, voi. XV, 2. 1 601-1825, Bucureşti, 1 71 3, p. 1 1 82 ; N. !C"'r -; 1 ,
Docu:r. enle rorr.C.ne�ti in a rhi ve l e Bisklţei, voi. 1 , Bucureş ti, 1 399-1900, p , 9 3.
.:.; :J · . Auqustin Bu nea, Statistica f'Omânilor din Transilvania in anul 1 750. făcută de vicaruiP..piscop
Pe:ru Aron, ,.Transi lvania", An XXXII, nr. 9. Sibiu, '1901, pp. 245-292 ; Cos tin f<:,,,.,şan, Op. cit.,
Unqario,

4.l

=o 256-31 0 .
.c.: • e � : o m i n Ciobanu, Statistica românilor ordelenl din anii 1 760-1762, fiicută de Br. A. d e Buccow i
L B . de Moringer şi Fr.L. d e Oietrlich, ,.Anuarul lnstilutu l u i de Istorie Naţion" !:J", 1'!'1, ( 1 92 ;- l �Zo ) .
: • . . 1926, pp. 623-168 (657) .
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secretarul eparhial Dimitrie Eustatievici, la 1 8 februarie 1 767, în Răşi
nari. Protopopiatul Chiueşti , ( comitatul) Solnocul Dinlăuntru, cuprindea
şi satul Nimtioaşul, cu 500 de locuitori, din care 270 "partea bărbăteas
că" şi 230 "partea femeiască" 47.
In perioada de mari frămîntări sociale de dinaintea constituirii
RegimentuRui II de graniţă, cînd Macavei a Florii şi Eremia a Bucşii
din Mocod, Marcu al Berăriţii din Mărişelu şi Ştefan Cute Nimigeanu
din Feldru se ridicară în fruntea districtului Năsăudean ( 1 755-1 762}
pentru apărarea libertăţilor strămoşesti ignorate trei secole de către
magistratul bistriţean, sînt atestate două acţiuni de solidaritate ale
locuitorilor din Mintiu cu Valea Rodnei. In cadrul investigaţiei guber
niale întreprinse ca urmare a cererii românilor din "depertinen ţă" ,
victime ale abuzurilo r "funcţionarilor oraşului Bistriţa" , desfăşurată
spre sfîrşitul anului 1 756 la Zagra, sub conducerea canceQiştilor regeşti
Matei Gyorffi şi Ladislau Tordai, din ordinul directorului fiscal Ioan
Tolnai de Sellye, printre cei 728 martori anchetaţi 7 erau din Nemeti :
Popa Alexandru şi jelerii ( inquilinii) Avram Ursul, Moldovan Ioan,,
Monoş (Moroş) Alexa, Marţian Oniga, Boic Petre, Rus Lupul 48, unul
dintre locuitorii Mintiului împuternicit, de sat, şi alţi locuitori, repre
zentanti ai celor două Nimigi, sînt pregătiţi să ofere chezăşia
amintitelor sate în schimbul eliberării arestatului Ştefan Cute Nimi
geanul din Feldru. "In 1 4 decembrie ( 1 761- n. n.) se prezintă în faţa
judecătoriei orăşăneşti următorii : Ioan Sîngeorzan din Nimigea
Ungurească, Jeler al fibirăului reg. Berzenczei, Pîrţ Vîrtic din Nimigea
Românească, jeler al Horvathoaii, şi M acavei Rus din Nimtou, j eler
a l contesei Fekete, şi se roagă ca, cu chezăşia comunelor Nimigea
Ungurească, Nimigea Românească şi Mintiu, să fie liberat din arest
Ştefan Cute, pînă cînd cauza sa va ajunge să fie pertratată şi finalizaUi
în mod legal. Li se răspunde că nu e obicei să fie liberat un arestat
cu chezăşia unor oameni care nu stau sub j urisdicţia oraşului Bistriţa 49•
Interferenţa asupririi magistratului săsesc şi a domnilor de pămînt î n
această parte de nord-est a Transilvaniei a determinat un puternic exod
al populaţiei româneşti îndeosebi spre Moldova şi Bucovina, secolul
XVIII fiind martorul acestor bejenii, pădurea de stejar situată pe linia
de demarcaţie între hotarele Mintiulu i şi Ceparului, cunoscută sub
denumirea de " Pădurea fundurilor" - fostă proprietate a Fondului
scolastic grăniceresc năsăudean - constituind punctul de organizare
a plecărilor 50•
Printre elevii care au urmat liceul latina-catolic (piarist) din
Bistrita în perioada 1 729-1779 se numără şi doi originari din Mintiu.
Este vorba despre elevii Matei Pop, pe care-I găsim în clase�e do
Sintaxă - 1 776, Poetică - 1 777 şi Retorică - 1 778, şi Teodor Oros
·-

� 7 C f . C o s � : n F<>neson. Op. ci t . , p , 391 .
�B V i r g i l Sotropo, r."•oHa d i strictululi năsăudean 1 755-1752, in AS, nr. 22, 1937, 1>·
49 Virq i>! Şotropa, AS, nr. 23, 1 938, p. 4 1 .
S J S u p ra n r . 1>\ .
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(Rus) , Şl m clasele de Poetică
1 776 şi Retorică
1 777. Ambii au
, ,naţiunea şi caracterul" de valachus ignobilis (român de rînd) şi locul
naşterii în Nemethiensis 5 1,
Evenimentele istoric1e din Transilvania au făcut ca denumirea sa
tului 52 pînă la Unirea din 1 Decembrie 1 9 1 8 să fie· Olah Nemet
(Nemethi) , (Nemeti), apoi Mintiul Român, iar între anii 1 940-1 944
Olâh Nemetb, sau Nimthiu, pentru ca astăzi să fie cunoscut sub numele
Mintiu. Alături de etimologia "istorică", foarte bogat ilustrată în docu
mente de-a lungul vremii, există şi o etimologie "populară" asupra
căreia vom insista cu acest priLej . Legenda spune că pe teritoriul actual
al aşezării Mintiu ar fi existat un lac (tău) al zînelor în care acestea
făceau baie, denumirea localităţii provenind astfel de la Nimfiu, prin
metateză Minfiu şi Mintiu, sau de la Mintău. Intr-adevăr, în mitologia
greacă nimfa (fr. nymbe, lat. niymba) era zeiţa apelor (a pomilor, crîn
�Jurilor şi munţiJor) personificînd forţele naturii, la figurat fiind vorba
despre o fată tînără, frumoasă, plină de graţi.e. Pe de altă parte, atunci
cind omul preistoric (primitiv) se cufunda în lac sau cînd vîntul lovea
oglinda lacului, se auzea un sunet prelung iuu(iu). Aşa avem denumiri
de localităţi româneşti în Ardeal, cum afirmă Ioan S. Pavelea 53 : Nim (t)
i u ( lacul zînelor al nimfelor) , B i ( d ) i u {lacul adînc), Tăr { p ) i u ( lacul
sterp) fără vegetaţie, Gur ( gh) iu {lacul rotund) Si ( bi ) iu, { lacul întins) ,
Gil (t) iu {lacul de sus) etc. Cuvîntul românesc tău are corespondentul
b chineză şi maghiară ( t6lac) , iar în tătară tou. Vom sublinia în acest
sens cîteva denumiri toponimice specifice localităţii Mintiu : "La tău" ,
. In tău", "In tăuţ", "Sub coada tăului". După secarea apei din lac, a
�a::nas o mocir1lă, care a devenit un teren foarte prielnic pentru fînate.
In general, toponimele localităţii Mintiu oglindesc aspecte de ordin
: s :oric, precum şi ocupaţiile tradiţionale care se identifică, de fapt ,
.1 cele a l e poporuli român : agricultura ş i păstoritul, mosteniri etno
; rafice ce întregesc mărturiile arheologice şi izvoarele istorice privind
;:: �ezenţa şi continuitatea milenară a vieţii omeneşti în spaţiul carpatic.
--

--

�

;
• _,� ; 1
Şotropa, Rom6nl l a Gimnaziul Latino-Catolic din 8istr(iţa, 1 729-1779. in AS, nr. 2 S , 1940,
::.;; . 42J-..424 .
:.: :· , statistica Tronsi iiV<Jniei de la 1 850 rezultă Olah Nemeti, Nimtyu. (CI. Fonduri a•mivale) , l<>r lo

--

" !� Olah Nemeti, Nimtiu (CI.
r::-�, 11 Sepţiune, Mănunch iul IV
:-: ., S. Pavele-o, Topcnimie şi
·-= � d. 1 936, p. 1 5 .
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ŢESĂTURI DECORA TI VE DIN JUDEJ UL
BIS TRIŢA-NĂ8ĂUD
FLORICA POP

Alături de cunoscutele zone etnografice ale Maramureşului, Lăpu
şului , Oaşului, Bucovinei etc., Bistriţa-Năsăud cu stilul ei etnic-artistic,
propriu şi uni tar, întregeşte substanţial configuraţia culturii populare
româneşti.
Condiţiile economice, alături de cele istorice, au contribuit, din
cele mai vechi timpuri, la apariţia şi statornicirea caracterelor proprii
ale artei p opulare din această zonă. In mod cert însă, în măsură
şi mai mare, oamenii, făuritori de bunuri materiale şi spirituale, şi-au
adus contribuţia directă la perpetuarea tradiţiilor ale căror începuturi
se pierd in negura timpului.
Prezenţa a numeroase fusaiole şi greutăţi ale războiului de ţesut
t�parţinînd culturilor ce s-au dezvoltat în epoca străveche şi veche
pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, atestă dezvoltarea intensă a
acestei îndeletniciri.
După cum se ştie, în ansamblul decorativ al interiorului tradiţio
nal, p i,esele textile au o importanţă deosebită, contribuind în bună
măsură la crearea unei ambiante specifice 1 , româneşti, de o mare
diversitate şi bogăţie artistică. In terioarele ţărăneşti au fost şi srn l
expresia preocuparn
permanente a ţăranului pentru amenajarea
spaţiului de locuit, i ar dintre toate categoriile de obi,e cte care alcătu
iesc interiorul locuinţei ţărăneşti, textilele îndeplinesc rolul decorativ
cel mai important.
Indiferent de
materialul din care sînt confecţionate : lînă sau
bumbac, cînepă sau in, prin modul în care se aşează p e mobile, pe
perete, p e culme, la grindă, prin compoziţia ornamentală şi prin cro1 Ma riana

Marinescu.
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matică, ţesăturile definesc stilul decorativ al interiomlui dintr-o
anumită zonă 2.
Din punct de vedere al materialului din care sînt confecţionate
ţesăturile din interiorul ţărănesc, aceste a pot fi împărţite în două
grupe mari 3 :
- ţesături din fire de origine animală (lînă) ;
- ţesături din fire de origine vegetală (in, cînepă, bumbac).
De cele mai multe ori ambele categorii de materialle sînt folosite
împreună, unele pentru urzeală, iar altele pentru băteală.
In lucrarea de faţă ne vom referi doar la ţesăturiJe de, casă
confecţionate din lînă, urmînd ca într-o viitoare lucrare să ne ocupăm
de ţesăturile decorative confecţionate din fire de origine vegetală (in,
cinepă, bumbac) .
ln ansamblul ţesăturilor româneşti d e interior categoria cea mai
veche şi totodată cea mai simplă ca sistem de ornamentare o repre�
zintă ţesăturile de uz gospodăresc din lînă. Acestea sînt întrebuinţate
cu precădere în satele de munte şi de deal, pentru acoperitul patului
şi pentru învelit.
De asemenea, expunerea lor pe pereti. ca mijloc de împodobire
a locuinţei şi a menţinerii căldurii în interior este foarte răspîndită
in zonele amintite.
Cele mai multe ţesături sînt executate în două sau patru iţe ;
numai în ultimii patruzeci de ani s-a răspîndit ţesutul în maJ
multe iţe.
Din punctul de vedere al formei, ţesăturile de lînă se încadrează
in două mari grupe :
- Ţesături compuse dintr-o singură foaie cu lungimi variabile :
lăicerul şi păretarul.
- Ţesături compuse din două sau trei foi ( laţi) reunite : ţoalele
si covoarele.
Principalele ţesături din lînă sînt grupate în j urul patului, la capătul
:>atului sau deasupra patului (aşezate pe rudă sau culme) dînd inte
:-!orului o notă de bogăţie nemaiîntîlnită în alte părţi ale ţării (fig . 1 )
.

1. Lăicerele şi păretarele

Funcţia acestora este indicată de însăşi denumirea pe care o poartă.
Specifice interiorului vechi românesc, întîlnindu-le şi astăzi,
:a\·iţele" erau aşezate pe două din laturile încăperii , opuse colţului
� �- care era vatra şi cuptorul, formînd un unghi în deschiderea căruia
5 : � masa.
< �geto Stoica,
: lbOdem, p. 28.

Interiorul locuinţei lărăne,ti, Bucw-eşti, 1973, p. 27.
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Pe "laviţă" oamenii se aşezau la masă sau, cînd "laviţele" erau
mai late (pînă la 60-70 cm) , serveau pentru dormit în casele cu fami'hi
numeroase.
Pentru acoperirea laviţelor se ţeseau fîşii înguste de lînă numite.
"lăicere".
Acelaşi tip de ţesătură se foloseşte şi pentru atîrnat pe perete
în dreptul laviţelor şi a paturilor, ţesătură denumită "păretar" 4.
Ţesute în două sau patru iţe acestea se ornamentează prin învăr
gare transversală, reail izată prin culoare şi cuprinzînd întreaga supra
faţă a ţesăturii. Ornamentate într-o formă ritmică ele se pot desfăşura
oricît.
In zona Bistriţei şi Năsăudului păretarul se caracterizează printr-o
lungime deosebită ajungînd pînă la 1 5 m, înconjurînd încăperea şi
formînd o bandă continuă.
Evoluţia ornamentelor la lăicere şi păretare este aceeaşi : de la
dunga simplă obişnuită pieselor vechi, la alesături geometrice şi apoi la
elemente florale.
Cele mai vechi piese sînt ornamentate cu dungi colorate diferit,
în roşu, galben, verde pe fond negru (pe Valea Someşului şi Valea
Sălăuţei) s au pe fond roşu (pe Valea Şieului). De obicei dungile mai
late erau încadrate la o oarecare distanţă de vergi mai subţiri (pl. I/a ) .
Mai tirziu "dungile simple" au fost înlocuite cu "dinţi mărunţi"
( pl. I/c ; pl. 11/a), "pupi" ( trăsuri de puncte ovale), pl. 1/b ; pl. 11/b, c ;
pl. III/a ) , ajungîndu-se astăzi la o alternare de "dungi cu alesături".
La început alesăturile au fost motive geometrice : pătratul, rombul
( pl. 11/b, c ; pl. III/a) , zale, zimţi, "ochişori", "broaşte",
coarnele
berbecului (pl. Illlb) etc., fiind înlocuite la începutul secolului XX
cu motive florale.
Dintre motivele vegetale stilizate, foarte frecvente sînt motivele
cu "trifoiul" ( pl. IV!b), trifoiul cu patru foi (pl. V/a), "măghereanul"
( pl. III/b ; pl. IV/a), "floarea trandafirului" (pl. V!b) etc.
Ornamentica bazată pe alternanţă în dungi are un cîmp de aplicare
mult mai larg decît cel al păretarelor şi Jăicerelor. Această orna
mentare apare la piesele de îmqrăcăminte femeieşti cum sînt zadiile,
la care se intilnesc alternanţe de "vîrstre" cu alesături de motive
geometrice şi florale.
Des întîlnite in tot j udeţul sînt păretarele şi lăicerele care au
intreaga suprafaţă ornamentată cu carouri în culori naturale de alb,
negru şi gri la ţesăturile mai vechi ; mai tirziu coloritul complettndu-se
cu galben,roşu, verde, albastru ( fig. 3/a) .
Această ţesătură este mult folosită Ia confecţionarea trăiştilor şi
desagilor.
4

Pa

Va l ea

Someşulul Mare este intilnit şi sub den<Hnirea "procut".
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Materialul ţesut în valuri lungi, necroit, se păstrează de obicei
pe rudă sau în lăzile de zestre.
Ţolui S

Este o ţesătură de lînă specifică pentru zona Bistriţei şi Năsăudului,
fiind întrebuinţat ca aşternut de pat, pentru învelit şi ca acoperitoare
pentru animale.
Materia primă utilizată îh confecţionarea ţoalelor este lîna.
Inainte de a fi dus la prelucrat, ţoiul are o lungime de 3 ,20 m
şi lăţimea fiecărui lat de 1 m. Scos de la vîltc are sau .piuă' rămîne
de 2,50 m lungime şi 2 m lăţime 6.
Toate fazele de prelucrare, de la tunsul oilor şi spălatul linii, pînă
la tarsul şi vopsitul ei, se realizează în gospodăria ţărănească.
Ţesutul ţoalelor se face mai ales în perioada de la sfîqşitul
toamnei cînd muncile cîmpului sînt încheiate. In mod obişnuit ţoalele
se ţes aproape în fiecare gospodărie ţărănească, o dată la doi-trei
ani, într-un număr mai mare pentru a putea fi folosite o perioa�ă
îndelungată.
Ţesătura este realizată în patru iţe în războiul de ţesut, iar pre-
lucrarea se face in două feluri : la piuă şi la viitoare.
Ţoiul prelucrat la piuă

La aceste ţoale, ţesătura este mai deasă fiind realizată din lînă
toarsă mai subţire. La piuă ţoalele sînt lăsate cea. 24 de ore şi apoi
sînt întinse la soare. Prin această operaţie fir�le de lînă se îmbină,
se "înfrăţesc" unele cu altele, ţesătura devenind astfel uniformă ca
aspect.
Baterea şi îndesarea ţesăturii se realizează cu ajutorul unor ciocane
din lemn prin ale căror lovituri repetate firul de lînă devine lucios,
des şi rezistent. Pivele în j udeţul nostru sînt des întî'1nite prelucrînd
mai mult pănura 7•
Aceste ţoale sînt ornamentale cu motive geometrice simple, de
cele mai multe ori învărgate din urzeală şi din băteală, cu fire de
culoare naturală neagră, sură sau brună pe un fond alb, adăugîndu-se
uneori şi puţină culoare. Ornamentele obţinute astfel sînt verg�le şi
carourile.
5

6
1

Ţesătură de lină specifică judeţului nostru cunoscută şi sub denumirea de ,.cergă" pe cursul su·
pedor al Văii SomeşLil ui More, Valea Birgău-lui şi Vale<� Şieului. In zona de . , Cîm p i e � cerga esle
o ţesătură mai nouă din bumbac in amestec cu cinepă folosită pentru acoperitui patul u i . Ace<�stă
ţesătură nouă in celelate zone ale judeţului este cunoscută 5Ub denumi<ea de ,.cuvertură",
I nfo rmator Brînduşă Aurlca. din comuna SaiVG,
Pănu!'<l este o ţesătură groasă din lină ţesută in patru iţe, folosită ,pentru ,.cioarecl", sumone, obiela
şi haina pentru iarnă etc.
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Inainte de a fi daţi la piuă cei trei laţi ai ţcjlului sint cuSJuţi ,
ceea ce face ca întreaga piesă să devină uniformă şi pe lăţime.
In foarte multe cazuri ţoalele se folosesc aşa cum ies din războiul
de ţesut, fără a fi date la piuă sau viitoare. ; Aceste ţesături au o
ornamen taţie bogată, cu o cromatică variată fiind întrebuinţate în
cadrul gospodăriei pentru acoperit patul.
Ţoiul prelucrat la viitoare

Această ţesătură este realizată mai rar din fire de lină t'o arSe
mai gros. Purtat sau prelucrat 'la viitoare, ţoiul se îndeasă, devine
mai gros şi mai păros.
In j udeţul nostru ţoiul se lasă la viitoare (fig. 2) o zi şi o noapte,
vara cînd apa este caldă, şi mai mult cînd apa este rece, după care
se scoate şi se usucă la soare. Ţoaiele devin astfel groase, moi şi
lucioase, cu firele lungi.
Ţoalele prelucrate la vîltoare, spre deosebire de ţoalele prelucrate
la piuă, sînt mai intens ornamentate.
Vechile ornamente cu vergi şi carouri realizate în culori naturale
sînt întî1nite şi astăzi, dar cromatic completate şi cu armonii variate
de culoare. Spre exemplu în satul Şanţ se realizează ţoale deoseJ:>it
de frumoase în carour i cu negru, rqşu şi galben sau negru, roşu şi
alb repetate în ritmuri constante ( fig. 3/b).
In decorul ţesăturilor mai noi întîlnim o mare diversitate
de
ornamente.
Numeroase sînt motivele geometrice întîlnite denumite în termen
popular ţoale cu ,.gindaci" (fig. 3/c) , cu ,.şarpană" ( fig. 3/d ) , cu
.,prescură" (fig. 4/a) , cu ochi de , .păun" (fig. 4/b ) , cu , . stele" (fig. 4/c) ,
cu , . stele şi soare" (fig. 4/d) .
Dintre motivele ornamentale cele mai frecvente sînt cele florale
stilizate cu .. trifoiul" ( fig. 5/a), cu .. măgereni" (fig. 5/b), cu .. vîzdoaga "
sau .,garoafa", cu . . floarea mărului" ( fig. 5/c), cu .. floarea soarenui"
(fig. 5/d), cu . . feriga" etc.
In cele mai multe cazuri compoziţia ornamentală a ţolului s-a
orientat spre compoziţi a covoarelor. Folosind mai mult în ornamentare
motivele vegetale în tot judeţul Bistriţa-Năsăud compoziţia ornamen
tală a acestor ţesuturi este organizată pe toată suprafaţa, ca un întreg.
Des întîlnite sînt ţoalele .. moderne" cu .. mite" în care culoarea
cuprinde întreaga ţesătură. Ele sînt fie ţesute într-o singură culoare
!de roşu, alb, gri. fie ţesute în vergi drepte sau în zig-zag colorate
diferit. Aceste ţoale le întîlnim mai mult pe Valea Şieului şi pe Cîmpie.
Se mai confecţionează ţoale cu , .mite" colorate diferit faţă de fondul
ţesăturii.
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Din acest tip de ţesătură se confecţionează trăistuţe şi bucăţi
( . ,lătuţi") pentru acoperitul fotoliilor. Adecvate împodobirii interiorului
modern, acestea sînt mul t solicitate de turiştii care viztează j udeţul
nostru. Datorită calităţii şi frumuseţii ţoalelor ţesute, mai multe
creatoare au devenit foarte cunoscute. Amintim doar cîteva dintre aceste
creatoare : Brînduşă Aurica, Lari Rodovica, Măriuca Ceuca, Domnica
Pop din Salva, Olar Clementina şi Sas Sabina din Şanţ, Puica Rodovica
şi Zinveliu Gafta din Zagra, Scridon Maria din Rebra, Trişcă Marta din
Josenii Bîrgăului, Tănase Ileana din Prundu Bîrgăului, Gotea rvlăcinica
din Şieuţ, Mihalea Aurelia din Ardan etc. 8.
3. Covorul

In dorinţa de a-şi . împodobi cît mai frumos casa, cu o ţesătură
care prin lăţimea ei să acopere o suprafaţă mai mare a pereţilor, s-a
ajuns la covor care, iniţial, a fost compus din două foi de lăicer
sau păretar unite la mijloc printr-o cusătură 9,
Covoarele sînt ţesături care se aşează pe pat, pe pereţi sau pe
jos şi fac întotdeaun a parte din zestre. Sînt confecţionate din lînă
sau din lînă în amestec cu cînepă (urzeală din cînepă şi bătătura
din lînă).
Spre deosebire de ţoarle, unde firul de lînă trebuie tors mai gros,
lîna folosită în confecţionarea covoarelor trebuie să fie toarsă subţire.
Se ţes în războiul de ţesut în două iţe.
După compoziţia ornamentală, covoarele sînt de mai multe tipuri :
a) Covoare în care decorul se bazează pe aceleaş i principii ale
alternanţei şi ritmului . repetate pe cele două fîşii ( laţi) cusute laolal lil .
Motivele ornamentale de pe aceste ţesături sînt geometrice
imbinate cu motive flora le de diferite culori dar totdeauna pe fond
negru sau roşu.
Lungimea covoarelor este d e 2 m - 2,20 m, iar lăţimea ce'lor
două fîşii împreună este de 1 ,80 m ( fig. 6/a) . Acestea sînt ţesăturile
cele mai vechi din categoria covoarelor, ele rezultînd din păretare
sau lă icere îmbinate.
Cînd cele două bud\ � i e r a u mai scurte si îmbin ate la mij loc cu
dan telă făcută tot elin lîn ă , a ceastă ţesătură se fo .tosea c a faţă d e
::1asă, adăugîndu-se la c a p e t e franj uri el i n J în�\.
b) Covoaw in c a re decoru l se re<dizeaz�i pe întrea ga ţestl tunî ,
:: ·.- ind un cîmp central.
: ·.

� ��
c;ec�toore o u f o s t a m i n tite i n
România, Bucureşti, 1 98 1 .
: !. "''g e:a Pave11uc, Scoarţe ş i lăicere
• ;]6, pp. 12-13 ..

· : - ;: ; c de istori�, V o i . V I .
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Prin perfecţionarea tehnicii şi introduc'e rea spetei late de 1 -2 m
s- a ajuns la covorul realizat dintr-o singură foaie 10, ale cărei lungimi
variază între 2-3 m şi 3-4 m.
Astfel de ţesături ce se confecţionează de aproximativ 25-30 ani
şi valorifcă vechea ornamentică, aducînd elemente noi în decor şi
material. sînt cunoscute şi sub denumirea de covoare bîrgăoneşti,
ele fiind foarte frecvente pe Valea Bîrgăului ( fig. 6/b) .
Motivele ornamentale sînt geometrice sau d e cele m a i multe
ori florale. In cromatica covoarelor întîlnim mai mulle culori : nuanţe
de verde, roşu, albastru, galben toate ţesute pe fond negru.
Pe întreg teritoriul j udeţului se întîlnesc ţesături noi dintre care
se remarcă în mod deosebit pentru frecventă, ţesăturile denumite
.,cuverturi" sau .,nevedituri" 1 1 • Acestea se realizează în trei sau patru
iţe din bumbac cumpărat din comerţ pentru u rzeală şi lînă sau fibre
sintetice în băteală.
Din aceste ţesături se croiesc garnituri complete pentru interioare :
acoperituri pentru pat, confecţionate din 2 /l aţi, feţe de masă, păre
tare, draperii etc .
I n ornamentare se folosesc mai mult motivele geometrice: pătratul
şi rombul (în termen popular denumite : .,cu biscuitul", cu "cracu" ) şi
motivele florale (numai la ţesăturile realizate în 3 iţe) buchete de
trandafiri, albăstrele etc.
In cromatică se folosesc nuanţe de marouri, galben, roşu şi
negru (fig. 6/c, d).
Introducerea în confecţionarea lor a coloranţilor chimiei şi a
fibrelor sintetice fac coloritul mai viu şi uneori strident, de cele mai
multe ori în contrast cu arta populară tradiţională.
Totuşi se observă o revenire la motivele ornamentale tradiţionale.
La baza acestei .,reveniri" stau şi Muzeele care depun eforturi pentru
orientarea creatorilor spre autentic şi tradiţional.

10

Ibidem,

11 In

zona

p.

Jiana, 73

de .,Cîmpie" a judeţLtiLli cuverturlle p-rlă num<!le de .,veringi". Informator Sălăgean ILt·
de ani, din Milaş.
13.
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Fig. 2 V îltoare. Zagra.
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Fi g. 3 a)

Păretar. Ardan

:

Ţoale

:

b)

Şanţ
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; c) Zq.gra ;

d) Salva.

Fig. 4

Ţoal� : a) Mocod

;

b) · Salva .;

c) Feldru ; d)
XIX-lea)
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Runcu

Salvei

(sfirşitul

sec.

al

Fig. 5 Ţoale : a)

Năsăud ; b) Zagra ; c)

Prundu Bîrgăului ; d) Susenii
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Bîrgău1ui.

Fig. 6 Covoare

:

a) Rebra ; b) Rusu Bîrgăului ; Cuverturi
d) Rebrişoara.
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:

c) Sînrnihaiu de Cîmpie ;

CONSIDERA ŢII CU PRI VIRE LA
IS TORICUL CUNOAŞTERII ŞI UTILIZĂRII
APEL OR CARBOGAZOASE
DIN TRANSIL VANIA DE NORD-ES T
(JUD. BIS 1RIŢA-NĂ8lUD)
IOAN CHINTAUAN, IOAN RUSU

Intr-o lucrare anterioară 1 am prezentat istoricul cunoaşterii şi
utilizării sării şi apelor sărate din j udeţul Bistriţa-Năsăud, la care
revenim cu două completări : - întrun document, datat 1 2 mai 1 47 1 ,
Matei Corvin acordă bistriţeninor dreptul d e a folosi fîntînile d e sare
din zonă 2 ; din şirul localităţilor cu manifestări saline a fost omis satul
Neteni, unde există o fîntînă cu apă sărată, argile salifere etc. In
aceeaşi zonă există însă şi iviri hidrominerale de tip carbogazos, bicar
bonatat, cunoscute sub numele de "borcuturi" , utilizate şi ele de foarte
mult timp.
Despre apele minerale din Transilvania apae date începînd cu
sec. al XVII-lea. O prezen tare a apelor din Transilvania se face în
manuscrisul "Syculya" , datat 1 702. Andrei Barany în lucrarea s a de
-doctorat "Contribuţii la istoria
balneologiei ardelene" ( 1 932, Cluj ) ,
spune a c ă : " . . . La apele din Rodna s e bea în veacUil a l XVII-lea
uneori şi 6 vedre de apă minerală în 24 de ore" 3,
La 12 iunie 1 773, loctiitorul guvernatorului Transilvaniei, Nicolae
Bethlen, dă ordin magistratului Bistriţei să facă o cercetare amănunţită
in ţinut în legătură cu toate ,,produsele naturale" ce se întrebuinţează
·

1 Chintăucn loon, Ru�u 1 . , Can'iderafii cu p�mre la utilizarea sării şi a apelot sărate
din nord-estul
·
'h-ansihrcurlei (jud. Bistriţo-Năsaud) . in fi, 5, 1988.
2 Arh. Cluj·Napooa, fond P. Cluj-N<rp ooa , 1. nr. 178 ; fond Berg>ef', nr. 231 .
.3 G h i � n I.T., Suciu C . .
(1957), Din ln!cutul medical al Bi•ilei
(CîtMO documente din sec . al
XYIII·Iea), in Istoria med.ic4nei, Stud i i şi ....,...tări,
.
6d i t. medioolă, Bucureşti, p . 330.
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Yindecarea bolilor, recomandînclu-se î n acest scop : " . . . să 'luaţi
i n formaţii despre toate apele minerale care se află în cercul dvs., să
descrieţi locurile şi regiunile unde s-ar afla ; la fiecare să notaţi dacă
s<>
folosesc la vindecarea bolilor şi anume la ce boli sau dacă sînt
d i spreţuite din cauza malignităţii lor. La îndeplinirea c ărei însărcinări
n' ti putea să consultaţi şi pe medicii şi chirurgii aflători acolo, precum
s i pe vestiţii chi r urgi ai regimentelor, putînd să cereţi informaţia şi
p<1rerea acelora în scris" 4 ( este vorba de medicii şi chirurgii Regi 
mentului 2 românesc de graniţă format din românii de pe valea
Someşului Mare, la 1 762, odată cu mitl itarizarea văii).
La 30 august 1 V73, primarul oraşului Bistriţa, D. Ziegler, răspunde
q u Y ernatorului că a executat cele două dispoziţii, anexînd la raport
şi părerea medicilor şi chirurgilor bistriteni cu privire la apele mine
rale de la Rodna. 1. Schankebank, doctorul districtului, în raportul său,
afirmă, printre altele : ,. . . . în districtul Rodnei , aflător lîngă districtul
nostru şi anume la satul Sîngeorz şi între oraşul Rodna şi satul Maier,
se află izvoare care sînt cercetate în fiecare an de mulţi .locuitori din
acest mare principat. In acele locuri sînt răspîndite şi multe izvoare
ele acest fel, ele sînt îmbibate cu sare alcalină şi cu pămînt feruginos,
iar unele conţin şi sare amară. Din această cauză ele au proprietatea
de a resolva, de a laxa puţin, de a curăţi căile urinare, de a ameHora
hemoroizii şi de a ameliora slăbiciunile stomacului şi ale intestinelor" 5•
Acesta este primul raport medical despre apele minerale din zonă. In
anul 1 773 apărea lucrarea ilui Lukas W-a gner intitulată "Disertatis
inauguralis medico-chemica de aquis medicatis Magni Principatus
Transylvaniae" şi aceea a lui I.H. Crantz : "De aquis medicatis
Transilvaniae". Sînt două lucrări de informaţii generale, după care vor
urma lucrări din ce în c e mai documentate. In anii următori, guvernato
rul din Sibiu, la îndemnul celui din Viena, întreprinde cu ajutorul mai
multor medici şi chimişti analiza apelor minerale din întreaga Tran
silvanie. La ele au lucrat Zagoni, Friedwalsky, Matyus, Vasarhelyi,
Chenot, Wagner, Hutter, Seivert, Fronius, specialişti recunoscuti. Datele
obţinute de ei sint utilizate de Crantz în lucrarea ,.Gesundbrunnen der
ăsterreichisichen Monarchie" , apărută în 1 777 şi în aceea apărută în
1 778 - "Synopsis fontium Austriae privinciarumque subditarum". In
1 783, Johannes Christian Lalanque publică lucrarea "De aquis Hun
gariae medicatis". Inspre sfîrşitul secolului apar lucrările lui Barbenius,
�eustadter, Valyik, Andres Wolf şi apoi lucrarea doctorulu i transil
•·ănean Francis Nyulas "Despre analiza apelor minerale din Ţara
Ardealului" ( Cluj, 1 800). Nyulas se ocupă în mod speciaa de analiza
apelor minerale de la Rodna 6 ,
• Ibidem, p. 331 .
5 Ibidem.
t Roidem.
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In anul 1 802, 1. Kauski începe publicarea unor cărţi cu profil
chimic şi medical, în a căror parte descriptivă dă şi numeroase buletine
de analiză ale unor ape minerale din Transilvania.
Prima menţiune scrisă, de largă circulaţie, despre apele minera le
din regiune, apare la 1 770, cînd pe o hartă a Imperiulu i Austriac
este notat Sîngeorgiul Român ( Sîngeorz-Băi) ca localitate cu ape
minerale. In 1 777 aceste ape minerale sînt descrise.
Dar primele ape minerale folosite în cură au fost acelea de ia
Anieş. Un document datat 9 iulie 1 746, menţionează personalităţile ce
veneau aici să se trateze.
Tot. la Anieş se fac, în 1 770, primele amenajări pentru băi - primul
.. Stabiliment" balnear. . ,Băile de la Anieş" se dezvoltă deşi se cunosc
şi apele minerale de Ja Sîngeorz. Distanţa relativ mare pînă la izvoare
(pentru acea vreme) a făcut ca dezvoltarea Sîngeorzului să stagneze,
dar numai pentru o scurtă perioadă.
La 1 839 erau folosite în cură şi apele minerale de la Maieru,
Rodna şi Valea Vinului.
Incepind cu anul 1 88 1 creşte importanţ a Sîngeorzului şi scade
aceea a Anieşului, a cărui amenaj ări balneare în 1 906 sînt distruse
parţia.I de un incendiu.
Prima apă minerală îmbuteliată a fost aceea de la Parva ( 1 895),
c are, pînă în 1 939, se şi exporta sub numele de .,Carpatia". Incepind
cu anul 1 936 se îmbuteliază şi apa minerală de la Slîngeorz-Băi .,Hebe". Menţiuni scrise 7 despre apele minerale de pe teritoriul j ude
ţului Bistriţa-Năsăud apar deci relativ tîrziu, dar aceasta nu înseamnă
că ele nu erau cunoscute şi utilizate cu secole sau milenii în urmă.
Localnicii le cunoşteau de la începuturile aşezării lor aici . Necunos
cîndu-le calităţile terapeutice le-au folosit numai ca ape de masă.
Populaţiile venite peste ei au procedat la fe�. Absenţa documentelor
şi amenajărilor din perioada ocupaţiei romane a Daciei se explicil
prin aceeaşi lipsă de cunoaştere a calităţilor terapeutice (ei au cunoscut
virtuţile curative ale apelor termale şi le-au amenajat - Herculane
şi Geoagiu - de exemplu) şi prin situarea lor în afara limes-ului.
Ei nu au amenajat nici apele sărate (pe care le cunoşteau foarte bi ne)
pentru cură, ci le-au folosit numai în alimentaţie.
Apele minerale carbogazoase sînt legate gen etic de ultimele ma
nifestări ale vulcanismului care a dat na ştere rnasivelor eruptive Oaş
- Gutîi - Ţibleş - Călimani - Gurghiu - Harghita, formînd aoreole
mofetice larg dezvoltate în formaţiunile geologice limitrofe eruptivului.
In interiorul aoreolelor mofetice, apele minerale de diferite tipuri
hidrochimice (calcice, magneziene, feruginoase etc.) , acumulate în
eruptiv sau în formaţiunUe seclimentare şi cristaline din vecinătatea
acestui a, primesc caracterul �Jeneral de ape carbogazoase, prin dizol
varea dioxidului de carbon.
7 Datele şi

sursele sint

:nentionote la prezentare-o fiecăre: locoHtăti cu o o e ! e m i nerale.
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La ongme apele minerale pot fi meteorice (ploi, zăpezi), juvenilt
(magmatice, vulcanice, reacţii chimice) sau fosile, dar frecvent au
originea mixtă, provenind din amestecul apelor endogene (juvenile),
fosile şi meteorice vadoase. Ele se pot acumula în adîncime, formînd
strate acvifere captive, eliberate prin izvoare în zonele tectonizate.
Izvoarele minerale de tip carbogazos apar în vecinătatea maselor
eruptive din zona montană şi submontană. Ţibleş, Rodnei, Bîrgău şi
Călimani, unităţi morfologice cu o s lrutcură geologică complexă.
1 . SUBZONA MUNŢILOR ŢIBLEŞ
Munţii Ţibleş, situaţi în partea de nord-vest a j udeţulu i Bistrita
Năsăud, constituie ultima subunitate, sud-estică, a grupei vulcanice
maramureşene (Oaş-Gutîi-Ţibleş). Culmea prior:ipală este orienta'ţă
VNV-ESE, suh forma unui arc, cu virfuriae ceie mai inalte pe direcţia
V-E (Hudin� 1 .6 1 1 m - Hudieşu, 1 .480 m - Groapa, 1 .420 m Stegior, 1 .473 m - Sitniţei, 1 .327 m) şi apoi NV-SE (Tomnatec, 1 .42 1 ,4 m
- Arcer, 1 .828 m - Ţibleş, 1 .839 m - Bran, 1 .843 m - Arsuri,
1 .594 m). ln cadrul masivului se ridică ca un con proieminent, ce
domină înălţimile înconjurătoare, muntele Hudin. Din culmea prin
cipală, alcătuită din vîrfurile cele mai înalte se desprind radiar culmi
secundare, care separă componentele reţelei hidrografice. Din vf. Bran,
de exempdu, coboară spre NNE piciorul Mesteacănului ; din vf. Ţibleş,
spre SSV, culmea Gorganului - Păltiniş - Cuţilor etc.
Caracterul montan este dat de relieful accidentat şi de înălţimile
care depăşesc 1 .800 m.
Munţii Ţibleş sînt formaţi din roci eruptiv e neogene, reprezentate
prin andezite, diori te şi gabrouri, care se prezintă sub formă ele
corpuri eruptive ce urcă pînă la 1 .839 m (vf. Ţibleş). Ele sînt flancate
azi de calcare, gresii, mame şi tufuri vullcanice de vîrstă paleogenă
şi miocenă. Corpurile eruptive străpung sedimentarul, ceea ce dă acestui
masiv un aspect compartimentat, la care a contribuit şi evoluţia ul te
rioară a reţelei hidrografice bogate şi divers ramificate, orientată
radiar. Alcătuirea şi evoluţia geologică a mq_sivului şi a zonei sale
marginale a generat apariţia unor izvoare minerale diferite ca debit
şi compoziţie chimică.
TîRLIŞUA

In apropierea locailităţii Tîrlişua, situată în partea de sud a Mun
ţ i lor Ţibleş, pe cursul superior al văii Ilişua, se găsesc citeva izvoa re

11 i nerale carbogazoase.
Pe pîrîul Borcutului, la cea. 12 km de centrul localităţii, se află
un izvor mineral, captat în beton
izvorul "La Borcut" - cu o apă
-

�

6

-

F ! le de i s torie, Voi. VI.
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bicarbonatată clorurată, sodică, calcică, magnezi ană, carbogazoasă şi
o mineralizare de 5.497,99 mglkg. Debitul izvorului este de 2.680 l/24
ore. Remarc5.m prezenţa aluminiului în cantitate mare (6, 1 mg/kg) 8•
Apa acestui izvor este cunoscută şi folosit5. de localnici şi turişti.
Un al doilea izvor - "Izvorul din pădure" - are o apă mai slab
mineralizată ( 625 mg/kg) şi slab carbogazoasă. Aceste două izvoare
minerale îşi fac apariţia la suprafaţă din roci seclimcntare de vîrstă
oligocenă.
Pe pîrîul Borcutului sau al Băilor ( există aici cîteva vechi galerii
miniere) se mai găsesc patru izvoare minerale cu debite mici.
Toate izvoarele minera!l e de la Tîrlişua sînt cunoscute de localnici
şi au fost cunoscute de strămoşii lor, dar nu sînt menţionate în
documente.
FIAD

La cea. 1 2 km de localitatea Fiad, pe valea pîrîului Mesteacăn ,
afluent al văii Fiadului, cu izvoarele în Ţibleş, se află un izvor mineral
captat în beton .,Izvorul Mesteacănului". Are un debit mare (25.920
l/24 ore) şi o mineralizare de 4.860,52 mg;kg. Apa este bicarbonatată,
clorurată, sadică, calcică, magneziană, c arbog azoasă.
Apa minerală iese din roci sedimentare (gresii, calcare, argile)
paleogene.
Documentele istorice nu menţionează acesl izvor mineral.
2. SUBZONA MUNŢILOR RODNEI
Munţii cristalini ai Rodnei alcătuiesc cel mai înalt şi impunător
masiv montan de pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud. Blocul acesta
masiv de roci cristaline, cu aspectul său alpin, cuprinzînd virfuri şi
creste semeţe, căldări şi văi glaciare, lacuri de altitudine (iezere),
povîrnişuri repezi, văi sălbatice, dar şi culmi liniştite care coboară
uşor înspre sud, constituie una din marile atracţii naturalistice ale
j udeţului. Aceasta cu atît mai mult cu cît complexităţii geologice şi
morfologice i se adaugă o mare diversitate floristică şi faunistică,
incluzînd elemente de certă valoare ştiinţifică.
Din suprafaţa de 1 .300 km2 pe care o ocupă, numai j wnătate
(partea sudică) intră în limitele judeţului, desfăşurîndu-se vest-est,
între Pasul Şetref şi Pasul Rotunda, pe o lungime de cea. 52 km şi
avind înălţimea maximă, pe teritoriul judeţului, de 2.279 m în vîrful
Ineu.
8 Compozi1ia chimică este dată după luc:rarera :
voi. ti, 1965, Edit. Medioalii, Bucureşti.

.,Apela minerale şi nămolurile terapeutice din R.P.R . . ,
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Caracterul şi a spectul actual de horst al M. Rodnei este dat,
printre altele, de cele două falii majore, care-I limitează în nord ( fail ia
· Dragoş) şi sud ( falia Someşului) . Intre aceste două falii, rocile meta
morfice, alcătuiegc complexe şi faciesuri de diferite tipuri şi grade
de metamorfism. Intilnim aici gnaise, micaşisturi. calcare cri staline,
amfiboWe, pegmatite, şisturi de diferite tipuri, cuarţite etc.
In partea s udică şi sud-vestică a masivului, cristalinul este străpuns
de corpuri eruptive neogene, constituite din andezite, dacite, riolite
etc., ce se continuă dincolo de Valea Someşului Mare, în M. Bîrgăului.
De pi·ezenţa acestor mase eruptive intruzive este legată aparitia
a pelor mine rale elin sudul M. Rodnei, iar compoziţia lor chimică poartil
pecetea aldiluirii rocilor cristaline şi sedimentare prin care apa circulă
ş i iese la suprafaţă.
ROMULI

Primul grup de izvoare minerale apare în vestul catenei principale

a

:"vi. Rodnei, la cea. 9 km de Romuli, pe valea Strimba, ce îşi are

obîrşia în masivul Bătrîna sau Celariu ( 1 .7 1 0 m). Aici, la confluenţa
pîrîului Bîr1oaia cu Izvorul Pie tri ( Izvorul Tăului Mic), în locul numit
,.Zăvoaiele Borcutului", se află un grup de izvoare minerale. Ele ies
l d zi din roci sedimentare paleogene ( eocen-oligocene) , reprezentate
prin gresii cenuşii albicioase, argile verzui, calcare cu numuliţi, gresii
calcaroase etc" care constituie cuvertura sedimentară vestică a crista
li nului Rodnei.
Lîngă albia pîrîului Bîrloaia se află "Izvorul din Zăvoaie", cu o
a pă bicarbonatată, calcică, carbogazoasă, feruginoasă. Are un debit
d f' 3.000 1 24 ore şi o mineralizare de 5.254,20 mg/kg. La cea. 75 m
nord de " Izvorul din Zăvoaie" apar alte şase izvoare minerale
. . Izvoarele din pădure . Primul dintre ele apare la marginea pădurii
ce conifere , în albia unui pîrîiaş, afluent de dreapta al Bîrloaiei şi
e s te captat într-o fîntîniţă din lemn. Apa este bicarbonatată, calcică,
carbogazoasă. Debitul este de 3.000 1,24 ore, iar m.ineralizarea de
..r.856 mg/kg. La est de acest izvor se dezvoltă un con de travertin
ce ocupă cea. 800 m2 din marginea pădurii şi pe care se află celelalte
in·oare minerale. Apa lor are aceleaşi caracteris tici hidrochimice cu
izyoarele din pîrîu, iar debitul este mic.
Izvoarele minerale de pe valea Strimba nu sînt menţionate în
docum ente istorice, dar loca1nicii le folosesc " dintotdeauna".
Maj ori tatea apelor minerale din subzona muntilor Rodnei apar în
sudul masivului, acolo unde intruziunile magmatice sînt mai frecvente.
-

PARVA

La Parva, localitate situată pe valea Rebrei, se găseşte un izvor
mineral a cărui apă este cunoscută de multă vreme. Apa minerală,
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captată in beton, apare pe malwl drept al Văii Vinului, aflu.e nt de
dreapta al Rebrei, lîngă şcoală. Această apă iese la suprafaţă din
roci sedimentare paleogene ( eocen-oligocene) , la contactul acestora .
cu rodle cristaline. Izvorul mineral, cunoscut în trecut sub numele
de "Izvorul Carpatia " (fig. 1 ) , are
o apă bicarbonatată, clorurată.,
calcică, magneziană, carbogazoasil.
Debitul este de 7.000 1/24 o r e , iar
mineralizarea ajunge la
7.502,4
mg/kg. Remarcăm prezenţa bromu
lui (2,5 mg/kg) şi radioactivitatea
de 8,4 U.M./1. Apa minerală a aces
tui izvor a fost exportată, incepind
cu anul 1 895, pînă în anul 1 939, s u b·
numele de "Carpati a " , în S.U.A ..
Franţa, Italia, Norvegia etc.
Amonte de Parva cu cea. 2 km,
pe malul drept al v ăii Rebrei (între
albie şi drumul forestier) se află o
sursă hodrominerală scoasă la zi de
un foraj executat pentru substanţe
minerale utile.
Apa minerală apare într-o coloa
nă de tubaj şi diferă de apa "Izvo
rului Carpatia " prin cantitatea mai
mare de bioxid de carbon, fier, rnan
Fig. 1 . Izvorul cu apă minerală carbogan şi lipsa bromului.
gazoasă "Carpatia" de la Parva ;
SîNGEORZ-BĂI

De nume�e acestei localităţi se leagă cele mai cunoscute ape
minerale de pe teritoriul judeţului Bis triţa-Năsăud şi datorită lor,
Sîngeorzul-Băi a devenit o statiune balneoclimaterică de mare interes.
Localitatea este situată la confluenţa Văii Borcutului cu Someşul
Mare, iar staţiunea propriu-zisă se află într-o mică depresiune din
sudul M. Rodnei, situată la o altitudine de 435 m, pe Valea Borcutului.
Microdepresiunea este străjuită de terminatiile sudice ale muntilor
Rodnei din acest sector : Vf. Craiu ( 1 .659 m ) , la nord 1 Vf. Bucnitori
( 1 .031 m ) , la est 1 Cornul Arşiţei ( 1 .232 m), Vf. Porcului ( 1 .026 m) la
nord-est şi Vf. Frăsiniş (931 m), la sud-vest.
Zona staţiunii Sîngeorz-Băi este alcătuită din punct de vedere
geologic elin roci sedimentare oligocene şi eocene. Formaţiunile oligo
cene, majoritare aici, sînt formate dintr-un complex argilos, în bază
şi altul grezos, la partea superioară. Eocenul apare · numai în sectorul
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de ivire la suprafcţă a apelor minerale şi este format din gresii, în
bază şi mame calcaroase, în par tea superioară. Aceste roci sedimentare,
in adîncime, sînt străpunse şi bombate de o intruziune magmatică,
reprezentată printr-un corp subvulcanic riodaci lic.
Apele minerale sînt cantonate în gres\ile eocene şi e�e apar la
zi pe fisurile generate de corpul magmatic intruziv. In locul d e ieşire,
a'pa minerală a depus carbonatul de calciu formînd un proeminent
con de tuf calcaros şi travertin, care a obturat treptat căile ei de acces
spre suprafaţă. Mamelon ul ele travertin este şi locul în care se produce
un amestec al apei minerale ven i tă din profunzime cu apa de infiltraţie,
rc·zultînd grade diferite de diluţie la şase izvoare naturale.
Izvoarele 1 , 2, 3, numite în trecut "Izvoarele Hebe", aveau debite
foarte mari, iar 4 şi 5, debile reduse. Forajele executate pentru mărirea.
debitelor au dat în exploatare sursa nr. 6, cu un debit foar te mare,
n r . 7, nr. 8 şi nr. 9.
Ape1e minerale de la Sîngeorz-Băi sînt cunoscut� şi folosite de
:-, uită vrem e.
Pe o hartă a Im periului Austri ac, da tînd din anul 1 770 apare
. Singeorzu Român" ( Sîngeorz-Băi) ca localitate cu ape minerale. Prima
descriere a apelor minerale de la Sîngeorz-Băi a fost făcută în revista
Y i eneză "Gesund Briinnen", din anul 1 777. Daniel Patak i ( medic cluj an)
;Jublică în anul 1 939 în revista maghiară "Nemzeti Tcirsalkacl6" ,
! ucrarea "Borvizul Rodnean în 1 839" , în care prezintă apel e minerale
: e la Sîngeorz Băi. Maieru şi Rodna. După o c a ra cterizare generală
=
. ,Ţării Ardealului" , el dă compozitia chimiei\ a apelor şi cîteva
. ;dicaţii terapeutice.
Virgil Şotropa 9, într-o lucrare apărută în 1 929, face un istoric al
·..: ti lizării apelor minera le ele la Singeorz, Maieru, Anieş, Rodna şi
\'alea Vinului.
ln 1 839 se fdlosea numai apa unui singur izvor. 'Cei veniţi la
:: t.: ră locuiau la Anieş şi îşi aduceau aici apă in fiecare zi cu " oameni
:1::iimiţi sau asociindu-se mai mulţi la o căruţă" 10. Salzer_ M.J ., în
=. :1ul 1860, menţioneaz ă apele minerale de la Sîngeorz, în lucrarea
. Reisebilder aus Siebenbiirgen", apărută la Sibiu. Descrie aici şi fru
- c: setile 'l ocurilor, peisajul încîntător al munţilor Rodnei.
In 1 88 1 locuitorii Sîngeorzului puteau primi peste 1 .000 d e "oaspeţi"
Px istau deja cabine pentru băi calde, ospătărie, vile etc. La 1 888
·. ;sta o societate a băilor de la Sîngeorz - "Hebe" (fig. 2 ) . Majori
� :ea amenajărilor au fost făcute cu sprij inul Regimentului II românesc
'"' graniţă.
la lunile iulie şi august ale anului 1 932, Muzeul Năstiudean, la
- : tiat i,·a lui Iuliu Moisil, a organizat la Sîngeorz-i,Băi o serie de
'�

�

' Se-.:-ooo Virgil, Apele minerale todnene in 183t. in
: ....... .
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conferinţe beneficiind de colaborarea cîtorva profesori universitari .
Astfel, la 30 iulie Ion Popescu Voiteşti susţine conferinţa "Izvoarele
minerale ş i o riginea lor", iar la 10 august, L. Maier vorbeşte despre
radioactivita lea apelor minerale.
La Congresul pro�esori lor de geografie, ţinut la Năsăud între
26-28 mai 1 934, Ion Popescu Voi teşti
susţine lucrarea "Cercetări în regiuneil
Sîngeorz-Băi ", în care prezintă geneza
apelor minerale de la Sîngeorz.
Numărul specialiştilor care se ocupă
de apele minerale din zonă creşte trep
tat, iar studiile, din ce în ce mai docu
mentate, se inmultesc.
La Singeorz-Băi se află o vilă - vila
nr. 1 1/12, "Coşbuc " - pe care există o
placă de marmură ce ne spune că aici au
poposit şi creat AI. Odobescu, I.L. Cara
giale, G. Coşbuc şi Liviu Rebreanu, între
anii 1 894-1948 ( fig. 3). Iuliu Moisil, in 
tr-o lucrare publicată în anul 1 932 1 1 . re
produce patru scrisori ale lui Al. Odobes
cu, publicate în limba franceză, în revis
ta "Convorbiri literare" (An. XLIX ( 1 9 1 5} .
nr. 1 1/ 1 2) ş i traduse d e e l , scrisori trimi
se din Sîngeorz-Băi, unde se află la odi h
nă. Ele au apărut sub titlul "Fraqment
din călătoria în Ardeal, Sîngeor g iul ro
mân ". Prima scrisoare, datată " Merc u r i
2 7 iulie ( 8 august) 1 894", începe c� stfC'l :
, ,Ieri am petrecut o zi minunată. D i m i
neaţa nu mă simţeam prea bine şi cll·
aceea am stat pe gînduri oare să u rmez
Fig. 2. Statuia
de
marrr. u r :1 r1 e
invi taţiunei moşului Porcius 12. Totuşi.
Cararra a zeite i "Hebc · '.
fiindcă
imi trimisese trăsura sa şi timpu l
existentă l a Singeorzi B ă i
era foarte frumos . . . " - a făcut o vizit<i
pînă în perioada c e l u i ele
al doilea război rnonll i �: l.
bătrînului savant, care l-a impresiond L
prin vitalitate şi cultură. Impresionat a
rămas şi de fiicele marelui botanist. Celelalte trei scrisori sînt data te ·
2/13 August 1 894 ; Vineri 6/1 8 August şi Luni 8/20 August 1 894. ln ek
ne spune despre vizita n:icută la Năsăud , primirea entuziasmantă p�!
care i-au făcut-o profesorii şi elevii etc.
12. ACXJd.

1 1 Moisil

I ul i u , Romât1ii din Vechiul Regat , ; dragostea lor pm�tru Ardeleni, in
Flori:crn

Porcius

-

iluslru bota·n ist, ca r e locuia· la Rodna ş i avea
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Din ultima scrisoare aflăm ca 111
perioada respectivă direcţia bili tor
din Sîngeorz era încredinţată în vil.
ţătorilor de la Şcoala comunei, Re
numele apelor minerale de la Sîi1�
georz.-Băi creşte şi . dezvoltarea sia
ti.u nii nu întîrzie ( fig. 4, 5). Se refac
captările, se construieşte un cain
plex sanatorial şi un hotel etc.
Sursele hidrominerale de la S:in
georz-Băi sînt următoarele :
Izvorul nr. 1 "cu o apă în a cărei
Fig. 3 . Placă de marmură care menţi
compoziţie
chimică intră anionii
onează citeva dintre persona l i 
Cl. B'r, . N03, S04 , HC03 şi ca tionri
tăţiile c e au poposit la S' ngeo,·�i
B ăi pentru odihnă şi tratame!1i.
Na, K, Ca, Mg, Fe, Al. Mn. Minera
lizarea este cuprinsă între 1 0.0Q0-1 1 .000 mg/1 şi are un conţinut de C02 de 1 . 1 00-.1 .200 mg/1.
I z vorul nr. 2 are o apă carbogazoasă, bicarbonatată, clorura' ă,
sadică, calcică, magneziană, slab feruginoasă.
.
Mineralizarea totală est� cuprinsă între 10.800-1 1 .700 mg/l. Con
ţinutul de co2 este d� 950-1 .800 mg/l.
Izvorul nr. 3 este bicarbonatat, clorurat, calcic, carbogazos. Mine
ralizarea totală variază între 1 0.000-1 4.000 mg/1, iar conţinutul în

Fi". 4. Sîngeorzi Băi - vechi sanatorii
(,, Hebe " şi "Dr. Ciuta")

C02 este cuprins între

1 .300--1 .800 mg/1. Apa acestui izvor e s { e
1ară cu aceea a · izvorului Ciunget de la Slănic MolddVia şi c u
·oarele de la Vichy (Franţa).
Izvorul nr. 4 are un debit scăzut şi o mineralifz:wre de numai
3.500--3 .800 mgfl.
Izvorul nr. 5 are un debit mic şi o mineralizare de 4.600 mgj1l.
pa lui se remarcă printr-o radioactivitate mare.
·

·

_
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Fig. 5. Sîngeorzi Băi - vile vechi

Izvorul nr. 6 are o· apă bicarbonatată, dorurată, sodică, calcică
şi carbogazoasă. Mineralizarea totală este cuprinsă intre 10.000--1 1 .000
mg/1 şi conţinutuQ in C02 între 1 . 1 00-1 .700 mg/1. Apa acestui izvor
se imbutelilază ( incepind cu anul 1 936) şi este cunoscută sub numele
de .,Hebe". Ea conţine radon (28,5 U.M. ) .
Izvorul nr. 7 este bicarbonatat, clorurat, sodic, calcic, magnezian ,
carbogazos. Mineralizarea totală variază de ]a 8.300 mg/1 la 8.900 mg/1.
Continutul in C02 este de 1 .500 mg/1. Este racordat lla staţia APEMJN,
unde se îmbuteliază.
Izvorul nr. 8 are o apă carbog.az oasă, bicarbonatată, clorurată,
sodică, calcică, magneziană. Mineralizarea totală este de 1 2.000 m g}l ,
iar conţinutul de co2 de 1 .800 mg/1.
Izvorul nr. 9, racordat şi în interiorul complexului U.G.S.R., are
o apă carbogazoasă, bicarbona tată, dorurată, sodică, magneziană, slab
feruginoasă. Mineralizarea totală este de 1 2.200 mg/1, iar conţinutul
în co2 de 2 . 1 00 mg/1.
Apa minerală a tuturor izvoarelor de -la Sîngeorz-Băi este deosebit
de apreciată pentru calităţile ei cur:ative, atît în ţară cît şi în str�i
n ătate.
Dar la Sîngeorz se utilizează în tratament e nu numai apa minerală
·
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ci şi n ămolul mineraQ de _izvoare şi dioxidul de carbon liber (mofete).
Peloidul .,Hebe". este de fapt un compus fizico-chimic eterogen, conţi
nînd o f.ază lichidă şi una solidă de natură carbonatică cu un conţinut
folositor de substanţe radioactive.
Sîngeorz-Băi are importante emanaţii de C02 din care se folosesc
azi. acelea provenind de lâ izvoarele nr. 2 şi 8, prin amenajarea unei
mofete în construcţia ·ce adăposteşte sursele hidrominerale respective
( fi g 6). Liber, necaptat, iese dioxidul de carbon în locul numit
., Pri'hodiştea lui Mărcuş".
.

Fig.

6.

Pavilion ca-re adăposteşte izvoare minerale şi mofeta

CORMAIA

Pe valea Cormaia, afluent de dreapta al Someşului Mare, ce îşi
adună apele din M. Rodnei, se găsesc trei izvoare minerale.
Debitul lor este mic şi miner.alizarea cuprinsă între 6.400-7.200
mg/1. Sînt ape bicarbonatate, calcice, clorurate, sodice, magneziene,
slab feruginoase, carbogazoase. Ele sînt cunoscute şi utilizate de
localnici (ca apă de masă) . Primul dintre izvoare apare pe malul stîng
al văii Cormaia, avale cu cea. 1 50 m de confluenţa cu Valea Vinului .
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Celelalte două, ies la zi tot din roci cristaline, pe ma,lul stîng al Văii
Vinului, la cea. 1 km de confluenta menţionată.
Zona este alcătuită din roci cristaline, de diferite grade de
metamorfism, străpunse aid, în sectorul marginal sudic al M. Rodnei,
de corpuri intruzive riodacitice, mai frecvente apoi spre Valea Some
şu�ui Mare. De prezenţa lor sînt legate 'şi aceste iviT i hidrominerale.
MAIERU

Pe teritoriul localităţii Maieru, situată pe Valea Someşului MarC:>r
amonte de Sîngeorz-Băi, se găseşte un izvor slab mineralizat, a cărui
captare a fost refăcută în beton în anul 1 952 ş i apoi în 1 973. Izvorul
se găseşte pe Valea Cabii, afluent de dreapta al Someşului Mare şi
are o apă feruginoasă, bicarbonatată, calcică, sodică, magnezfană,
carbogazoasă. Debitul izvorului este de 3.600 l/24 ore, iar mineralizarea
de 5.5 1 1 ,03 mgjkg. Remarcăm în compoziţia sa chimică prezenţa.
litiului ( 1 ,2 mg/kg), bromului (0,08 mg/kg) , dar mai ales a fieru;lui
(22,8 mgjkg).
Apariţia izvorului se datorează tot corpurilor (maselor) eruptive
intruzive, care străpung aici sedimentarul oligocen, reprezentat prin
argile disodilice, gresii, marne argiloase etc.
ANIEŞ

Localitatea Anieş, situată 'la confluenţa Văii Anieşului cu Someşul
Mare, este cunoscută pentru apele minerale încă din sec. al XVIII-lea.
Astfel, documentele vremii ne spun că la 9 iulie 1 746 senatorul T6ckel.
medicul Iohanesbruck, preotul
Wolf din Beşineu (Viişoara) şi cet
din Lechinţa, contele Gabriel Bethlen, prefectul judeţului Solnok-Dăbîca,
au plecat călare Ia Băile de la Anieş pentru a se trata acorl o cu
ajutorul apelor minerale. In .acelaşi an se aflau la cură la Anieş
locotenent-colonelul Schultz-Lemberg, colonelul Somerberg, preotul şi
căpitanul oraşului Mediaş, locotenent-colonelul Lindeiker şi Rosin
Klein, primarul Bistriţei şi preotul oraşului 13,
Prima fîntînă cu apă minerală se construieşte in anul 1 770 şi tot
atunci, cu banii colectaţi de la grăniceri, un local pentru băi� După
.a nul 1 800 graful Bannfy construieşte două clădiri cu etaj pentru
oaspeţi, o clădire pentru băi şi un par·c 14.
In 1839 Dimiel Pataki le descrie 1 5 şi spune că "borvizul din Anieş
se află lîngă şosea, faţă-n faţă cu Măgura Mare ( 1 . 1 9 1 m) , pe vîrful
colinei (deasupra actualei captări) . Debitul, spune Pataki, era în 1 839,
cu 25 vedre/oră mai mic decît în urmă cu 30 de ani.
1 3 Boşolă Bos i l i u , O monografie a Văiei Rodnei, i n AS, nr. 26.
14 1!:-idem.
15 Pa tn k i Do o i e l , Borvizul Rodnean în 1839, in Nemzeti Tcirsolkodo, (Cluj) , 1839.
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Lîngă colină exista o construcţie ce avea camere pentru "oaspeţi",
băi, săli pentru distracţii, restaurant etc. Aici locuiau şi cei ce foloseau
apele minerale de la Singeorz-Băi, Rodna şi Valea Vinului. Medicul
clujean Pataki a făcut parte dintr-o comisie mixtă constituită la
solicitarea comandantului Regimentului II românesc de graniţă, pentru
a propune îmbunătăţiri. In 1 835 se construieşte la baza colinei ( fig. 7)
cel dintii bazin alimentat din izvorul ce iese la suprafaţă din mlaştina
de pe colină. Astfel a luat naşten ·
Baia rece d e l a Anieş". Putin mai
tirziu, in 1 839, s-a construit "l1aia
rece Antonia " , situată la cea. 500 m
"Baia rece de la Anieş". Puţin mai
izvoare minerale ele la baza dealului
Cetăţii.
Basiliu Başotă în lucrare a
0
monografie a Văii Rodnei", scrisiî.
în anul 1 88 1 (Arhiva Someşană,
nr. 26, 1 939, Năsăud), ne spunr� c:\
"Scaldele minerale" de la An ieş
erau proprietatea fondurilor :,;cola
re ale fostului Regiment românesc
Fig. 7. Anieş - vechile bazine ·de beton
de graniţă, care le-a cumpărat de la
pentru cură externă şi pavilio
nul care acoperă fîntîna cu apă
familia contelui Bethlen, dar cu re
minerală de pe Dîmbu Borcu
zerva "dreptului de servitate pentru
tului.
acea familie de a-şi avea locuinţ.'î
gratuită in sezonul de scaldă" (p. 79) .
Başotă spune că : "Aceste scalde minercrle au fost cunoscute chiar
şi pe thnpul anticilor Romani, . deoarece pe vremea colonelului Luxetich
s-au aflat acolo mai mulţi bani romani din timpul domniei împăratulu i
FI. Constantin Vulgo Chlorus dintre anii 292-305 16.
Ce'le 46 de monede romane găsite la Anieş ar atesta, .după
B. 'Başotă, utilizarea apelor minerale de c ătre romani. Sigur, aceste
monede romane nu au nici o legătură cu folosirea apei minerale de
către ro:rnanL Ele , aşa ca în multe alte cazuri, au fost tezaurizate
pentru a fi folosite în momentul în care posesorul avea mare nev cÎ(' .
Băile de la Anieş au fost folosite pînă la sfîrşitul sec. al XIX- lea.
Numărul ,,vilegiaturiştilor" era relativ mare. In 1 8 iulie 1 88 1 , d e
exemplu,
era
de 264 17,
In 22
mai
1 857
"Politia Supre
mă", prin adresa nr. 3443, comumca şefului Cercului Rodna.
Eugen Schiller de Schildenfelcl că : "Aşa ca şi în ultimii 2 ani şi în
anul acesta pentru sezonul de baie de la Anieşu, serviciul siguranţei
se va executa de d\tre D-Voastră. In special vet i avea grije ca să se
înainteze in modul prescris listele de străini către Inalta Pres. a
..

1 � B :� s; l i u
i 7 l b : dem.

Oaşotă, Op. cit.
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Guberniei şi Inalta Pol. Supremă şi de a nu tolera in staţiunea b a�neară
n'ici un j oc de hazard in care cîştigul şi pierderea nu atîrnă atit de
abilitatea jucătorilor cit de voia întîmplării" 18• Pentru toate acestea
avea o remuneraţie de ·70 florini. Urmaşii lui Schiller, judele cercual
Toma Timoce (intre anii 1 862-1 867) şi Ioan lsip ( 1 867-1 879) au
i n spectat băile, săptămînal de două ori 1 9.
Din 1 868 există şi o evidenţă ( " particularium") a inspecţiilor. Se
zonul de băi începea la 1 5 iunie şi se termina la 1 5 septembrie. Prin
dezvoltarea amenajărilor de la Sîngeorz-Băi, băile de la Anieş sint
t rept at neglij ate. ln anu' 1 890, "Băile de l'a Anieş " intră sub patronajul
Ocolului Silvic Rodna. Intr-o noapte a anului 1 906 construcţiile băilor
sînt incendiate şi rămîne numai parterul clădirii principale, amenaj at
ulteri or pentru brigada silvică din loca'litate. In 1 9 1 2 izvorul este
recaptat lîngă şosea, acolo unde se găseşte şi azi. " Izvorul din şosea"
se află la baza colinei Dîmbu Borcutului pe care se găseşte şi a2i
fintina acoperită cu o construcţie din lemn şi urmele b.a zinelor pentru
băi. Colina .,Dîmbu Borcutului" este formată din depuneri de tuf calca
ros şi travertin, produse ale izvorului mineral ce iese din rodle sedimen
\ a r e eocen-oligocene.
"Izvorul din şosea " sau "Izvorul
de la Dîmbu Borcutului" (fig. U) are
o apă bicarbonatată, c lorurată, sa
dică . clacică, magneziană, carbo
gazoasă, cu un debit de 7.200 l/24
ne şi o mineralizare de 8.808,8 !
mg/k.g. I n compoziţia sa chimic::i
semnalăm prezenţa bromului (2,0
mg/kg), aluminiului ( 0,8 mg/kg),
litiului (0,3 mg/kg) şi iodului ( în
urme) .
In afara acestui izvor, mineral, la
Anieş mai există citeva.
Fig. 8 .,Izvorul din şosea ", situat la
"Izvorul Hojda " ( fig. 9) se află la
baza Dimbului Borcutului .
cea. 500 m amonte de primul ş1 pe
aceeaşi parte, la poalele Dealului
Cetăţii. Aici, la capătul unei alei de cea. 1 20 m lungime, se află un grup
rle conifere, lîngă care este captat in beton izvorul mineral. Apa lui este
c a rbogazoasă, bicarbonatată, calcică, sadică, clorurată, magneziană. De
b i tu l este de 4.388,75 m g,'kg. Are o radioactivitate de 1 .55 U.M./1.
La jumătatea distanţei dintre Anieş şi Rodna există alte două
izvoare minerale.
Primu1 este ,.izvorul de Ia Putinei", situat la cea. 600 m amonte
de , .lz"ll o rul Hoj da", la poalele Dealului Cetăţii, pe dreapta pîrîului
1 3 lb'dem.
19 :bidem.
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M:J:$E \t�H \�. s� • Cetăţii. Captat într-o fîntîniţă d i n
lemn, el are o a p ă carbogazoa::.i.l,
bicarbonatată, feruginoasă, calcicil,
clorurată, sadică, magneziană. De
bitul este de 1 .440 l/24 ore şi m in e
ralizarea de 3.860,46 mg/kg.
La cea. 1 50 m amonte de acest IZ
vor se află "Izvorul de sub Dealul
Borcutului " . El este captat lnt>:-o
fîntîniţă din lemn, acoperită. Apa
este carbogazoasă, feruginoasă; de
bitul de 43.400 1; 24 ore şi mineraliFig. 9. Izvorul mineral ,,Hoj da .. din
zarea de 2.035,96 mg/kg. herul
Anieş
este în cantitate relativ mare ( 1 6,-:i
mg/1) ; la fel şi aluminiu! (6,0 mg/1 ) . Prin caracteristicile sale fizica-chi
mice se apropie mai mult de apele minerale de la Rodna.
Anieşu•l are şi alte ape minerale, dar acestea ies la suprafaţă d i n
roci cristaline. Ele sînt situate înspre M. Rodnei, p e valea Anieşului,
reare ferestruieşte pe o distanţă de cea. 30 km cristalinul s�dic a,l
acestor munţi. Extremitatea sudică a acestui cristalin, ca de altfel toată
bordura, este pigmentată de corpuri magmatice intruzive ce au străpuns
rodle metamorfice pînă în apropierea suprafeţei. Prezenţei lor datorăm
apariţia apelor minera'le.
La 2,5 km de "Gura Anieşului", pe malul drept al Văii Anieşului,
aproape de sediul brigăzii silvice, se găseşte " Izvorul de la Brigada
silvică ". Captat în beton la marginea unui pîrîiaş, pe versantul dealului ,
are o apă feruginoasă, carbogazoasă, bicarbonatată, sadică, clorurată,
calcică. Debitul este de 5.760 l/24 ore, iar mineralizarea de 3.500 mg/1.
Remarcăm prezenţa fierului în cantitate mare (43,0 mg/1), manganului
( 1 3,49 mg/1), a bromlilui ( 1 ,0 mg/1) şi litiului (0,65 mg 'l).
Urmînd mai departe drumul forestier care însoţeşte valea, la 1 ,5 km
se află "Izvorul Tirşă". El apare pe malul drept al văii, la baza versan
tului Dl. Tîrşă, din şisturi crista'line ( şisturi sericitoase, şisturi talcoase
etc.). Este captat într-o fîntîniţă din beton.
Are o apă feruginoasă, bicarbonatată, calcică, sadică, clorurată,
magneziană, carbogazoasă, cu un debit de 1 0.000 l/24 ore. Debitul
mare ne permite să presupunem o alimentare din adîndme. ln sprijinul
acestei presupuneri vine şi cantitatea mare de dioxid de carbon
( 1 .600 mg/1) liber. Mineralizarea este de 4.5 1 1 ,55 mg/kg. Remarcăm
prezenţa fierului în cantitate mare (47,5 mg/1), apoi a ·l itiului ( 1 ,4 mg/
kg) şi bromului (0, 1 8 mg/kg) .
La 4 km amonte de "Izvorul Tîrşă" se află confluenţa pîrîului
Valea Secii cu Valea Anieşului şi la cea. 500 m est de confluenţă
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apare izvorul mineral "Valea Secii" (Izvorul de la Pi atra Buhii" ) . Are
o apă bicarbonatată, calcică, sadică, clorurată, magnezianii, carboga
zoasă, cu un debit de 1 . 1 00 1 24 ore.
Aşadar, izvoarele minerale de 'la · Anieş au de bite rare variază
intre 1 . 1 00 L 24 ore (Izvorul de la Valea Secii) şi 1 0.000 l/24 ore
( "Izvorul Tîrşă"), şi mineralizări între 2.035,95 mg/kg ( "Izvorul de sub
Dealul Borcutului" ) şi 8.803,84 mgikg ( . ,lzvoru'l din şosea" ) . Remarcăm
prezenţa a trei izvoare ( "Izvorul de sub Dealul Borcutului", "Izvorul
de la Brigada silvică", "Izvorul Tîrşă") bogate în fier. Cantitatea mare
de fier se datoreşte trecerii apei minerale prin roci cristaline cu mag
netit, hematit, pirit etc. Dintre elementele mai rare sînt prezente alu
miniu! (0,8 mg/kg - "Izvorul din şosea" ) , bromul (0,2 mg/kg" "Izvorul din şosea"), iodul (in urme - "Izvorul din şosea") şi litiul
( 1 .4 mglkg - ,.Izvoru'l Tîrşă").
RODNA

Rodna este o veche localitate minieră, cunoscută ca atare din
sec. al XIII-lea, dar se presupune că exploatările miniere sînt mult
mai vechi. Ulterior, numeroase documente vorbesc despre exploatările
de argint şi aur de la Rodna. Apele minerale in schimb, sint menţio
nate mult mai tîrziu şi rar. Ele sînt amintite începînd cu sec. al
XVIII-lea. Dani� Pataki le prezintă în lucrarea . ,Borvizul Rodnean în
1 839" 20. Virgil Şotropa 21 reia această prezentare şi menţionează
,,Borvizul din Valea Ursului", Borvizul Stentzel din Rodna" şi "Izvorul
din capătul Rodnei" . Primul se află pe valea Ursului, lîngă şoseaua
care duce la Şanţ, la c e a 600 m de valea Someşului Mare. Datorită
sălbăticiei văi i şi distanţei, folosirea lui in cură scade rapid. Al doilea
izvor, avea un debit bogat şi apa lui ieşea din "borta unui arbore, la
c apătul satului, într-o vale prăpăstioasă din dreapta drumului ce duce
la mine, 200 paşi departe de pîrîul Izvorului". Aici exista şi o "cadă"
pentru băi reci. La Rodna există mai multe iviri hidrominerale
carbogazoase, cunoscute şi utilizate de localnici din vremuri uitate de
ei. Demn de mentionat este faptul că majoritatea ·lor se află în locali
tate, în fîntîni cu "apă borcutoasă". ( fig. 1 0 ) . Astfel pe strada (uliţa)
numită de localnici "Ştenţăloaia" (de la "Stentzel " - proprietarul casei
în curtea căruia a fost captat izvorul intr-o fîntînă şi care in trecut ieşea
din "borta" unui arbore), se află două fîntîni cu apă minerală, una la
Someşan Petru şi alta �a Pop Octavian. Debitul surselor este relativ
scăzut.
In vecinătatea centrului localităţii, pe şirul de case numit "Suseni",
( str. Şanţ) se găseşte "Fîntîna de la Brazi", (de la Marte Alexandru)
cu un debit mare şi o mineralizare scăzută (-2. 3 1 1 mg/kg) . In compozi20 Po t<:Jki Daniel, Op, cit.
21 Şotrojo Vi rg i l , Op. cit.
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ţia ei chimică este prezent litiul (0,7 mg/kq)
şi bromul (în urme). Carbogazoasă prin e x c l · 
lenţă, este foarte bună ca apă de mas5. In
apropiere se află ,.fîntîna de la Filipoi Luca " ,
( str. Şanţ n r . 1 1 ) , c u u n debit ceva mai scăzut
şi o mineralizare de 2.220,96 mglkg. Pe !>trada
Grănicerilor, la nr. 670, se găseşte " fîntîna d�
Ia Szilăgy . Iosif " , tot cu apă carbogazoas�i dP.
mineralizare scăzută, foarte bună ca apă de
masă şi utilizată de mulţi locuitori ai Rodnei.
Alte fîntîni cu apă carbogazoasă şi mine r c� 
lizare slabă s e găsesc la Cirdan Cifor, Bdriheic
Macedon, Marte Alexandru şi Manu Florea.
Mineralizarea apelor acestor fîntîni varidz(J. î n
funcţie de cantitatea de precipitaţii, ceea ce·
ne sugerează prezenţa .unei bune legă turi cu
Fig. 1 0 . Rodna - fîntîna
suprafaţa
prin fracturile generate de asce n si
cu apă minerală de
corpurilor
eruptive ( andezite ).
unea
la Marte Alexandru
(Str. Şanţ nr. 13)
O altă fîntînă cu apă minerală
"fîntîna
publică de pe strada Horea
are aceiaşi mineralizare scăzută şi este o bună apă de masă.
La j umătatea distanţei dintre Rodna şi Valea Vinului, în şanţul
din stinga drumului, captat într-o fîntîniţă, se găseşte "izvorul Pipiri".
Apa lui este carbogazoasă, bicarbonată, sodică, calcică. Debitul este
de 2.880 1 124 ore, iar mineralizarea de 3.670,84 mg/1 . Pe malul opus
al pîrîului Izvorul Băilor, la cea 200 m, se află " Izvorul de la Găunoasa",
cu un debit de 3.600 1 /24 ore. Aceste două izvoare ies la zi din şisturi
cristaline.
-

u

-

·

VALEA VINULUI

Localitatea, situată în M. Rodnei, pe pîrîul Izvorul Băilor la baza
crestei principa1e a masivului, este cunoscută pentru apele sale mine
rale, şi menţionată ca atare începînd cu secolul al XVIII-lea. Acelaşi
Di;iniel Pataki ne spune că în 1 839 Io.calitatea avea 80 d e familii şi
găzdui.a pentru cura cu ape minerale 500 de persoane. In apropierea
"Izvorului Tămăduirii" ( azi "Izvorul Culturii") existau amenajări
pentru băi, reaHzate prin colecte publice. Încălzirea apei se făcea cu
pietre înfierbîntate ; exista asistenţă medicală. Nu lipseau nici distrac
ţiile - cinta aici in fiecare vară cel mai bun taraf de lăutari din Cluj 22•
Apa minerală iese prin trei izvoare, captate înt-un bazin de beton
situat pe un pirîiaş c are coboară dinspre est spre Casa s-c riitorilor.
Aici, lîngă Casa scriitorilor, este adusă printr-o conductă şi apa
22 Ibidem.
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minerală, sursa hidrominerală fiind cunoscută azi sub nume�e de
"Izvorul culturii". Are o apă carbogazoasă, sadică, calcică, slab cloru
rată, magneziană. Debitul este de 1 0.800 1 , 24 ore, iar mineralizarea
de 4.343,97 mg/kg. Remarcăm p rezenţa în compozfţia sa. chimi-că a
litiului (0,6 mg,kg) şi bromului (0,05 mg/kg). Radioactivitatea este de
2,61 U.M./ 1 . Apa iese la suprafaţă din roci metamorfice.
ŞANŢ

Tot din sec. al XVIII-lea (după unii din sec. al XIII-lea ! ?) sînt
cunoscute şi apele miner•ale de la Şanţ, localitate situată pe cursul
superior al Someşului Mare, la poalele extremităţii sud-estice a crestei
M . Rodnei. Apele minerale de aici sînt menţionate de Pataki 23. Inainte
de a ajunge în localitate, pe pîrîul Ginişor, afluent de dreapta al Some
şului Mare (pe dreapta şoselei care
duce la Şanţ) se află "Izvorul Gini
şoru, captat în beton încă elin
anul 1 897 şi cunoscut din sec. al
XIII-lei 24 ( ! ?). Are o mineraliz < n c
d e 3.450,20 mg;kg.
Mai în amunte de acest loc îşi
varsă apele in Someşul Mare, pîrîul
Ursului, pe a cărui vale, la cea 6UO
m de malul stîng al Someşului,
se
găseşte .,h:vorul de pe Valea Ursuluiu 2 5.
.
Acest izvor este menţiona.t de
geologul Fr. Posepny în 1 868 şi îl
mineral
din
V al ea
Fig. 1 1 . Izvorul
Cornii de la Şanţ
găsim pe harta geologică a Munţilor Rodnei întocmită de Th. Kr�iut
ner în 1 938. Debitul izvorului este de 2.61 0 1/24 ore iar minerali
zarea de 3.680, 45 mg/kg. Conţine 3,7 mg/litru litiu ( ap a lui poate fi
considerată litiniferă ) . Pe un alt afluent de stînga al Someşului Mare,
care îşi adună apele de sub Măgura Carnii ( 1 840 m), Valea Carnii, se
găseşte un izvor mineral - .,Izvorul din Valea Corniiu ( fig. 1 1 )
cu
p.pă bicarbonatată, calcică, sadică, magneziană, carbogazoasă. Debitul
său este de 2500 1 /24 ore, iar mineralizarea de 3545,35 mg/kg.
In centrul localităţii se varsă în Someş, pîrîul Cîrţibav, pe care,
la cea. 1 km de la confluenţă, a fost captat chiar în mij locul apei ( sînt
foarte r·are astfel de cazuri) un izvor mineral
" Izvorul Cîrţibav".
-

-

2 3 Ibidem.
24 Se-moko A., Atonos i u L., Apele minerale din M. ·Birgăului, in . , Comun icări de qeoloq i e " . Soc. 5 : .
nat. şi geografie, voi. I I I , 1 965, B ucureşti .
25 lviri/e hidrominera l e de pe ma l u l stinq oi Someşullli More opor,in structurilor M.
B i r!=J ă u l u i , d o r
pe n t r u o e l i m ina repetarea n u me J,u i loca l i tă ţi i în ap ropi erea că rora se o.f l ă , l e menţionăm l a oceas�·,.i

subzonă.
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Are o apă feruginoasă, bicarbonatată , ca'lcică, carbogazoasă, cu un
debit bun. Mineralizarea este de 3.630,30 mg/1. In compoziţia sa chimică
semnalăm prezenţa aluminiului ( 1 ,2 mg/kg) şi a litiului ( 1 ,0 mg/kg).
Un alt izvor mineral apare în Dîmbul Borcutului
, . Izvorul din
Dîmbul Borcutului"
cu o apă bicarbonatată, cakică, magneziană,
sadică, carbogazoasă. Debitul este bun, iar miner•a lizarea de 4.4 1 6, 1 1
mg/kg.
-

-

3. SUBZONA MUNŢILOR BîRGAU
Munţii Birgăului mărginesc înspre est teritoriul j udeţului Bistriţa
Năsăud şi au un relief mai puţin înalt decît cel al Munţilor Rodnei.
Situaţi intre Munţii Rodnei şi Munţii Călimani, au o alcătuire geologică
şi morfologică complexă. Geologic, ei sînt formaţi din roci sedimentare
de vîrstă paleogenă, miocenă şi cuaternară, reprezentate prin : mame
calcaroase, mame <:enuşii negricioase ( eocen ) , mame şi argile foarte
fine cu aspect şistuos, cenuşii negricioase sau cenuşii albăstrui, cu
solzi de peşti ; gresii galbene, cenuşii, micacee ( . ,Seria şisturilor cu
peşti" - oligocen) ; gresii micacee cenuşii, bine stratificate, alternînd
cu şisturi argiloase subţiri ( .,Seria gresiei de Borşa" - paleogen
superior - mio<:en inferior) ; mame şi argile cu intercalaţii de gresii
şi conglomerate, la care se adaugă . , formaţiunea saliferă" şi .,tuful
de Dej" ( Badenian) . Cuaternaru1lui îi aparţin grohotişuri, depozite
eluvial-deluvial-proluviale şi aluviuni.
· .
Rocile sedimentare sînt străpunse de corpur i subvulcanice ( stock
uri, dycke-uri , sill-uri) formate din andezite de diferite tipuri, micro
diorite, l•a mprofire, daci te etc. care, datorită eroziunii · diferenţiale au
rămas ca forme pozitive de relief ( , .măguri" ) .
Sedimentarul. străpuns d e eruptiv, al Munţilor Bîrgăului, e s te
compartimentat de o serie de falii dintre care cea mai importantă este
. ,Falia Grădiniţa", orientată nord vest-sud est şi care marchează
contactul dintre sedimentele eocene ale compartimentului estic, ridicat
şi cele oligocene, care alcătuiesc compartimentul vestic, coborît. Din
această falie principală pleacă falii ma i mici, pe care se înscriu o serie
de corpuri eruptive : Măgura Carnii, Măgura Sturzii, Cicera Mare.
Sedimentarul este cutat în antklinale şi sinclinale, de mică ampli
tudine, orientate est-vest.
Morfologic, în aceşti munţi, se disting trei unităţi bine indivi
dualizate :
- , .marile masive vulcanice din vest" : Cornu ( 1 .450 m), Măguri ta
( 1 .580 m ) , Tomnatec sau Căsarul ( 1 . 580 m), Miroslava sau Oala ( 1 .606 m ) ,
Heniu Mare ( 1 .6 1 2 m). care, datorită aHitudinii ş i pantelor accentuate.
se prezintă ea nişte munţi înalţi, dominînd masivele vulcanice din est ;
relieful vulcanic caracterizează această zonă ;
n

-

F i l e de istorie,

Voi. VI.
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- ,.Munceii" vult:anici şi sedimentari.
mici ce în întreg au aspectul unui platou
medii de 1 .000 m. Sînt alcătuiţi din roci
masive eruptive şi alcătuiesc, în ansamblu,
partea centrală a Munţilor Bîrgăului .

care apar ca munţi ma i
uşor ondulat, cu înălţimi
sediment,are străpunse de
o treaptă mai coborîtă în

- .,Podişul Zimbroaia", situat în partea estică, între Someşul
Mare şi Teşna, v,a lea Mării şi Coşna, cu o altitudine în jur de 1 .400 m.
Se prezintă ca un platou monoton, cu forme aproape plane şi este
alcătuit, aproape în tot alitate, din roci sedimentare.
Reţeaua hidrografică are un aspect divergen t, tocmai datorită
maselor vulcanice rămase sub formă de . ,măguri", care domină peisajul.
De corpurile eruptive sînt legate o serie de iviri hidrominerale
şi ele apar în bazinul hidrografic al Văii Ilva, ce colectează majoritatea
apelor din Munţii Bîrgăului.
POIANA ILVEI

Apele minerale de la Poiana Ilvei îşi fac apariţia la suprafaţ.ă
din argilele marnoase şi marne de vîrstă Chattian-Burdigaliană ( oligo
cen superior - miocen inferior), stăpunse de corpuri eruptive andezi
tice (dl. Ursului, dl. Haiti ) .
La sud-vest d e localitate ( c e a . 500 m d e centru), pe malul drept
al Ilvei, se găseşte izvorul "La Borcut'', care are o apă feruginoasă,
bicarbonatată, calcică, sodică, magnezi.ană, carbogazoasă. Debitul este
de 3.260 1124 ore, iar mineralizarea de 4.033,36 mgfkg. Remarcăm
prezenţa fieru'lui în cantitate relativ mare ( 1 6,6 mg/kg), aluminiului
(2.6 mg/kg), bromului ( 0,25 mg/kg) , şi Iitiului ( 0 , 1 mg;kg) .
La cea. 200 m avale de acest izvor se găseşte "Izvorul din Rogină "
(numele vine de la "rugină" - bogat deci în fier) , cu o apă feruginoasă,
bicarbonatată, sodică, calcică, magneziană, carbogazoasă. Debitul este
de 2.650 1/24 ore şi mineralizarea de 3.626,50 mg_lkg. Semnalăm prezenţa
litiului (0,7 mg/kg) şi bromului (0,36 mg/kg) .
MĂGURA ILVEI

Din roc i sedimentare de aceeaşi vîrstă ca şi la Poiana Ilvei, roci
străpunse de erupţiuni neogene cu caracter subcrustal, iese la zi apa
minerală pe Valea Secăturii, - "Izvorul Secăturii", situat la cea.
2,5 km de centrul localităţii. Are o apă bicarbonatată feruginoasă,
c alcică, magneziană, carbogazoasă. Debitul este de numai 1 .470 1/24 ore
şi mineralizarea de 2.687,67 mg;kg. Remarcăm prezenţa fierului în
cantitate mare (28,2 mg/kg). La cea. 5 km de Măgura Ilvei, se află
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că tunul Arşiţa şi "Izvoarele de la Arşiţa". Sînt aici două izvoare cu
apă feruginoasă, bicarbonatată, caldcă, magneziană, carbogazoasă.
Debitele sint mici ( 1 .440 1/1 4 ore şi 1 . 480 1/24 ore) , iar mineralizările
scăzute.
ILVA MARE

Apele minera le din apropierea acestei lQcalităţi apar la zi din
andezite şi roci sedimentare ( argile şistoase, şisturi disodiliforme, mame
:şi gresii), oligocen superioare-miocen inferioare, străpunse de intruziuni
andezitice. Pe malul drept al Ilvei, lîngă exploatarea de andezit, se
află ,.lzvoruJ de la Cariera de piatră , a cărui apă iese din andezitele
fisurate, de la contactul cu sedimentarul. Apa este feruginoasă, bkar
bonatată, calcică, sadică, magneziană, carbogazoasă. Remarcăm pre
:zenta fierului în cantitate mare ( 3 1 mg/kg) - datorată mineralizaţiei
piritoase (FeS2) existente, probabil, în andezitul din adîncime. Debitul
izvorului este de 1 .800 l în 24 ore, iar mineralizarea de 2.79 1 mg/kg.
La sud de acest izvor mineral, într-o mică suprafaţă depresionară
mlăştinoasă, situată pe un rest de terasă a I�vei, se află un grup de
1 2 mici izvoare minerale
"La Sirbi " ("La Borcut ", "La Cicere " ) .
Debitul acestor "mustiri" este scăzut datorită obturării prin colmatare
a căilor de ieşire la suprafaţă a apei.
Datorită hidrogenului sulfurat şi C02 care se degajă aici, pe
întreaga suprafaţă, , , aerul este greu" ( cum spun localnicii) . Unul dintre
izvoare degaj ă O Cpntitate foarte mare de C02 Şi emană ca Un suflător
permanent. La cea. 4 km de Ilva Mare se află cătunul Recele în
apropierea căruia ( cea. 2 km nord de Valea Iliuţa, lîngă drumul c are
duce la Rodna, în apropierea cumpenei de ape Iliuţa-Someşul Mare)
găsim izvorul mineral "La Recele". Apariţia 'lui e în strînsă legătură
cu eruptivul andezitic al Măgurii Carnii. Apa este bicarbonatată ,
calcică, sadică, magneziană, carbogazoasă. Debitul este de 2.592 l/24
ore. Pe teritoriul looalităţii Ilva Mare există şi alte izvoare minerale :
- "Izvorul din Valea lui Leonte", cu acelaşi tip de apă :ca prece
dentul, la care se adaugă O, 1 mg/kg iod ;
- "Izvorul de sub Dealul Hogol", avînd o apă cu aceleaşi
.caracteristici.
Ultimele două izvo.are au debite scăzute. Mai important ca debit
şi compozitie chimică este "Izvorul din Dealul Nlculai", cu o apă
feruginoasă, bicarbonatată, sadică, calcică, c'lorurată, carbogazoasă. In
compoziţia sa chimică este prezent aluminiu! (0,2 mg/kg) , litiul (0, 1
mg;kg) şi cobaltul (în urme). Radiooctivitatea este d e 3,3 UM./1, iar
mineralizarea de 3 . 1 59,3 mg/kg.
"

-

-.1 7 "
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LUNCA ILVEI

Apele minerale de la Lunea Ilvei îşi fac apariţia la suprafaţă din
roci sedimentare pa1leogene, i�ar geneza lor e în strînsă legătură cu
prezenţa intruziunilor magmatice neogene ce străpung sedimentarul.
Pe Dealul Sirbilor există două izvoare minerale :
- izvorul nr. 1
cu o apă feruginoasă, carbogazoasă, în care
fierul ajunge la 68, 1 mg/1. Debitul este de 1 .840 1/24 ore, iar mineralizarea
de numai 1 .890,28 mg/kg 1
- Izvorul nr. 2
cu o apă feruginoasă, bicarbonatată, calcică,
magneziană, carbogazoasit Este prezent a1luminiul ( 4,5 mg/kg) şi litiul
0 , 65 mg/kg) . Are un debit de 2 . 1 00 1/24 ore şi o mineralizare de
3.898,71 mg/kg.
Un alt izvor, "Izvorul Cepeni", are o apă feruginoasă, bicarbo
natată, sadică, calcic�, carbogazoasă, dar cu un debit mic. Mineralizarea
este de 3.348,8 mg/kg. Tot un debit mic are şi "Izvorul Măricuţ", cu
o apă bicarbonatată, sodică, carbogazoasă. Mineralizarea lui ajunge la
4.357,9 mg/kg. Un debit ceva mai bun ( 1 .000 1/2 4 ore) are Iz v o rul
Matei", cu o apă feruginoasă, bicarbonatată, sodică, calcică, magne
zi,a nă, carbogazoasă. Mineralizarea este de 4.320,2 mg/kg, iar dintre
elementele mai rare menţionăm litiul ( 1 , 1 mg/kg) şi cobaltul (0,3
rng/kg).
O apă feruginoasă, carbogazoasă, are "Izvorul Melean", cu un
debit potrivit şi o mineralizare de 1 .7 17,55 mg/kg.
Un alt izvor mineral, "Izvorul Recele", are o apă feruginoasă,
bioarbonatată, sadică, carbogazoasă. Debitul este de 2 .600 l/24 ore,
iar mineralizarea este de 3.679,3 rng/kg Dintre elementele mai rare
este prezent litiul ( 1 ,5 mgjkg) şi coba'ltul (0,9 rng/kg).
La cea. 2 km nord-vest de centrul localităţii, pe pîrîul Cucureasa,
lîngă drumul care duce l a Şanţ, se găseşte "Izvorul Cucureasa". Apa
lui este feruginoasă, bicarbonatată, clorurată, sodică, carbogazoasă,
avind o mineralizare de 4.680 mg/kg şi un debit de 1 .440 112 4 ore. E'l
apare din andezite (exploatate periodic de localnici) .
,,,Izvorul Clriloi" ( sau Chiriloi) , situat la cea. 1 k m de locul în
care se desprinde drumul forestier ce duce pe pîrîul Bolovan, are o
apă feruginoasă , bicarbonatată, dorurată, sadică, carbogazoasă. Mine
r aliz a rea apei este de 7 .452 , 4 mgJkg, iar debitul de 1 .628 1/24 ore. In
această apă este prezent iodul (0,5 mg/kg) , litiul (0,4 mg;'k g), iar fie r ul
se găseşte în cantitate mare (48, 1 mg/kg). Radioadivitatea este de
3,3 U.M./1 .
Pe Valea Bolovanului se află izvorul "La Bolovan" ("Tomuţa"),
captat şi protej at într-o construcţie din lemn (fig. 1 2) . Are o apă
bicarbonatati:î, clorurat ă sodici:î, calcică, feruginoasă, ca rb o g azo a s ă , în
-

-

"
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care sînt prezente şi urmă toarele
elemente mai rare : bor ( 1 3 1 mg kg) .
brom (8 , 6 mg lkg) , aluminiu ( 0 . 8
mg/kg) , Iitiu (0,2 mg/kg), cobalt
( 0, 1 mg/kg) şi iod ( urme). Radiodc
tivitatea este de 2,4 UM/I.
Are o mineralizare foarte ridicaU
( 1 5.067,5 mg/kg) şi un debit de
2.200 l/24 ore. Demn de rema rcat
este caracterul pronunţat clorurat
(3.063,3 mg/kg clor) şi continu t u l
foarte
ridicat în dioxid de carbon
Fig. 1 2 . Izvorul . . Bolovan " d e l a Lunea
Ilvei
liber ( 4.037 mg/kg). Concc'n t raţia ridicată în săruri şi compoziţia c h imic;'\
îl deosebesc de celelalte izvoare şi ne permit să presupunem c ă apa
minerrală respectivă provine dintr-o ci rculaţie mai îndelungată şi mai
profundă a apelor vadoase. Dioxidul de carbon are în acest caz origine
internă ; este rezultatul unor fenomene de contact termic între rocile
sedimentare şi eruptivul din adîncime, pe falia Grădiniţa.
Un al doilea izvor mineral situat pe acelaşi contact tectonic pe
care-I formează falia Grădiniţa, " Izvorul de pe Valea Borcutului", are
aceeaşi geneză ca "Izvorul Bolovan". Este captat şi protej at de o
construcţie din lemn şi are o apă feruginoasă, {:arbogazoa să. In compo
ziţia s a chimică remarcăm prezenta harului ( 1 2 1 mg/kg), bromului şi
i odului (în urme) . Mineraliz-area este de 9.9 1 7 mgi l, iar debitul potrivit.
Pe versantul sudic al DL Pleşe, situat la nord de localitate, se află
. ,Izvorul Pleşe". Aici se găsesc de fap t cîteva izvoare cu debite mici,
dintre care unele au fost captate. La est de Lunea Ilve1i,, pe pîrîul
Jinului, la cea. 2,5 km amonte de confluenţa cu Valea Sălhoasa, apare
un izvor mineral captat încă înainte de anul 1 900, este "Izvorul de
pe Valea Jinului", citat pentru prima dată în literatura de specialitate
de către Krăutner în 1 929. La cea. 1 ,5 km est de confluenţa Văii
Sălhoasa cu un pîrîu care vine din Poiana Dărmoz se găseşte " Izvorul
din Poiana Dărmoz " , cunoscut şi captat de multă vreme, citat şi acesta
de Krăutner. Debitul este de 2.600 L24
ore, iar mineralizarea de
.
3.780 mg/1.
Pe Valea Roşie se află . , Izvorul din Valea Roşie", cu o mineralizare
de 2.67 1 ,0 mgj� şi un debit potrivi t. Cu o mineralizare scăzută şi un
debit mi.c sînt ivirile
hidrominerale "Doboş Grigore'' ("Doboşeni'�.
, ,Tomeni") şi "Izvorul de pe Valea Leşului".
PIATRA FÎNTîNELE

Aşezare oare ocupă plaiurile "munceilor" Bîrgăului, de o parte

!)i: de alta a şoselei c are trece prin pasul Tihuţa spre nordul Moldovei,
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Piatra Fîntînele are şi un izvor mineral - ,,Izvorul Zîmbru - Şen
droaia". El este situat la cea. 2 km sud-est de Vf. Piatra Fîntînele,
la izvoarele Şendroaiei. Apa este feruginoasă, bicarbonatată, sadică,
calcică, carbogazo•asă, .cu o mineralizare de 5.744,9 mg/kg şi un debit
de 3.000 l/24 ore. Radioactivi tatea este de 2,6 UM/I ; bromul - 0, 1 mg/kg ;
aluminiu! - 0,2 mg/kg.
In concluzie putem spune că toate apele mineraqe din Munţii
Bîrgăului( cu o singură excepţie - "Izvorul Zîmbru-Şendroaia") sînt
situate în partea central-nordică a acestor munţi, alcătuită din roci
sedimentare eocene (calcare cu numuliţi marne calcaroase, marne
cenuşii negricioase) în sectorul Lunea Ilvei şi oligocene (mame şi
argile şistoase cu solzi de peşti, gresii mioacee - " seria şisturi'lor
cu peşti" ; gresii, .şisturi argiloase - "seria Gresiei de Borşa") în
restul subzonei . Ele sînt străpunse de mase eruptive, formate din
andezite, microdiorite, lamprofire, dacite, care alcătuiesc corpu r i
subvulcanice de diverse tipuri ( stock u r i, dyke-uri, sili-uri).
O linie de fractură maj.oră - falia Grădiniţa - orientată NV-SE,
pusă în evidenţă din cristalin ( Rodna) pînă în sud-estul bazinului
Hîrgăului , marchează contactul dintre depozitele eocene (din compar
timentul estic, ridicat) şi cele oligocene ( din compartimentul vestic ,
coborît) . Ea marchează şi limita morfologică dintre zona centmlă şi
cea estică a Munţilor Bîrgăului. In strînsă 1Iegătură cu falia majoră
menţionată au fost idE>ntificate şi alte rupturi, pe direcţia cărora se
inscriu cîteva corpuri eruptive (Măgura Carnii, Măgura Sturzii,
Vf. Arsente, Vf. Cicere etc . ) , a căror m anifestări postvulcanice sînt
reprezentate de ivirile hidrominerale prezentate.
Organoleptic apele minerale din această subzonă se prezinUi
incolore, inodore, a termale, cu gust acidulat sau uşor sărat ("Izvorul
de pe Valea Borcutului" şi "Izvorul de pe Bolovan") .
Rareori î n jurul unor emergente s e observă sl•abe depuneri de
oxid de fier. Cu puţine excepţii, izvoarele sînt c aptate simplu în ştiubee
de lemn.
De bitele sînt diferite, dar nu mari ; excepţie face izvorul "Recele" .
Toate sint î n legătură c u apele vadoase, dar carbogazoase, bicar
bonatate datorită co2 din adîncime, care în circulaţia sa spre suprafaţă
-conferă un caracte r agresiv apei întîlnite şi ea se încarcă cu săruri,
în special de Ca şi Mg.
Mineralizarea totală a apelor întîlnite variază între 15.067,5 mgjk9
( , . Izvorul Bolovan") şi 1 .890,28 mg/kg ( Izvorul nr. 2 - Dealul Sîrbilor) .
In cîteva cazuri se remarcă prezenţa unor elemente chimice mai
rare, ca : bor ( 1 21 - 1 3 1 mg/kg - izvoarele de pe Valea Borcutului
şi Valea Bolovanului de la Lunea Ilvei) , iod ( urme - 0, 1 mg: kg ,

-
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izvoarele de pe Valea Borcutului şi Valea Bolovanului de la Lunea
i::I vei. izvorul de p e Valea lui Leonte de la Ilva Mare ) , brom (urm e
-- izvoarele de pe Valea Borcutului şi Valea Bolovanului), hidrogen
sulfurat (2,7--3,7 mgjkg - izvorul "La Sîrbi" de 'la Ilva Mare ) .
Izvorul d e p e V·a lea Borcutului şi cel de pe Valea Bolovanului
au un pronunţat canrcter clorurat . Mai mult, izvorul de pe Valea
Bolovanului prezintă un conţi!1Ut de co2 liber foarte ridicat, surprin
zător pentru o apă minerală cu emergenţă liberă.
Majoritatea acestor ape mine r-ale sînt însoţite de emanaţii de gaze
libere ( C02, N , O, Ar, CHr, ) , între care predomină C02, mat ales i n
izvoarele " L a Sîrbi , . , I lva-c ariert.'t " , , .La Doboş
Grigore" , "ValC'a
. Borcutului", "Valea Bolovanului".
CQ2 .are origine internă -- prOYine c a rezultat a1 UnO r prOCPSe
metamorfice petrecute in adîncime între eruptiv şi sedimentar ; N, O,
Ar, provin din atmosferă ; iar CH1 din materia organică din sol.

Urmărind distributia ivirilor hidrominerale, constatăm că ele 5l n t
localizate în roci sedimentare, în zonele d e contact cu eruptivul şi
pe a l iniamentul unor dislocaţii tectonice (f.alii) . Prima grupă este
situată în sectorul Ilva Mare - Recele, iar a doua în sectorul Lun ea
Ilvei, izvoarele fiind situate pe aliniamentul faliei Grădiniţa. Într- u n
singur caz - p e Valea Cucureas!'l -- apa minerală iese l a z i d in ancl t>
zite. Temperatura, debitul (cu variaţii sezoniere) şi chimismul. pledeazii
pentru natura vadoasă a acestor ape ; cu excepţia izvoarelor de p e
Valea Borcutului şi Valea Bolovanului. Ultimele două sînt mult m a i
concentrate în săruri şi au o compoziţie chimică deosebită, fapt carP
arată o circulaţie mai îndelunga lă şi mai profundă.
Toate aceste ape minerale au fost · folosite numai de localnic i <;; i
ele nu apar menţionate în vechi documente. In secolul al X I X - l ea
apar primele note ştiinţifice privind apele respective şi e'le apartin
lui Patak i ( 1 820), Schnell-Stenner ( 1 854) , Folberth ( 1 859) , Vol�f ( 1 867 ) ,
Sigmund ( 1 860) , Ludwig ( 1 885) etc. După anul 1 930, Krăutner, C a n tu
niari şi Mihăilescu le menţionează, iar Al. Semaka, L. Atanasi u ( 1 962 ) ,
E . Golită şi N. Golită ( 1 968) , 1. Buta şi I. Chintăuan ( 1 977) , le acord ii
mai multă atenţie.

4. SUBZONA MUNŢILOR CĂLIMAN!
Munţi vulcanici tineri, cu cratere stinse azi, Călimani i constituie
cea mai înaltă catenă eruptivă din România. Sînt alcătuiţi din andezite
de diferite tipuri, piroclastite şi lave, predominant andezitice.
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Relieful acestor munţi, situaţi la contactul dintre sedimentarul
Depresiunii Transilvaniei şi cristalinul Carpaţtlor Orientali (Muntii
Bistriţei), a fost condiţionat de complexitatea evoluţiei lor geologice.
Fazele de erupţie care s-au succedat şi au dat naştere unor cicluri
eruptive şi petrogenetice diferite, au fost acelea care au dus la morfo
logia actuală a Călimani'l or.
Se disting aici trei unităţi morfologice majore :
- un relief interfluvial intens crestat, în vest, dezvoltat în masa
piroclastitelor andezitice ;
- o suprafaţă structurală, cu o altitudine de 1 .200--1 .400 m, m
est, formată din pirodastite şi lave andezitice ;
- o suprafaţă centrală înaltă, asemenea unei cupole. Din acest
masiv vulcanic, pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud se află numai
partea de nord-vest, alcătuită dintr-un complex vulcanogen-sedimentar,
pirodastite, andezite şi lave andezitice.
Sectorul marginal vestic este intens fragmentat de eroziunea apelor
curgătoare şi agenţilor atmosferici, căpătînd un aspect ruiniform.
Con tactul dintre sedimentar şi eruptiv este foarte bine marcat, eruptivul
terminîndu-se aici prin abrupturi. Abrupturile şi stîncăriile flanchează
şi văile din Călimanii de nord-vest, apele ferestruind placa de piro
clastite pe adîncimi medii de 300 m.
Manifestările postvulcanice din Cti'limani sînt reprezentate prin
depuneri de sul! nativ .Şi izvoare minerale, dar în zona lor nord-vestică
găsim numai iviri hidrominerale.
COLIBIŢA

Amonte de Colibiţa, pe pîrîul Izvorul Lung, la cea. 1 km de
confluenţa acestuia cu izvorul Tomnatecului, în apropierea contactului
dinlre eruptivu'l Călimanilor şi sedimentarul străpuns de eruptiv al
Bîrgăului, se află cîteva izvoare minerale.
Primul dintre ele se găseşte pe malul drept al Izvorului Lung,
aproape de o cabană silvică
"Izvorul de la Cabană" sau "Izvorul
Dălbidan". Este captat în beton şi acoperit de o construcţie de 1emn
( fi�J. 1 3) . Are o apă carbogazoasă, bicarbonatată, c alcică, magneziană.
Debilul este de 2.880 l/24 ore, iar m ineralizarea de 3.480 mg/kg.
-

La circa 3 km in amonte îşi varsă apele în Izvorul Lung, pîrîul
Buba, pe a cărui mal stîng, în pădure, găsim un · al doilea izvor
mineral
"Izvorul din Pădure''. Debitul său este de 3.320 'l în 24 ore,
-
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iar mineralizarea de 4.280,52 mg/kg. Are o apă carbogazoasă, bicar
bonatată, calcică, magneziană.
Datorită izolării lor aceste două iviri hidromineral e au fost şi
sint folosite numai de localnici şi turişti.
Pe Izvorul Lung mai există două izvoare minerale - "Izvoarele
Dascălu.lui" .:..... situate l'a cea. 1 00 m amonte de "Izvorul Dălbidan".
Aici, p e malul sting al pîrîului Iz
vorul Lung, la 5 m de albie, din
gresii arcoziene, paleogene, de la
contactul cu o intruziune andeziti
că, ies la zi cele două izvoare mi
nerale, cu debite aproape egale, dar
mici ( 720 l/24 ore).
Apa are caracteristici fizica--chi
mice aproape identice cu aceea a
"Izvorului Dălbidan".
Ivirile hidominerale de pe Izv•. Jrul
Lung ies la suprafaţă din roci sedi�
mentare paleogene, la contactul
acestora cu intruziuni andezitice
F ig. 1 :1 . I zvorul .,Dălbidan " de Ia Coli, b i \.a
şi ar aparţine deci, din punct de ve
dere geologic, Munţilor Bîrgd.ului.
Poz i ţia lor în spaţiu ne obligă să le plasăm în limitele Călimanilor.
Concluzii

Da te privind utilizarea în antichitate a apelor minerale carboga
din nord-vestul Transi1vaniei, nu avem, dar prezenţa urmelor de
!ocu i re, încă din neolitic în preajma apelor carbogazoase (Rodna,
Anieş) , ne permit să presupunem că apele carbogazoase le erau cunos
c ute şi le foloseau ca ape de masă.
Majoritatea apelor minerale de pe acest teritoriu sînt situate în
locuri greu accesibile în trecut, dar cîteva se găsesc pe vechi căi de
acces importante ( Rodna, Anieş, Sîngeorz-Băi) . Autohtonii l e cunoşteau,
dm amenajarea lor pentru cură nu i-a atras. Acest fap t se expHcă
p r i n necunoaşterea calităţilor curative.
Tîrziu, în secolul al XVI II-lea, începe cunoaşterea caracteristicilor
a c C' s t o r ape şi posibila lor putere tămăduitoare. In şecolul respectiv
amenaj ările sînt dej a prezente la Anieş şi Va�lea Vinului. Le urmează
celC' ele la Sîngeorz-Băi care, treptat, se vor dezvolta şi vor rămîne
singurele amenaj ări de pe acest teritoriu.
Celelalte iviri hidrominerale carbogazoase au fost şi sînt folosite
de localnic i şi turişti. Populaţia 'locală le-a folosit de la început şi sigur,
neînt rerupt.
z o ase
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Cîteva ape minerale au fost şi imbuteliate. In anul 1892 se·
îmbutelia apa minerală de la Valea Vinului ; in 1 895 aceea de Ia
Parva ( "Carpatia)" ; iar in 1 936 apa minerală de la Sîngeorz-Băi
( "Hebe") . Ultima rămîne şi singura apă minerală care se îmbuteliază
pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud.
La început toate apele minerale din zonă au fost exploatate Ia
nivel local, apoi ( secol al XVIII-lea) citeva dintre ele au căpătat o
importanţă mai mare.
Izvoarele au fost captate in ştiubee de 1lemn, iar mai tîrziu in
beton.
Majoritatea apelor minerale de pe acest teritoriu au origine
vadoasă, dar toate ivirile menţionate sînt carbogazoase. Există aici
două tipuri principale de ape bicarbonatate : - "calcice-magneziene'•
şi "alcolino-sodice".
Incercind o localizare a izvoarelor, avem următoarea situaţie :
- iviri hidrominerale localizate în roci sedimentare, in zona de
contact cu eruptivuî ;
- iviri hidrominerale localizate pe aliniamentul unor dislocaţii
tectonice ( falii), care .au constituit căi de acces înspre suprafaţă a unor
mase magmatice ;
- iviri hidrominerale localizate în cristalin ;
- iviri hidrominerale localizate în eruptiv ;
In fiecare din tipurile principale sint prezente ape în a căror
compoziţie chimică se găsesc elemente mai rare ( aluminiu, brom, bor,
cobalt, Iitiu etc.), un element în cantitate mare ( fi er) sau anumite
substanţe chimice în cantitate mare (C02, H�, NaCI). Prezenta lor
ne permite aprecieri privind originea apei minerale respective (vadoasă,
cu aport din adîncime etc . ) . Cîteva dintre surse au o radioactivitate
sporită, ceea c e le conferă un plus de valoare terapeutică (Parva "Izvorul Carpatia" ; Sîngeorz-Băi - Izvorul nr. 5 şi nr. 6 ; Anieş "Izvorul Hojda'' ; Valea Vinului - "Izvorul Culturii" ; Ilva Mare "Izvorul din Dealul Niculai" ; Lunea Il vei - "Izvorul Ciriloi", "Izvorul
Bolovan" ; Piatra Fîntînele - "Izvorul Zîmbru-Şendroaia").
Dintre elementele mai rare, aluminiul este prezent în ivirile hidra
minerale de Ia Tîrlişua {"L a Borcut") , Sîngeorz-Băi {Izvorul nr. 1 ) ,
Poiana Ilvei { "La Borcut"), Ilva Mare ( "Izvoru'l din Dealul Niculai" ) ,
Lunea Ilvei { "Izvorul n r . 2 - Dealul Sîrbilor", "Izvorul d e la Bolovan"),
Piatra Fîntînele · ( "Izvorul Zîmbru-Şendroaia") ; bromul, în apele mine
ra'le de la Parva ( "Izvorul Carpatia") , Slngeorz-Băi { "Izvorul nr. 1 ") ,
Maieru ( "Valea Cabii" ) , Anieş {"Izvorul din şosea", " Izvorul d e I a
Brigada Silvică", "Izvorul Tîrşă"), Valea Vinului {"Izvorul Culturii"),
Poiana Ilvei ( , ,La Borcut", "Izvorul din Rogină" ) , Lunea Ilvei { " Izvorul
Bolovan", "Izvorul Valea Borcutului") , Piatra Fîntînele { "Izvorul
Zîm hru-Şendroaia") ; borul, în ivirile h idrominerale de la Lunea Il vei
.
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{ "Izvorul Bolovan", "Izvorul de la Valea Borcutului") ; Iitiul în apele
de la Maieru ( "Valea Cabii"), Anieş ( " Izvorul din şosea", "Izvorul de
la Brigada Silvică", "Izvorul Tîrşă") , Rodna ("Fîntîna de la Brazi"),
Valea Vinului ( "Izvorul Culturii"), Şanţ ( "Izvorul de pe Valea Ursului",
"Izvorul Cîrţibav"), Poiana Ilvei ( "La Borcut", " Izvorul din Rogină"),
llva Mare ( "Izvorul din Dealul Niculai"), Lune a Ilve i ( , .Izvorul nr. 2
Dealul Sîrbilor", "Izvorul Recele " , "Izvorul Ciriloi", ,.Izvorul Bolo
van" ) ; cobaltul este prezent în apele de la Ilva Mare ( , . Izvorul din
Dealul Niculai"), Lunea Ilvei ( " Izvorul Matei", "Izvorul Recele" şi
"Izvorul la Bolovan").
Fierul apare in cantitate mare în apele minerale de la Maieru
( "Valea Cabii " ) , Anieş ( " Izvorul Doani", "Izvorul de la Brigada Silvidi " ,
"Izvorul Tîrşă") , Poiana Ilvei ( "La Borcut"), Măgura Ilvei ( "Izvorul
Secăturii") , Jlva Mare { "Izvorul de la Carieră", , .Izvorul La Sîrbi'�) .
Lunea Ilvei ( "Izvorul nr. 1
Dealul Sîrbilor", "Izvorul Ciri1oi" ) .
Prezenţa sau absenţa unor elemente chimice este î n funcţie de
compoziţia chimică 'a rocilor străbătute de ape în drumul lor spre
suprafaţă şi de cantitatea de C02, care dă apei un caracter agresiv
şi ia în soluţie elemente chimice din minerale�le rocilor spă-late.
Mineralizarea tot·ală este mare l a unele surse ( Sîngeorz-Băi izvoarele nr. 6, 7, 8, 9, Lunea Ilvei - " Izvorul Bolovan") , iar un debit
mare intilnim la izvoarele "Mesteacăn" · ( Fiad), "Carpatia" (Parva } ,
"Izvorul din şosea" şi " Izvorul Tîrşă" (Anieş) , "Izvorul Culturii"
( Valea Vinului) . La unele emergente (Romuli - " Zăvoaie", Sîngeorz
Băi, Anieş, Ilva Mare) din apele minerale s-au format depuneri impor
tante de tuf cakaros şi travertin. La toate sursele se constată o scădere
a debitului, scădere datorată obturării cu carbonat de calciu a căilor
de acces a apei.
Apele minerale carbogazoase din nord-estul Transilvaniei sînt
valoroase atît ca ape de masă cît şi ca ape cur·a tive. Ca ape de masii
(pentru consum alimentar) credem că au fost folosite de localnic i de
la descoperirea lor ( o dată cu prima aşez·are aici) şi pînă azi, fără
întrerupere. Menţiuni scrise despre utilizarea lor apar începînd cu
secolul al XVII-lea, iar primele amenaj ări pentru cură îşi fac apariţia
în secolul al XVIII-lea.
-

-
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Tab.

Nr.
crt.

o

Subzona

1

I . M. Ţibleş
1.
2.

Localitatea

t. Apele minerale carbo g azoase din Tr ansilvan i a de nord-est

Denumirea ivirii
hidrominerale
( izvorului, fintinii)

2
Ttrlişua

3
.,La Borcut".

. . Izv. din pădure"

Debit
( 1 /'24 ore)

Mi ner al i za r e
totală

( mgfk.g)

4

5

2.680

5.497,99

1 .840

625,00

25.920

4.860,52

Elemente mai
r.are sau tn
cantitate mare

...
"'

>!ti

Utilizări

sgj e
tt s .g

(mgfkg)

·-

7

6

Al.

,.Mesteacăn •

4. M. Rodnei

Romuh

,.Izv. din Zăvoaie"

:>.000

5.254,20

"

.,Izv. din pădure" cu mai multe surse

:;.ooo

4.856,50

"

7.000

7.502,40

7.
8.

Parva

S in g eor z
Băi

,. Carpati a•

fora )

.,Izv. nr. 1 •

540

691,2

2.854
1 1 .000

9.

.,Izv. nr. 2"
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/S TORICUL CERCETAR/LOR 80 TAN/CE ŞI A PLANTELOR
MEDICINALE DIN JUDEŢUL 8/S TR/ŢA-NlSlUD
OVIDIU BOJOR,
ALEXANDRU HODOROGA.
CONSTANTIN SVOBODA

Plantele au constituit încă din negura vremurilor, principala sursă
de hrană şi primele mijloace de vindecare a bolilor, folosite de om.
Probabil că, la început, omul a învăţat să folosească plantele în scop
terapeutic de la animale, deoarece şi în prezent, unele iş i caută şi
găsesc singure anumite plante tămăduitoare, dar "ştiu" să le ocolească
pe cele otrăvitoare.
In ultima vreme s-a scris mult despre miraculoasele efecte tera
peutice ale plantelor. Datele bibliografice din acest domeniu ne duc
departe în istorie, în mileniul 7 î.e.n., dar în mod sigur, plantele au
fost folosite în vindecarea unor boli, mult mai înainte.
Istoria botan i cii agricole din spaţiul biogeografic românesc, începe
în mileniul al II-lea i.e.n., adică in urmă cu 4 mii de ani, moment
care coincide cu extinderea culturii cerealelor la unele popoare, dar
date certe despre preocuparea poporului pentru plan tele cultivate şi
spontane în spaţiul carpatic, sînt cele din timpul d aciilor şi apoi din
timpul contopirii dacilor cu romanii.
Herodot, părintele istoriei, menţiona iscusinţa dacilor în a folosi
anumite plante pentru calmarea durerilor şi vindecarea bolilor.
Zamolxe, zeitate supremă a tuturor seminţiilor tracice, era în acelaşi
timp şi zeu-vindecător, iar preoţii săi erau cei care se ocupau şi c u
practici de vindecare, avînd o remarcabilă viziune integralistă despre
organismul uman, dîndu-şi seama că între părţile bolnave şi organism
existi! o legălură indisolubilă.
Dioscoride, originar din Anazarba (Asia Mică) a fost unul d in
cei mai repu taţi medici militari şi buni cunoscători ai plantelor, d in
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antichitate. A trăit în prima j umătate a secoldlui 1 e.n. şi a scris
celebra lucrare "De Materia medica" în care a descris 7 1 6 plante
medicinale, dar din păcate descrierea lor a fost incompletă şi practic,
astăzi, nu toate se pot identifica.
"De Materia medica " , desigur şi alte lucrări. i-a servit ca sursă
de informaţie lui Pliniu cel Bătrîn (24-79 e.n.) la scrierea lucrării sale
enci�lopedic e "Historia Naturalis", alcătuită din 37 de cărţi în care
sînt redate şi cunoştinţe despre cea. 1 .000 plante. Medicii militari care
învăţau Ia Roma, au folosit cu siguranţă această din urmă lucrare,
oprindu-se doar la plantele care se foloseau de leac. Astfel, acele
cunoştinţe au fost aplicate în secolul u rmător şi de medicii mflitari
care au ajuns în Provincia Dacia şi respectiv, în castrele d e la Ilişua,
Livezile şi Orheiu Bistriţei.
Cunoaşterea şi utilizarea plantelor medici nale în spaţiul carpatic
are vechi şi puternice tradiţii. Traian Săvulescu ( 1 924) - aprecia pe
drept cuvînt că : " . . . botanica populară la noi s- a născut odată cu
poporul, a evoluat cu el şi intr-insa se răsfring trecutul, istoria, înde
letnicirile, suferinţele şi bucuriile lui . . . .
Numeroase alte documente ulterioare atestă şi ele utilizarea
plantelor de către medicina noastră empirică. Dintre acestea amintim
prima carte de plante medicinale, "Herbarium", tipărită la Cluj în
anul 1 578 şi Pravila lui Matei Basarab tipărită la Tîrgovişte în 1 652
în c are se precizează că vraciului îi revine sarcina să cerceteze ierbu
rile spre a descoperi pe cel e cu proprietăţi de vindecare. Menţiuni
a semănătoare, completate cîte o dată şi cu observaţii asupra vegetaţiei
apar şi în relatările unor călători străini care au străbătut ţara noastră
şi în special Transilvania. Harta geografului Mercator cuprinde şi
suprafaţa judeţului nostru, marcînd răspîndirea pădurilor din acea
vre1ne.
Explorarea ştiinţifică a Jlorei începe abia în secolul al XVIII-lea,
secol în care marele naturalist C. Linne ( 1 707-1778) a propus noul
sistem de clasificare a plantelor şi animalelor. Chiar de Ia C. Linne,
unele plante au primit epitet specific "officinalis" care indică calităţile
medicinale ale acelei specii (putea să însemn e în acelaşi timp şi că
erau toxice). La fel, multor specii li s-a dat numele după efedul tera
peutic : "vomi toria" , "pulmonaria", " cardiaca", "sanguisorba" etc.
Poporul român şi-a demonstrat şi în acest domeniu fineţea spiri
t ului de observaţie, prin denumirile populare ale plantelor, care
e x primă cît se poate de intuitiv diversele lor caracteristici. De exemplu,
pentru culoare : " gălben ele" , " iarbă roşie", "albăstriţă", "trei fraţi
piîtaţi" etc. ; pentru miros : "asudul calului" , "usturoiţă " , "lămîiţă",
"i arbă puturoasă" etc. ; sau pentru gust : "lemn dulce", "mierea ursu
lui" , " amăreală" ; după formă : "traista c iobanului", "limba şarpelui",
, ,coada calului", "barba ursului", "lumînărică" etc. Multe plante au
primit denumirea populară după proprietăţile terapeutice : "flori de
"
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gălbinare", "iarba lingoarei", "măsălariţă", "holeră", "iarbă de negi" ,
" scrîntitoare", "buruiană de friguri" etc.
Referitor, :la actualul j udeţ se cunosc relativ putine lucrări publi
cale despre plante în genera l şi utilizarea lor terapeutică, dar populaţia
locală le-a cunoscut cu mul te veacuri în urmă, aceste cunoştinţe
transmiţîndu-se din generaţie în generaţie, pînă astăzi. In continuare
vom încerca să prezentăm în ordine cronologică, datele obţinute din
bibliografia consul tată, privind cercetările floristice şi ce'le referitoare
la plantele medicinale din acest ţinut.
Lucrări importante despre plantele medicinale din Transilvania sînt
cunoscute încă din secolul al XVII!Jlea. Astfel, farmacistul bistriţean
Karl Daniel face o catalogare a plantelor medicinale din districtul
Bistriţa-Năsăud, enumerînd
peste 300 de plante, iar Iosif Benko
( 1 740-1 8 1 4) în "Monografia Transilvaniei", menţionează denumirile
româneşti ale unor plante medicina[e şi apreciază cunoştinţele ţărani
lor români privind utilizarea lor, susţinînd că : " . . . românimea cunoaşte
foarte bine ierburile şi întrebuinţindu-le spre folosul ei, întrece alte
neamuri".
Lui P. Sigerus îi revine meritul de a fi publicat în anul 1 79 1 , în
"S iebenburgische Qua rtalschrift", în mai muHe limbi, printre care şi
în limba română, o listă aproape completă a plantelor medi cinale
din Transilvania.
Doc torul şi botanis tul francez A. Balthazar Hacquet ( 1 739..-1 8 1 5 )
este primul dintre botaniştii apuseni •care a vizitat Munţii Rodnei , cu
ocazia trecerii spre Galiţia şi Bucovina, unde a botanizat între ani i
1 788-1 795. Cu această ocazie descrie o plantă nouă pentru ştiinţă,
specia Aconitum mold.avicum, pe care a descoperit-o în Bucovina.
N.J. de Necker, în 1 790, drept elogiu activităţii doctorului Hacquet,
dedică numele lui unui gen din familia Umbeliferae : Hacqueţia.
La începutul secolulu i al XIX-lea, J. Baumgarten ( 1 765-1834),
originar din Sighişoara, publică lucrarea "Flora descriptivă a Transil
vaniei" , in trei volume ( 1 8 1 6) , căreia în 1 846 îi adauqă încă un volum.
El a cercetat aproape toată Transilvania , din punct de vedere floristic,
menţionînd multe localităţi ale judeţului, inclusiv M-ţii Ţil:Jleş şi
Rodnei ( 1 8 1 3) .
L a mijlocul secolului, Munţii Rodnei ş i Ţibleşului a u fost cercetaţi
ele mai mulţi botanişti. Astfel, între anii 1 846--- 1 850, studiază această
zonă J. Kotschy ( 1 8 1 3-1 866), apoi botanistul şi geologul D. Stur
( 1 827-1 893) . In aceeaşi perioadă a trecut pe Valea Someşului, inclusiv
pe Vf. Ineu, F. Schur ( 1 799-1 878), făcînd numeroase ierborizări. In
anul 1 866, după întoarcerea sa de la Viena, a publicat renumita lucrare
"Enumeratio Plantarum Transilvaniae". Medicul militar F. Herbich
( 1791-1865), care a activat în Bucovina, a cercetat şi partea estică
a Munţilor Rodnei, de unde descrie cîteva specii noi pentru ştiinţă :
Silene zawadzkii, Silene dubia, şi Senecio carpaticus.
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F. Hazslinszky (1818--- 1 896), străbate actualul teritoriu al judeţu lui.
studiind plantele din Munţii Ţibleş, Rodnei şi Călimani. In 1 840 apa re
lucrarea , .Observaţii asupra stării pădurilor din Valea Bistriţei de Sus",
semnată de Mihalik de Hodocin, iar în 1 859, profesorul bistriţe a n
M . Herzog publică î n limba germană, lucrarea "Despre flora fanero
gamă a Blstrjţei" .
Prima şi cea mai temeinică cercetare floristică din ţara noastrii
începe în juru'l anului 1 850 prin ac tivitatea neobositului fiu al Rodnei,
Florian Porcius ( 1 8 1 6--1 906), cel mai bun cunoscător al plantelor din
ţinutul Bistriţei şi Năsăudului, dar în special al Munţilor Rodnei. 1 n
bogatul inventar floristi c al masivul u i Rodnei, Porcius găseşte numeroa
se specii, varietăţi şi forme noi pe care 1e introduce în ştiinţa univer
sală. Cu toate revizui rile critice, operaţie inevitabilă, prin care au
trecut creaţi ile taxonomice, au r â m a s peste 30 d e specii care poart<'î
numele de autor al lui Porcius.
In anul 1 878 Porcius publică în latineşte "Flora fanerogamă din
fostul district ai Năsăudului ", r] ucrare modestă ca înfăţişare (64 pa 1 . ) ,
dar u n adevărat tezaur floristic î n care sînt descrise 1 4 1 9 specii de
plante studiate de-a lungul a peste 25 de ani de neîntrerupte ierho ri
zări. , .Astra" din Sibiu i-a retipărit in 1881 lucrare a în româneiş te,
completată cu noi date ştiinţifice, însoţită de denumiri populare. l n
anul următor, 1 882, Porcius a fost ales membru activ al Academiei
Române. Ludovic Simonkai ( 1 85 1--1910), care a publicat în 1 896 ultima
sin teză critică a florei Transilvaniei istorice, are în lucrarea sa accente
drastice de hipercriticism la adresa unor botanişti, dar despre publicaţia
lui Porcius din 1 878 se pronunţă astfel : ,.Operă documentară foarte
preţioasă pentru flora regiunii Bistriţa-Năsăud".
Opera nomenclatorică latină şi românească rămîne o p agini\ dP
referinţă pentru botanica românească. Porcius este între primii cărturari
români care şi-a dat seama de nevoia culturală, atît de imperios
necesară de a avea o nomenclatură românească unitară pentru plantele
spontan e şi cultivate din România. Contribuţiei lui Porcius la crearea
terminologie i ştiinţifice româneşti i se datorează ,.Tratatul de botanică"
(manu�cris), apreciat de Al. Borza c8 ,. primul tratat - com,p!1�t" ce a
creat o limbă botanică care s-a permanentizat în literatura şliinţificii
pînă în zilele noastre.
Florian Porcius a fost ,.mentorul' de încredere " al viitoril or bota
nişti : A.P. Alexi, Iulius R6mer ( 1 848-1926), Al. Procopeanu-Proco
povici ( 1 862-- 1 9 1 8) şi al viitorului academician 1. Prodan .
Tot în aceeaşi perioadă cercetează flora Munţilor Rodnei, A. Czetz
( 1 80 1--1 865) şi A.P. Alexi ( 1 847-- 1 896), primul doctor in biologie d i n
tinutul Năsăudulu i, iar plantele medicina�e. farmacistul M. Emmerich
( 1 812--1892).
Menţionăm că " cel dintii discipol int!m al patriarhului botanist din
Rodna", Artemiu Publiu Alexi, origi nar din Singeorz-Băi, a fost unul
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dintre primii naturalişti români adepţi ai darwinismului. A fost primul
botanist care a cercetat Dobrogea, publicînd în 1 883 o lungă listă de
plante studiate acolo. A făcut cercetări floristice în Muntii Rodnei şi
în regiunea băilor Sîngeorz , publicînd în limba germană lucrarea "Flora
izvoarelor minerale de ta Sîngeorz'' ( 1 892). O parte a ierbarului său
se află la Muzeul orăşenesc din Năsăud, peste 1 .300 coli de ierbar,
din care Iuliu Prodan publică o parte din speciile colectate de el, într-o
lucrare .apărută in anul 1 9 1 6, din dorinţa de a eterniza activitatea
botanică a dascălului său. Pasiunea pentru lumea plantelor îl determină
sd. construiască în Munţii Rodnei o cabană pentru cercetări botanîce
şi să înjghebeze o mică grădină botanică pe lîngă liceul grăniceresc
din Năsăud ( 1 875) . Ocupaţiile multilaterale şi moartea prematură îl
opresc să fructifice din plin specializarea sa în botanică şi pasiunea
lui de cercetător.
Ceea ce nu a izbutit A.P. Alexi, avea să realizeze din plin elevul
său, Iuliu Prodan ( 1 875-1959). Opera acad. Iuliu Prodan se oglindeşte
în aproximativ o sută de publicaţii, ce însumează circa 8 mii de p agini
de text, din care 5.933 de pagini exclusiv floristice, însoţite de numeroa
se şi excelente ilustraţii.
Primele ierborizări le face în timpul liceului, sub directa îndrumare
a 'lui Mârtonffy (Gherla) şi a lui A.P. Alexi, dar primele coli de ierbar
semnate de 1. Prodan provin din 1 894 de la Chiochiş şi 1 90 1 din Munţii
Rodnei, aflate astăzi în herbarul Institutului Agronomic din Cluj-Na
poca. Este, poate cel dintîi botanist care a studiat flora tuturor regiu
nilor carpatine româneşti, de la munte la mare .
Opera principală, cea mai bine cunoscută şi mai utilizată de către
cei care se ocupă cu botanica floristică este : "Flora pentru determi
narea şi descrierea plantelor ce cresc în România", publicată în anul
1 923. 1. Prodan publică la Cluj în 1 939 ediţia a doua a acestei lucrări,
mult îmbunătăţită şi completată cu noi unităţi sistematice, orînduite
după sistemul englerean, în care sînt enumerate ş i descrise 3.806
specii de plante (cu 472 specii mai multe decît în prima ediţie) , apro
ximativ 260 varietăţi, 1 50 forme şi 340 de hibrizi .
Pentru botaniştii amatori, pentru elevii d e liceu ş.a. I. Prodan,
înci'i din 1 928 a redactat şi tipărit în patru ediţii în limba romana
.,Flora mi că ilustrată a României" (ultimele în colaborare cu Al. Buia) .
Referiri 11a flora unor localităţi din judeţul nostru, sînt menţionate
în mai multe lucrări, astfel, în . ,Flora Cîmpiei Ardelene. · Studiu floristic
- ecologic şi agricol" ( 1 93 1 ) , se fac consideraţii critice şi practice la
vegetaţia de pe acest teritoriu, inclusiv luncile Someşului Mare. Pre
zentînd vegetaţia dealurilor, autoru)l enumeră 1 30 de specii ierboase
din formaţiunile hotarului comunei Chiochiş. Capitolul "Pădurile" atestă
concepţia progresistă a lui 1. Prodan, conform căreia cercetările bota
nice sînt menite să deservească viaţa de toate zilele, deci practica
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productivă. Din pădurile comunei Chiochiş, menţionează 1 9 arbori şi
arbuşti şi 5 1 de specii ierboase, i ar din terenurile defrişate 54 de specii.
In lucrarea "Fînaţe şi păşuni din nordul Transilvaniei", apărută
în 1948, atunci cînd eminentul botanist avea 73 de ani, sînt publicate
date fitocenologice bazate pe releveuri efectuate în perimetrul comunei
Chi ochiş în 1 945. Această lucrare avea să constituie un adevărat ghid
pentru lucrarea de sinteză . ,Păşunile şi fînaţele din Republica Populară
Română" ( 1 963) .
Dintre multiplele preocupări ale lui 1 . Prodan, menţionăm ş i p e
cele referitoare l a plantele medicinale, atît prin sistematica unor
genuri ca : Achillea, Centaurea, Mentha, Thymus etc., cît şi prin lucră
ri'le : .,Cele mai rentabile plante medicinale din România'' ( 1 924) ,
.,Colectarea şi
valorificarea plante lor medicinale pădureţe" ( 1 942) ,
prec um şi î n .,Determinatorul" său.
In ultimii ani ai vieţii sale magistrul Iuliu Prodan a fost absorbit
de prelucrarea capitolelor ce i s-au încredinţat pentru elaborarea
monumentalei opere . , Flora Republicii Socialiste România", în care,
desigur a inclus toate datele cunoscute, privind flora j udeţului nostru.
In urma îndelungatei sale activităţi, literatura floristică românească şi
implicit literatura botanică universală s-a îmbogăţit cu peste 300 de
taxoni noi, descoperiţi şi descrişi, diagnosticaţi, de acest distins corifeu
al ştiinţei botanice româneşti.
La începutul secolu�u i al XX-lea, întîlnim mai multe referiri l a
flora j udeţului, i n lucrările unor botanişti recunoscuti ca : A . Degen
( 1 856-1 984), A. Hayek ( 1 87 1-1928), M. Peterfi ( 1 875-1922) , E.I. Nya
n'idy ( 1 881-1966), S. Jlavorka ( 1 883- 1 96 1 ), T. Săvulescu ( 1 8�
1 963) ş.a.
in intervalul 1 950-1955 a fost elaborată o metodologie nouă a cerce
tiirii florei medicinale spontane din România cu scopul cunoaşterii poten
ţ i a l u lui economic, calităţii plantelor medicinale şi ocrotirii speciilor rare
sa 11 JW cale de dispariţie. Lucrările de cercetare au fost efectuate în
perioada 1 956-1980 de către InstitutUl! pentru Controlul de Stat a l
Medicamentului şi Cercetării Farmaceutice î n colaborare cu specialiştii
Facultăţilor de Farmacie din Cluj-Napoca, Tg. Mureş, laşi şi cu Insti
tut u l de Biologie din Bucureşti. Dintre cei care s-au ocupat cu studiul
flo rei medicinale din judeţul nostru, amintim pe : Bojor 0., Calcudi 1 . ,
Cdcudi V., Ciobanu E., Szedo K., Echim 1., Fiizi 1 . , Gaspar M., Geor
gescu V., Gruia S.M., Guj a M., Hidişan M., Hodişan V., Chisgyorgy Z.,
Marton A., Mihăilescu-Firea S . , Racz G., Racz-Koti'lla E., Rădulescu
Mitroiu N., Şerbănescu Jitaru G., Toma N., Tarpo E. , ş.a.
t n această perioadă, o amploare deosebită o au şi cercetiitările
floristice, numeroşi botanişti studiind această zonă : C. Papp, ( 1 8961 972 ) , E. Pop ( 1 897-1 974) , E. Topa ( 1 900-1987) , R. So6 ( 1 903-1980) ,
,
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1. Morariu ( 1 905-1989) , 1. Rezmeriţă ( 1 907-1987) , T. Ştefureac ( 1 908-

1985), E. Ghişa ( 1 909-1984) , E.I. Nyarâdy ( 1920-1982), O. Raţiu ( 1 9271 986) , 1. Ger gel y ( 1 928-1 989) , ş.a.
Cadrul natural deosebit de variat şi bogăţia floristică a acestui
judeţ au determinat pe mulţi cercetători şi profesori contemporani, să
abordeze în lucrările lor aspecte ale florei şi vegetaţiei, contribuind la
cunoaşterea acestui tezaur natural. Dintre aceştia amintim pe :
Beket M., Beldie Al., Chintăuan I., Ciurchea M., Coldea Gh., Cristu
rean I., Crişan A., R. Rosler, Gubescu L., Hodişan I., Hodoroga Al.,
Mohan Gh., Pînzaru Gh., Regvald T.,
Sîngeorzan 0., Svoboda C.,
Szabo A.T., ş.a.
Cunoaşterea potenţialului floristic, de la primele cercetări şi pînă
astăzi, prezintă un interes nu numai corologic pentru cercetarea covo
rului vegetal; dar ne oferă şi posibilitatea urmăririi transformădlor
rapide din zilele noastre, corelate cu necesitatea conservării gena
fondului nostru vegetal autohton.
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CĂNI DE COSITOR DIN PA TRIMONIUL JUDEŢUL UI
BIS TRIŢA-NĂSĂUD
ECATERINA TELCEAN

Din vastul domeniu al prelucrării metalelor se desprinde o catego
ric deosebită, aceea a vaselor de cositor, între care cele mai r.eprezen
tati ve sînt cănile.
Deşi n-au fost executate dintr-un metal nobil. vasele de cositor sînt
valoroase din punctul de vedere al delimitării producţiei lor într-o anu
me perioadă de timp ( secolele XVI-XVIII) ca şi pentru particularităţile
de expresie artistică ce le situează alături din categoria vaselor de aur,
arqin t sa u argint a u r i t.
Vasele de cositor, produse timp de peste două secole în număr ma
re şi la u n preţ accesibi l. cu o largă funcţionalitate şi cu deosebite va
lente artistice şi de decor, au constituit parte însemnată a averii locui
torilor înstăriţi din oraşele şi satele acelor timpurP.
Vestitele centre de producţie ale stănarilor : Sibiu, Braşov, Sighi 
şoara , Mcdiaş, Cluj , Bistriţa ş.a., ne-au lăsat o bogată moştenire, trans
m iţîndu-ne prin intermediul obiectelor realizate de ei mesajul artistic
al C'pocii respective. Aidoma produselor din multe zone, cănile de cosi
Lor aflate pe teritoriul j udeţului Bistriţa-Năsăud, se remarcă prin . nu
m ă r u l ş i calitatea realizării lor tehnice şi artistice. Produsele cerceta te
de noi provin aproape din toate centrele de producţie a cositoarelor din
Trans ilvania, inclusiv din oraşul Bistriţa care era un mic centru de cosi
Lorari, amintit încă de la j umătatea secolului al XVI-lea2•
Inainte de a ne ocupa de produsele meşteşugului artistic al cosito
rarilor trebuie să urmărim, succint, traiectoria dezvoltării şi declinul
acestei ocupaţii in oraşul Bistrita.
1 . St. Bajusz, in Acta MP, 8, 1984, .pp.765-773 ; 9, 1985, pp. 785-793 ; 1 0 , 1986, pp. 727-743.
2 P. Wa i n e r , Zinngiessermarken in Ungam 16-19. Jah-rhundert. Budo pest, 1978, p. 16 ;
AVSL, ! Bo l, NF. XXI, H , , p. 52. Vezi şi St. Baju,;z, in Acta Mi', 8, 1984, p. 765 şi urm.
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In anul 1 585 se constituiau in breslă arămarii din Sighişoara şi Bis
triţa, redactîndu-şi statute comune3• In această breaslă au fost cuprinşi,
pe lîngă arămari, cositorarii sau turnătorii de căni (Zinngiesser, Kan
negiesser) , căldărarii, cuţitarii , turnătorii de clopote, tunuri şi ghiulele,
breasla fiind, pe tot parcursul existenţei ei, puţin numeroasă. Rezultă
aceasta şi din cercetarea protocoalelor breslei pentru perioada 1 626•1 762. Astfel, in acest interval de timp sînt amintiţi doar 24 meşteri din
tre care : 20 arămari, 3 turnători de cositor şi 1 cuţitar, breasla avîncl pe
lîngă meşteri 8 calfe şi 20 ucenici.
In 1 660 breasla îşi confecţionează scaune in biserica din Piaţa Cen
trală şi, ca o dovadă a avintului luat de meşteşugul prelucrării cosito
rului după anul 1 677 ( perioada de maximă răspîndire a produselor de co
sitor se intinde pe întreg secolul al XVII-lea şi in prima j umătate a ce
lui următor) are loc separarea turnătorilor de căni şi constituirea lor în
breaslă separată. Scurt timp însă, din a doua jumătate a secolului al
XVIII-lea, ca urmare a cîştigării pieţei de către produsele de sticlă şi
cerami€ă, survine declinul acestei meserii fapt ilustrat de datele conţi
nute într-o listă de meşteri din anul 1 779 : din cei 15 meşteri. 4 sînt
auriferi, 9 arămari şi numai 2 sînt turnători de căni. Totuşi, in anul 1 800,
cositorarii işi confecţionează o ladă nouă, în stil clasicist (păstrată în
Muzeul Bistriţa). In final, dintr-o statistică din anul 1 845 aflăm despre
încetarea existenţei meşteşugurilor de pungari, peruchieri şi turnători
de cositor4.
In cursul existenţei ei breasla şi-a desfăcut produsele pe plan local
şi în Moldova după cum o dovedesc numeroasele documente prin care
se cer felurite materii prime ale acestei branşe. Astfel, în 1 563 se cer
de la bistriţeni 3 măji de cositor iar in 1 598 Ieremia Movilă cere 200 măji
de aramă pentru clopote şi tunuri5, în 1 600 Mihai Viteazul cere farfurii
şi sfeşnice de cositor şi aramă lui Ieremia Vodă6; in 1 605 Ieremia Movilă
cumpără de la Bistriţa aramă etc7• In 1 6 1 4 din Moldova se cer ,.citeva
măji de plumb şi fier, iar drept preţ să luaţi d-voastră sau bani sau
YiteB". In 1 62 1 Ştefan Tomşa cere să i se facă trei clopote pe care să le
plătească in vite sau bani9. In 1 640 principele Transilvaniei, Gheorghe
Rakoczy, trimite bistriţenilor nişte "Clondire de aramă pentru bucătă
rie să le spoiţi cu cositor in grabă şi să le. cirpiţi şi şase clondire dP co
sitor pentru vin şi pe acestea împreună ou celelalte faceţi-le" 10• In
1 650 se trimit din Moldova , .neşte blide de plumb stricate şi neşte talge•

3 Şt. Pascu, Mettetugurile in T.,....silvania pînă in secolul XVI, Bucureşti, 1954, p. 1 76.
4 Transilvania, Beiblatt zum Siebenbiirger Boten, Sibiu, nr. 84, 24 oct. 1 845, p. 358.
5 Hurmuzaki·, E., Documente privi-re la istoria Rom&nllor. Bucureşli, 1 91 1 , XV/1,
6 idem, p. 741
7 idem, p. 765, 769
B idem, XV / 1 1 , p. 826. nr. 1 668.
9 idem, p. 860, nr. 1 71 9
1 0 idem, pp. 924-925, n r . 1802.
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re şi o olovancă stricată doar va afla să le schimbe pre altele noao" 11.
In 1 653 se cer din Suceava 20 funţi praf de puşcă şi cositorul trebuitor 1 2.
ş.a.m.d.
*

A vînd o destinaţie exclusiv laică, gospodărească, recipientele de
cositor au ajuns în posesia cultului reformat, prin donaţii şi înzestrări ,
în mod treptat, odată cu organizarea, începînd cu anul 1 620, a acestor
aşezămine d� cult în Transilvania 1 3•
Cele 35 căni de cositor ce fac obiectul acestei comunicări se împart,
după dimensiunile lor, în trei categorii : mari ( 1 0 exemplare între 28-32
cm ) , mijlocii ( 1 8 exemplare intre 1 6-27 cm) şi mici sau căniţe ( 7 exem
plare cu înălţimi sub 1 5 cm) , întrebuinţate in cadrul serviciului religios
ca şi căni pentru vin şi căni de botez.
Corpul lor prezintă aceleaşi părţi componete ce se executau sepa
rat, prin turnare, şi apoi erau asamblate : corp cilindric propriu-zis uşor
îngu stat spre gură, capacul bombat sau placa pe care se află apăsăto
rul ( sub formă de palmetă, mască umană sau animalieră, placă simplă
sau sferă) şi bumbul ( format din discuri suprapuse, baghetă şi discuri,
delfin, fruct de ananas sau o sferă mică) , toarta arcuită puternic termi
nată simplu sau într-un mic scut baroc şi placheta din fundul vasulu.i,
ce acoperea, ca şi bumbul capacului, gaura de strunj irc. Aceste u ltime
două părţi turnate ale cănilor concentrează în ele, în cel mai înalt grad,
precum şi corpul propriu-zis - atunci cînd este decorat ...,.....- truda artisti
că şi imaginaţia creatoare a meşterilor, fiind şi martori preţioşi ai cir
culaţiei motivelor decorative în timp şi spaţiu.
Cănile se mai împart în : căni fără decor ( al corpului sau toartei ; pe
care există doar simplul şir de palmete realizate prin ciocănirea cu dal
ta (ştanţare) dispuse la baza, sub buza şi pe marginea capacului şi căni
cu decor (zoomorf sau flora!) ce se încadrează în "Renaşterea florală"
( specifică Transilvaniei secolului al XVIII-lea) şi pe corpul cărora abun
-dă motivul florii de dovleac sau lalea, în felurite combinaţii şi variante
- inspiraţia din domeniul creaţiei populare locale fiind clară şi explicabilă).
O ultimă şi importantă clasificare a cănilor de cositor o putem face
pe baza decorului plachetelor ce acoperă gaura de strunjire :
1 . placheta ce-l reprezintă pe Isus răstignit ( ar părea a fi cea mai
veche formă) 1 4 ;
·11
12
14
.15

idem, p. 1063, nr. 1992.
idem, p. 1 1 76. nr. 2191-2192.
Szolnok-Doboka w6nnegye monographiăja, Dej, 1 990-1903•
Anama-ria Henegarlu-Halder, in Studii fi comunic6rl, Sibiu, 1 2 / 1 965, p. 1 45.
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2. placheta cu vulturul bicefal ( ce apare în secolul al XVII-lea şi
continuă să fie folosită în veacul următor) ;
3. placheta cu vasul cu flori, vrejuri şi frunziş, realizată în două
variante ( 1 . Renaştere şi 2. Baroc. Vezi pl. XIII/1-2 şi 2 b) , utilizate în
.secolele XVII-XVIII ;
4. placheta ce reprezintă stema unui oraş.
Din totalul celor 35 căni, dacă exceptăm căniţele ( ce nu prezintă
Ţ>lachete) şi cănile care au suferit reparaţii la fund, ne rămîn 22 exem
plare cu plachete după cum urmează :
1 . 4 căni cu Isus răstignit ; (Braniştea, Bretea, Ciceu-Mihăieşti, Fîn
tînele).

2. 2 căni cu vulturul bicefal ; ( Ilişua, Şintereag) .
3. 1 5 căni cu vasul cu flori. Numărul mare al plachetelor de acest
tip, ce însoţesc cănile de cositor timp de aproape un secol, vorbeştt�
despre popularitatea de care s-a bucurat motivul "pomul vieţii " ( întîl
nit, dealtfel, şi pe cahlele, ţesăturile, cusăturile şi crestăturile în lem n
din aceeaşi perioadă) . Mai mult, vasul cu flori este prezent atît pe că
oile ce au doar un decor de palmete cît şi pe cele cu un bogat decor
flora!, apărînd ca o compensare a lipsei de podoabe a unora şi ca o com
pletare a decorului celorlalte : Bata ( 1 exemplar), Bretea, Cireşoaia,
Fîntînele, Matei şi Nuşeni - (2 exemplare) , Strugureni, Şieu - Odorhei ,
Şieu - Sfîntu, Şintereag, Teaca, Viţa.

4. Deşi din acest ultim grup de căni nu cunoaştem decit un exem
plar (Bata) ce reprezintă stema ora şului Braşov - trunchiul de copac
cu rădăcină, încoronat - credem şi noi că obiectul oferă o dovadă în
plus pentru susţinerea părerii că, într-o fază timpurie ( sec. XVI ) , pla
chetele erau şi marcă de atelier şi că, doar mai tîrziu, (sec. XVIII) , şi-au
pierdut acest rost, devenind o tradiţie lipsită de conţinut.
In ceea ce priveşte decorul toartelor (chiar dacă unele tipare au
fost folosite şi vehiculate decenii întregi ) , pentru vechimea unor exem
plare pledează motivul baghetelor încrucişate formînd un fel de grilaj ,
uneori presărat cu bobiţe, specific secolului al XVI-lea şi motivul, utili
zat în secolul următor, care cuprinde, în afara motivelor florale dispuse
în registre sau în bandă continuă, capete de îngeri sau motivul pelica
nului.
Intre atelierele producătoare determinate predomină Bistriţa ( 7
obiecte), Sighişoara ( 4 obiecte) , Sibiul şi Braşovul găsindu-se la egali
tate cu cîte un singur obiect.
Prezentăm mai jos cănile, în ordinea a lfabetică a localităţilor în
care se află.
www.cimec.ro
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1. BAŢA {corn. Petru Rareş)

1. Cană mare (pl. X.)

Atelier din Transilvania. Mărcile de meşter şi atelier, pe toartă, nu se
disting. Obiectul realizat la sfîrşitul sec. al XVII-lea şi începutul sec.
XVIII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. 1=28 ; DB = 1 3,3 ; DG = 8 cm.
Pe corp, central, inscripţie de danie in limba maghiară 16, fără menţio
narea numelui donatorului, doar a locului daniei, datată 1 7 1 8. Nu se
cunosc donatori, comanditari. Donaţie din anul 1 7 1 8 ; proprietate a pa
rohiei reformate din satul Baţa, corn. Petru Rareş, j ud . Bistriţa Năsăud.
Placheta : vasul cu flori (varianta 1 ).
2. Cană mijlocie ( Pl. I/2)
Atelier din Braşov (atribuire după placheta ce acoperă gaura de strun
jire din fundul vasului şi după forma apăsătorului). Nesemnat. Obiect
realizat în sec. XVII. Cositor, turnat, strunjit. 1=25,5 ; DB - 1 4 ; DG = 8,5
cm. Fără inscripţii. Nu se cunosc donatori, comanditari. Aparţine paro
hiei reformate din satul Baţa, corn. Petru Rareş, j udeţul Bistriţa-Năsăl:d.
Placheta cu stema Braşovului.
Il. BISTRIŢA
3. Cană mijlocie (Pl. III/3)

Atelier din Transilvania. Obiectul nu are marcă datorită, poate, c alită
ţii scăzute a aliaj ului de cositor. Nesemnat. Obiect realizat în sec a l
XVIII-lea. Cositor, turnat, strunjit, gravat 1 = 1 8 , 1 ; DB=1 5 ; D G = 7 , 5 c m .
Pe corp, central, inscripţie de danie in lb. maghiară, fără menţionarea
numelui donatorului şi a locului daniei, datată 1 793. Nu se cunosc dona
tari, comanditari. Donaţie din anul 1 793 ; proprietate a parohiei refor
mate din municipiul Bistriţa, str. Coşbuc, nr. 2, j ud. Bistriţa-Năsăud.
Obs. : Bumbul este rupt. Placheta : vasul cu flori (varianta 2).
III. BOZIEŞ {corn. Chiochiş)
4. Cană mare (Pl. 1/4)
Atelier din Transilvania. Siglele nu se pot distinge. Mărcile de meşter
şi atelier, pe toartă. Cositor turnat, strunjit, ciocănit cu dalta. I � J2 ;
DB=2 1 ; DG = 1 7 cm. Pe corp, central, anul 1 74 1 . Nu se cunosc donatori,
comanditari. Donaţie din anul 1 74 1 ; proprietate a parohiei reformate
din satul Bozieş, corn. Chiochiş, j ud. Bistriţa-Năsăud.
16 Toa-te

texte l e inscri p t i i lor furnizează informatii
locul donaţiei (vezi spre exemplu p l . X).
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IV. BRANIŞTEA
5. C a nă mij locie ( Pl. II/5).
Atelier din Transilvania. Siglele şterse. Mărcile ele meşter şi atelier
aşezate pe toartă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor turnat, strunjit,
gravat. I 26 ; DB 16 ; DG = 1 1 ,9 crn. Pe corp, centraL inscripţie de
danie în lb. maghiară, cu menţionarea numelui donatorului şi a locului
danieL datată 6 iulie 1 71 9. Donator : Oly : (?), Mi : (klos) : Provine
de la Oly : Mi : care îl donează în 6 iulie 1 7 1 9 parohiei reformate din
corn. Braniştea, jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Apăsătorul retezat. Plache
ta : Isus răstignit.
=

=

V. BRETEA (corn. Şieu-Odorhei)
6. Cană mijlocie ( Pl. I/6).

Siglele şterse, nu se disting decît mici fragmente. Atelier din Transilvania
(Sighişoara ?). Mărcile de meşter şi atelier, pe toartă. Data 1 768, pe fund,
in exterior. Obiect realizat în a II-a j umătate a sec. XVII. Cositor, turnat,
strunjit, gravat. 1 = 2 1 ,5 ; DB = 1 1 . 1 ; DG = 7, 2 crn. Pe fund, în exterior,
inscripţie de înnoire ( reparaţie) în lb. maghiară, cu menţionarea numelui
cornanditarilor reparaţiei, datată 1 768 : Fekete Lajos şi Horvath Agnes.
Proprietate a parohiei reformate din satul Bretea, corn. Şieu-Odorhci,
jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Apăsător sub formă de scoică alexandriniî.
Burnb sub formă de delfin. Placheta : vasul cu flori (varianta 1 ) .
7. Cană mijlocie (Pl. I/7)
Atelier din Transilvania. Siglele nu se pot distinge. Mărcile de meşter
şi atelier se află pe toartă. Obiect realizat în prima j umătate a sec. XVII.
Cositor, turnat strunj it, gravat. I = 24,7 ; DB=1 2,6 ; DG = 8.3 crn . Pe fund ,
î n exterior, inscripţie d e înnoire (reparaţie) î n lb. maghiară c u menţio
narea numelui cornanditarilor reparaţiei, . datată 1 768 : Fekete Lajos şi
Horvath Agnes. Proprietate a parohiei reformate din satul Bretea, corn.
Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Toartă cu decor cu baghete
în grilaj. Placheta : Isus răstignit.
VI. CICEU-MIHAIEŞTI (com. Petru Rareş)
8. Cană mare

Atelier din Transilvania. Siglele nu se pot distinge. Mărcile de meşter
şi atelier, pe toartă. Obiect realizat în prima j umătate a sec. XVII. Co
sitor, turnat, strunjit. î=28 ; DB = 1 3 ; DG = 8,5 cm. ; Pe corp, cenlral,
i n scripţie ele danie în lb. maghiară, fără menţionarea numelui donato
rului sau a Jocului daniei, datată 1 743. Nu se cunosc donatori, comancli
tari. Donaţie din anul 1 743 ; proprietate a parohiei reformate din satul
19

-

F i l e de istorie, Voi. vr.
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Ciceu-Mihăieşti, corn. Petru Rareş, j ud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Rep ara
ţie pe corp, central. Placheta : Isus răstignit.
VII. CIREŞOAIA (corn. Braniştea)
9. Cană mare (Pl. II/9)
Atelier din Transilvania. Siglele nu se pot dis tinge. Mărcile de meşter
şi atelier, pe toartă. Obiect realizat în sec. XVIII. Cositor, turnat, strun
jit, gravat. 1 = 3 1 ,2 ; DB=1 6,2 ; DG = 9,5 cm. Fără inscripţii. Nu se cunosc
donatori, comanditari. Proprietate a parohiei reformate din satul Cire
şoaia, corn. Braniştea, j ud. Bistriţa-Năsăud. Placheta : vasul cu flori (va
rianta 2).
VIII. COMLOD (corn. Milaş)
1 0. Cană mi jlo cie ( Pl. III/10).
.

Atelier din Transi lvania. Siglele nu se pot dislinge. Mărcile de meşter
şi atelier, pe toartă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor, turnat, strun
jit, gravat. 1=25 ; DB = 1 2,5 ; DG = 8 cm. Fără inscripţii. Nu se cunosc
donatori, comanditari. Proprietatea parohiei reformate din satul Comlod,
corn. Milaş, j ud. Bistriţa-Năsăud.
IX. FîNTîNELE (corn. Matei)
1 1 . Cană mare ( Pl. III/ 1 1 )
Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile de meşter şi de
atelier, pe toartă. Obiect realizat în sec. XVII ( prima j umătate) Cositor,
turnat, strunjit, gravat. 1 = 28 ; DB=1 3 ; DG = 8,5 cm. Pe corp, sub toartă,
Kăi C sei Sara şi data 1 7 i 3. Donator sau comanditar : Kălcsei Sara, care
o donează parohiei reformate din satul Fîntînele, corn. Matei, j ud. Bis
triţa-Năsăud. Placheta : I sus pe cruce.
1 2 . Cană mică-mijlocie ( Pl. 1/1 2 ) .
Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile de meşter şi ate
lier, pe toartă. Obiect realizat la sfîrşitul sec. XVII - începutul s 8c.
XVIII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. 1=1 6 ; DB = 9 ; DG =6 cm. Pe corp,
central, inscripţie de danie în lb. maghiară, fără menţionarea num elui
donatorului sau a locului daniei, datată 1 737 sau 1 757. Proprietatea pa
rohiei reformate din satul Fîntînele, corn. Matei, j ud. Bistriţa-Năsăud.
Obs. Placheta : Vasul cu flori ; avînd plachetă nu intră în categoria că
nilor mici.
X. FîNTîNIŢA (com. Miceştii de Cîmpie)
13. Cană mare ( Pl. IV/13).

Atelier din Bistriţa. Meşterul nu poate fi identificat, sigla ştearsă. Măr
cile de meşter şi atelier, pe toartă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor,
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turnat, strunjit, ciocănit cu dalta. I = 29 1 DB= 1 3 , 5 1 DG = 9 cm. Fără in
scripţii. Nu se cunosc donatori, comanditari. Proprietate a parohiei re
fo rmate din satul Fîntîniţa, cam. Miceşti-Sînmihaiu de Cîmpie, jud. Bis
lriţa-Năsăud.
XI. ILIŞUA (corn. Uriu)
1 4. Cană mijlocie (Pl. IV/ 1 4) .

Atelier din Transilvania. Siglele n u s e disting. Mărcile aşezate p e toar
tă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor, turnat, strunjit. I = 20,8 1 DB= l l ,
DG = 7,6 cm. Fără inscripţii. Nu se cunosc donatori, comanditari. Pro
prietate a parohiei reformate din satul Ilişua, corn. Uriu, jud. Bistriţa
Nd.săud. Obs. : Apăsător retezat. Placheta : vulturul bicefal. Cana a su
fNit reparaţii la capac şi la fund.
XII. JIMBOR (corn. Chiochiş)
1 5.

Cană mijlocie ( Pl. IV/ 1 5).

Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile aşezate pe toar
t ă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor, turnat, strunjit, gravat I = 25 1
DB= 1 3 1 DG = 7,5 cm. Pe corp, central, inscripţie de danie în lb. latină,
cu menţionarea numelui donatorului şi a locului daniei, datată 14 mai
1 709. Donator : Anna Dombai, care o donează parohiei reformate din
satul Jimbor, corn. Chiochiş, j ud. Bistriţa-Năsăud, în 1 4 mai 1 709.
XIII. MALIN (com. Nuşeni)
1 6. Cană mică ( Pl. III/ 1 6) .
Atelier din Transilvania. Siglele nu s e disting. Mărcile d e meşter ş i ate
lier, pe toartă. Obiect realizat la sfîrşitul sec. XVII - începutul sec.
XVIII. Cositor turnat, strunjit. 1=1 2 1 DB = 9,5 1 DG = 6,2 cm. Nu se cu
nosc donatori, comanditari. Pe corp, central, anul 1 71 5 1 in proprietatea
parohiei reformate din satul Malin, corn. Nuşeni, j ud. Bistriţa-Năsăud.
O bs. : Capacul lipseşte.
XIV. MATEI
1 7. Cană mică-mijlocie ( Pl. V/17).
Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile aşezate pe toar
tă. Obiect realizat în sec. XVIII. Cositor, turnat, strunjit. 1 = 1 6,3 1 DB=9 ,51
DG 5,5 cm. Fără inscripţii. Nu se cunosc donatori, comanditari. Pro
prietate a parohiei reformate din corn. Matei, j ud. Bistriţa-Năsăud. Obs. :
Bumb sferic. Plachetă : vasul cu flori (varianta 2).
=

1 8. Cană mijlocie (Pl. V/1 8).
Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile aşezate pe toar
tă. Obiect realizat in sec. XVIII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. 1= 1 8,7 ;
1 9"
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DB=9,3 ; DG - 6,6 cm. Pe corp, central, inscripţie de danie în lb. ma
ghiară, cu menţionarea numelui donatorului, datată 1 725. Donator : Ve-
reş Balasz care il donează in anul 1 725 parohiei reformate din corn. l\1a
tei, jud. Bistriţa-Năsăud. Placheta : vasul cu flori (varianta 2).
XV. NUŞENI
1 9. Cană mijlocie ( Pl. V/ 1 9) .
Meşter G. K. Atelier din Sighişoara. Mărcile d e meşter şi atelier p e toar
tă. Obiect realizat în sec. XVII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. I = 25,8 ;
DB= 1 2,9 ; DG = 6, 1 cm. Pe corp, central, inscripţie de danie in lb. ma
ghiară, cu menţionarea initialelor numelui donatorului , datată 1 733. Do
natori : Bethlen Jozsef şi Kemeny Cristina. Provine de la familia nobi
Iiară Bethlen - Kemeny, proprietară a moşiei de Ia Nuşeni, care înzes
trează în anul 1 733 parohia reformată din corn. Nuşeni, j ud. Bistriţa
Năsăud ( date aflate din registrul de inventar al parohiei, din sec. XVIII).
Obs. : Placheta : vasul cu flori (varianta 1 ): potirul cu bulbi forj aţi spe
cific Renaşterii transilvănene.
20. Cană mijlocie ( Pl. V/20).
Siglele nu se disting. Atelier din Transilvania. Mărci de meşter şi de
atelier plasate pe scutul baroc in care se termină toarta. Obiect reali
zat în prima j umătate a sec. XVIII. Cositor turnat, strunjit, gravat.
I 20 ; DB = 1 1 , 1 ; DG=7 ,9 cm. Pe corp, central, inscripţie de danie în
lb. maghiară, cu menţionarea initialelor numelui donatorilor, datată
1 733. Donatori : Bethlen Jozef şi Kemeny Cristina. Donaţie 1 733. Obs. :
Bumb sub formă de fruct de ananas. Placheta : vasul c u flori (varianta
2 b sau vasul rococo cu vrejuri de viţă de vie).
=

2 1 . Cană mică
Atelier din Transilvania. Nesemnat. Obiect realizat in sec. XVIII. Co
sitor, turnat, strunjit. 1 = 1 0 ; DB - 8,8 ; DG=8,2-8,3 cm. Fără inscriptii .
Nu se cunosc donatori, comanditari. In proprietatea parohiei reformate
din corn. Nuşeni, j ud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Cioc de turnare numai pe
corp, nu şi pe capac.
XVI. RETEAG (corn. Petru Rareş}
22. Cană mare ( Pl. VI/22) .
Atelier din Transilvania. Siglele nu se disting. Mărcile de meşter şi ate
lier, pe toartă. Obiect realizat la începutul sec. XVIII. Cositor, turnat ,
strunjit, gravat. 1 = 3 1 ,5 ; DB = 1 6,5 ; DG= 1 1 ,5 cm. Pe corp, central, in
scripţie de danie în lb. maghiară, fără menţionar,e a numelui donatoru
lui, datată 1 738. Nu se cunosc donatori, comanditari. In proprietatea:
parohiei reformate din satul Reteag, corn. Petru Rareş , jud. Bistriţa-
Năsăud.
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XVII. STRUGURENI (corn. Cbiocbiş,

:2 J .

Cană mijlocie ( Pl. VI/23)

l\1eşter M. K. Atelier din Sighişoara. Mărcile aşezate pe toartă. Obiect
realizat în sec. XVII (a Il-a jumătate). Cositor, turnat, strunjit. I = 24,9 ;
DB 1 2 , 6 ; DG=8,4 crn. Pe bordura tălpii, in exterior, inscripţie privind
reparaţia executată in anul 1 865, cu menţionarea numelui cornandita
r ului reparaţiei. Comanditarul reparaţiei : Oroszlan Şandor din Tîr gu
Mureş, care îl repară şi-1 donează, in anul 1 865, parohiei reformate din
satul Strugureni, corn. Chiochiş, jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Placheta :
Yasul cu flori (varianta 1 ). Toartă cu motiv flora! cu cap de înger.
=

XVIII. ŞIEU

2--!.

Cană mare ( Pl. VII/24) .

Atelier din Transilvania. Siglele şterse, nu se pot distinge. Mărcile aşe
zate pc toartă. Obiect realizat in a doua jumătate a sec. XVII. Cositor,
t urnat, strunjit, ciocănit, ştanţat cu dalta. 1=28 ; DB = 1 2,8 ; DG = 8,8 crn.
F<iră inscripţii. Nu se cunosc donatori, cornanditari. Proprietate a paro
hiei reformate din sat. Şieu, corn. Şieu-Mărişelu, jud. Bistriţa-Năsăud.
XIX. ŞIEU-ODORHEI

2 "J.

Cană mijlocie ( Pl. VII/25 şi XIII/1-2).

Meşter S. K. Atelier din Bistriţa. Mărcile aşezate pe toartă. Obiect rea
liz a t în a doua jumătate a sec. XVII sau la începutul sec. XVIII. Cosi
t o r , turnat, strunjit, gravat. I � 25,3 ; DB = 1 2,2 ; DG=8,5 crn. Fără inscrip
ţie. Nu se cunosc donatori, cornanditari. In proprietatea parohiei refor
mate din Şieu-Odorhei, jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Capacul lipseşte.
Placheta : vasul cu flori (varianta 1 ) .

26.

Cană mică (Pl. Vl/26 şi XIII/3-4).

l\ 1<•şter G. 1. K. Atelier din Bistriţa ( Pl. XIII). Mărcile de meşter şi ate
lier aşezate în interiorul capacului, central, pe burnb. Obiect realizat

sec. XVII. Cositor, turnat, strunjit. 1 = 1 3 ; DB=9,3-9,4 ; DG = 6, 1-6,2
Pe corp, central, inscripţie de danie în lb. maghiară, cu menţiona
rea numelui donatorului şi a locului daniei, datată 5 septembrie 1 7 1 3.
Provine de la Petki Pali ş i este proprietatea parohiei reformate din
Sicu-Odorhei, j ud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Cu cioc de turnare. Fără
a p ti să tor .

în

cm.

21.

XX. ŞIEU-SFîNTU (corn. Şintereag,

Cană mijlocie (Pl. VI/27 ; XII/1 şi XIII/5-6) .

l\1eştcr G. B. K. Atelier din Bistriţa. Mărcile de meşter şi atelier plasate
pe c apac, în interior, pe burnbul găurii de strunjire. Obiect realizat la
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începutul sec. XVIII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. I 1 7,9 1 DB=1 1 9 ;
DG = 8,2 crn. Pe corp, central, inscripţie de danie în lb. maghiară, fării
menţionarea numelui donatorului , datată 1 726. Nu se cunosc donatori ,
comanditari. In proprietatea parohiei reformate din satul Şieu-Sfînt u ,
corn. Şintereag, j ud. Bistriţa-Năsăud. Placheta : vasul cu flori (varianta
1 ) . Obiect sumar decorat doar cu două motive fiorale aproape iden t i c E:'
(lalele) .
=

.

XXI. ŞINTEREAG
28. Cană mare ( Pl. VII/28).
Atelier din Sibiu. Marca de meşter nu se poate distinge, doar c�a a
atelierului. Mărcile plasate pe toartă. Obiect realizat la sfîrşitul sec.
XVII - începutul sec. XVIII. Cositor, turnat strunjit, gravat. 1 28 ;
DB= 13 1 DG = 8 cm. Pe fundul cănii, inscripţie de danie în lb. maghiară,
datată 1 858. Nu se cunosc donatori , cornanditari. Din anul 1 858, intră
în proprietatea parohiei reformate din Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud.
Plachetă : vulturul bicefal.
=

29. Cană mare (Pl. VIII/29).
Atelier din Bistriţa. Mărcile de meşter şi de atelier, aproape şterse, apli
cate pe toartă. Obiect realizat în sec. XVIII. Cositor, turnat, strunjit,
gravat. 1=28,5 ; DB 1 1 ,5 1 DG = 8 crn. Fără inscripţii. Nu se cunosc do
natori, cornanditari. Proprietate a parohiei reformate din Şintereag, j u el .
Bistriţa-Năsăud. Placheta : vasul cu flori (varianta 2).
=

30. Cană mică (Pl. VIII/30) .
Atelier din Transilvania. Nesernnat. Obiect realizat l a începutul sc>c.
XVIII. Cositor, turnat, strunjit. 1 = 1 4 1 DB=9 ; DG = 6,2-6,5 cm. Pe funcl :
Szabo Istvan 1 738. Intrat, probabil, ca donaţie a lui Szabo Istvan , î n
proprietatea parohiei reformate din Şintereag, j ud. Bistriaţ-Năsăud. Ohs. :
Apăsător - palmetă deosebit de îngrijit lucrat, indoit din vechime. Toa r
tă terminată în cartuş baroc.
XXII. ŞIRIOARA (corn. Şieu-Odorhei).
3 1 . Cană mijlocie ( Pl. VIII/31 şi XIII/7).
,
Atelier din Bistriţa. Marca oraşului Bistriţa plasată pe scutul baroc î n
care se termină toarta. Datat 1 782 pe capac, central. Obiect realizat în
sec. XVII-XVIII. Cositor, turnat, strunjit, gravat. 1 = 20, 1 1 DB =, 1 5 ;
DG = 8,7 crn. Pe capac, central, într-o cunună de lauri : iniţialele B. B . şi
anul 1 782. Donator sau comanditar : B. B. (?) Obiect intrat în proprieta
tea parohiei reformate din satul Şirioara, corn. Şieu-Odorhei, j ud. D i s
triţa-Năsăud. Obs. : Bumbul lipseşte. Obiectul a suferi t o reparatie la
fund ( poate în 1 782 ? ) , ceea ce ar explica dispariţia plachetei şi a bum
bului. Pe corp, decor flora} ce înconjoară motivul pelicanului ce-şi sfîşiP
pieptul ( Pl. XI) .
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32. Cană mică ( Pl. VIII/32).
Atelier din Transilvania. Nesemnat. Obiect realizat în sec. XVIII. Co
sitor, turnat, strunjit. 1 = 1 1 ; DB=8 ; DG = 6,2 cm. Fără inscripţii. In ex
terior, pe fund, zgîriat SARVARI ECCLESIA. Nu se cunosc donatori ,
comanditari. Proprietate a parohiei reformate din satul Şirioara, corn.
Şieu-Odorhei, j ud . . Bistriţa-Năsăud. Obs. : Bumbul lipseşte. Apăsătorul
retezat. Obiec tul a suferit reparaţii la fund. Toartă terminată în scut
baroc.
XXIII. TEACA
33. Cană mijlocie (Pl. IX/33 şi XII/2).
Atelier din Sighişoara. Mărcile de meşter şi de atelier aşezate pe toar
tă ; cea de meşter nu se distinge. Anul 1 773 prin zgîriere, pe fund î n ex
terior. Obiect realizat în prima jumătate a sec. XVIII. Cositor, turnat,
strunj it, gravat, 1=20,3 ; DB = 1 1 .8 ; DG -= 7,6 cm. Fără inscripţii. Nu se
cunosc donatori, comanditari. Proprietate a parohiei reformate din Tt'a
c a , jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Placheta : vasul cu flori (varianta 2).
Bumb în formă de delfin.
XXIV. URIU
34. Cană mijlocie (Pl. IX/34).
Atelier din Transilvania. Siglele nu se pot distinge. Mărcile sînt aşezate
pe toartă. Obiect realizat la inceputul secolului XVIII. Cositor, turnat ,
strunjit, gravat. I = 27 ; DB = 1 0,8 ; DG=8,5 cm. P e corp, central, anul
1 739. Nu se cunosc donatori, comanditari. Din anul 1 739 este în proprie
tatea parohiei reformate din Uriu , jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : În anul
1 978 cana a suferit o reparaţie la fund ( obiectul a fost pus pe plită) exe
cutată la Oradea.
XXV. VIŢA (corn. Nuşeni).
35. Cană mijlocie ( Pl. IX/35 şi XIIV8-9) .
Meşter P . K . G. sau F . K . C. Atelier din Bistriţa. Mărcile aşezate pe toar
tă ( Pl. X/III). Obiect realizat în prima jumătate a sec. XVII. Cositor, tur
nat , strunjit, ciocănit cu dalta. 1=2 1 ,2 ; DB = 9, 1 ; DG = 6,6 cm. Pe corp,
central anul 1 662 şi iniţialele H. B. Donator sau comanditar : H. B. (?)
care îl donează înanul 1 662 parohiei reformate din satul Viţa , corn.
Nuşeni , jud. Bistriţa-Năsăud. Obs. : Capacul lipseşte. Obiectul este spart
la gură. Plachetă : vasul cu flori (varianta 1 ).
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