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„..Fii lui Marte, de pe Valea Rodnei /
 Ştiu să-nsoţească a doua Rediviva / Virtus 

Romana!”

Rolul şcolii în constituirea şi difuzarea imaginii neamţului
Se poate vorbi de apariţia unei intelectualităţi laice în rândul populaţiei româneşti 

din districtul grăniceresc năsăudean abia după militarizare şi după apariţia reţelei 
şcolare aferente. Din primele generaţii de absolvenţi a Şcolii Normale şi a Institutului 
Militar se conturează treptat o intelectualitate laică însă intelectualitatea religioasă 
deţine primatul în reprezentarea locuitorilor şi a districtului. Abia în a doua 
jumătate a secolului XIX prerogativele intelectualităţii laice devin tot mai complexe 
şi mai substanţiale. Istoricul Liviu Maior vorbind despre modernizarea lumii rurale 
româneşti şi despre rolul învăţământului în structurarea unei elite intelectuale care 
să permită în timp îmbunătăţirea condiţiei social-politice a locuitorilor, expune foarte 
clar acest proces în cartea Habsburgi şi români „satul românesc a cunoscut transformări 
lente şi doar accesul la învăţământ permitea ameliorarea statutului socio-politic a 
indivizilor”1

Dacă la începutul militarizării câmpul de acţiune al intelectualităţii ţinea în cea 
mai mare parte de sfera religioasă, după dezvoltarea învăţământului în contextul 
reformismului iluminst, câmpul se lărgeşte. Societatea habsburgică fundamentată pe 
exclusivismul politico-naţional, a permis o singură cale spre reuşiă, validarea meritului 
personal, a individului prin educaţie.2 Apar astfel generaţii de oameni şcoliţi care 
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îngroaşă rândurile armatei, ca şi subofiţeri şi ofiţeri, scăzând din ponderea ofiţerilor 
străini aflaţi pe teritoriul districtului. De asemenea înspre institutele teologice se 
îndreaptă mulţi tineri educaţi, în general cei cu rezultate mai bune, precum şi cu o 
situaţie materială mai solidă. La fel şi în rândul funcţionărimii locale încep să acceadă 
tinerii pregătiţi, însă un rol important au avut cei ce au ales să lucreze în învăţământ 
căutând să ajute la „luminarea neamului românesc”.

S-a insistat mult pe amintirea şi slăvirea binefacerilor administraţiei habsburgice, 
însă cel mai des s-a menţionat dezvoltarea învăţământului odată cu militarizarea, „când 
stăpânirea s-a îngrĳit ca în comunele grănicereşti să se înfiinţeze şcoale”3. Discursul 
sfârşitului de veac XVIII şi de la începutul veacului XIX, elogia înfiinţarea şcolilor 
pentru români şi faptul că încet se crea posibilitatea, de către autorităţi, ca aceştia să 
iasă din bezna în care îi încătuşase neştiinţa. Această dezvoltare a învăţământului 
se încadrează în cadrul reformelor iluministe ale sfârşitului de secol XVIII. Pătura 
cultivată a românilor a întâmpinat reformismul iosefin cu un entuziasm pătimaş.4 

Treptat numărul oamenilor ştiutori de carte creşte, iar măsurile administraţiei 
habsburgice crează cadrul propice pentru răspândirea şi consolidarea învăţământului 
în ţinutul grăniceresc. Prin cursurile preparandiale inaugurate de vicarul Marian în 
1837 şi continuate de către succesorii săi se caută instruirea a cât mai mulţi tineri, 
spre a fi viitori dascăli în satele grănicereşti. Înmulţirea şcolilor, precum şi creşterea 
numărului celor trimişi de părinţi spre a învăţa carte, a determinat inaugurarea 
acestor cursuri pedagogice. Acest avânt al educaţiei se încadra direcţiei şi intereselor 
administraţiei imperiale şi în acelaşi timp se suprapunea peste năzuinţele elitei 
intelectuale româneşti, ce milita pentru scoaterea neamului românesc din întunericul 
neştiinţei. Primele generaţii de intelectuali formaţi în cadrul şcolilor năsăudene 
rezultate în urma militarizării, continuând linia naţionalismului în plină edificare şi 
a loialităţii sincere faţă de Viena, au avut un rol important în dezvoltarea ulterioară 
a ţinutului şi în continuarea demersurilor de trezire a conştiinţei naţionale precum 
şi în cultivarea loialităţii dinastice. Credibilitatea lor crescândă, alimentată şi de 
faptul că erau un produs al şcolii româneşti, patronată de binevoitoarea stăpânire 
habsburgică, a contat mult în consolidarea stăpânirii în ţinutul năsăudean, precum 
şi în formarea conştiinţei naţionale. Apariţia şi dezvoltarea burgheziei intelectuale 
româneşti a facilitat procesul de politizare ce va determina mutaţii importante în 
cadrul intelectualităţii.5 Educaţia a dobândit un rol fundamental în constituirea şi 
validarea burgheziei intelectuale, grupare socială bastion al rezistenţei prin cultură 
în societatea ardeleană. Pătura socială burgheză, în Ardeal, s-a exprimat în sfera 
instituţională şi juridică, spre ele orientându-se românii.6

3  Nicolae Drăganu, Date privitoare la istoria comunei Zagra. (Rânduri pentru „Cartea de aur” a 
bisericii greco-catolice din Zagra”, în „Arhiva Someşană”, nr. 9, Năsăud, 1928, p. 73.

4 Mathias Bernath, Habsburgii şi începuturile formării naţiunii române, Cluj-Napoca, 1994, 
p. 188.

5  Liviu Maior, Habsburgi şi români..., p. 225.
6 Ibidem, p. 224.
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În mediul rural învăţătorii au avut un rol asemănător într-o oarecare măsură cu al 
preoţilor, însă, de cele mai multe ori, fără a se ridica la nivelul şi complexa pregătire 
profesională a acestora.7 Situaţi sub o „umbrelă confesională”, învăţătorii se aflau, 
pe scara ierarhiei sociale, între factorii politico-administrativi şi masa sătenilor, însă 
ceva mai aproape de cei din urmă.8Sistemul educaţional a avut un rol fundamental 
în procesul de integrare a ţărănimii în conceptul de naţiune politică română.9 

În viziunea politicii imperiale, şcoala reprezenta principalul instrument de cultivare 
a loialismului şi ataşamentului faţă de Casa de Habsburg şi faţă de Imperiu, fiind 
în acelaşi timp şi mĳlocul cel mai eficace al germanizării.10Despotismul luminat 
al împărătesei Maria Tereza şi a urmaşului său Iosif al II-lea contribuie decisiv 
la constituirea unor adevărate reţele de comunicare ce provoacă mici revoluţii 
intelectuale.11 Încurajarea şi sprĳinirea extinderii şi consolidării reţelei şcolare în ţinut, 
de către autorităţile habsburgice reprezintă un demers important al Casei de Habsburg 
în cadrul politicii de loializare a românilor. În fond sistemul educaţional s-a dovedit a fi 
un instrument eficace în procesul loializării, însă după desfiinţarea graniţei militare şi 
dezamăgirea aferentă acestui fapt, sistemul educaţional s-a transformat treptat într-un 
nucleu de rezistenţă şi propagare cultural-naţională, înregistrându-se o mutaţie spre 
loialitatea naţională. Învăţământul românesc reflectă destul de clar mutaţiile ce au 
avut loc în mentalul colectiv, evidenţiind cel mai bine atenuarea rolului habsburgilor 
în viaţa românilor.12 Nu o să mai prezint etapele dezvoltării sistemul educaţional în 
ţinut, însă trebuie menţionată înfiinţarea în 4 octombrie 1863 a liceului de la Năsăud 
(Gimnaziului român Francisc Iosefian ),13 după un lung şir de încercări ale elitei 
năsăudene. În fond păstrarea drepturilor şi a unor bunuri materiale, înfiinţarea acestui 
liceu şi păstrarea districtului ca entitate teritorială distinctă, fără a fi realipit districtului 
săsesc bistriţean au reprezentat nucleul demersurilor intelectualităţii năsăudene în a 
II-a jumătate a secolului al XIX-lea. 

Regimul liberal a avut drept consecinţă debutul unui dezgheţ politic general, 
resimţit şi de românii din Transilvania. Implicarea năsăudenilor în mişcarea naţională 
din Transilvania s-a petrecut pe două direcţii, prima fiind participarea la toate marile 

7  Dan Demşea, Învăţământul arădean, solidarităţi şi activizări (1847-1869), în „Identitate şi 
alteritate-studii de imagologie”,vol. III, coord. Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, 
Cluj-Napoca, 2002, p. 235.

8  Ibidem, p. 236.
9  Liviu Maior, Habsburgi şi români..., p. 224.
10  Mirela Andrei, La graniţa Imperiului. Vicariatul Rodnei, Cluj-Napoca, 2006, p. 260.
11  Victor Neumann, Mitteleuropa între cosmopolitismul austriac şi conceptul de stat-naţiune, în vol. 

„Europa Centrală. Nevroze, dileme, utopii”, coord. Adriana Babeţi şi Cornel Ungureanu, 
Iaşi, 1997, p. 145.

12  Liviu Maior, Habsburgi şi români..., p. 256.
13  Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor năsăudene: scrisă cu prilejul jubileului de 50 de ani 

de existenţă (1863-1913) a gimnaziului superior fundaţional din Năsăud, Năsăud, 1913, p. 152.
14  Adrian Onofreiu, Aportul districtului Năsăud la mişcarea naţională românească din Transilvania 

(1861-1876), în „Arhiva Someşană” seria a III-a, vol. IV, Cluj-Napoca, 2005, p. 65.
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evenimente şi atitudini româneşti, iar a II-a a fost apărarea propriilor interese.14 De 
la Viena, acum liberală, fruntaşii grănicerilor, încadrându-se direcţiei ce cuprinse 
întreaga elită românească, sperau să obţină nişte drepturi fireşti, în fond necesare unei 
condiţii naţionale moderne. Argumentaţia ce stă la baza petiţiilor adresate puterii 
imperiale în acea perioadă, se formulează în funcţie de raporturile cu o putere de la 
care se dorea ceva. Astfel că evaluarea propriei identităţi cuprinde în acelaşi timp 
aprecieri general-româneşti, regional-transilvănene şi habsburgo-centrice, unitatea 
românească fiind exprimaă în termenii unei „Românii austriece”.15

Demersurile fruntaşilor năsăudeni, ca o parte a unei acţiuni naţionale, întruneau 
majoritatea caracteristicilor acesteia, tema identităţii româneşti şi a importanţei sale în 
politica imperială, fiind utilizată adesea în încercarea de a convinge autorităţile vieneze 
de necesitatea soluţionării problemelor grănicereşti. Argumentul pe care reprezentanţii 
năsăudenilor mizau cel mai mult era lupta sub flamura negru–galbenă, lupta pentru 
împărat fiind echivalată de multe ori cu lupta pentru naţiune.16Apelul la identitatea 
proprie fiind argumentul fundamental, se desprind câteva caracterisici din discursul 
fruntaşilor, schema identităţii având trei timpi: trecut — popor cu origine ilustră, 
fidelitate seculară faţă de dinastie; prezent — dovezi indiscutabile ale fidelităţii faţă de 
împărat, merite excepţionale în timpul revoluţiei; şi astfel un viitor pe măsura acestor 
măreţe antecedente.17În fond legitimarea pretenţiilor grănicereşti îşi are fundamentul 
în politica imperială din secolul trecut, când una dintre direcţiile pe care se centra 
discursul propagandistic austriac făcea referire la originea latină a românilor, la 
virtuţiile pe care trebuie să le reânvie în cadrul monarhiei habsburgice.

Receptarea habsburgilor de către intelectualitate. 
Abordarea acestui aspect în încercarea de a prezenta imaginea neamţului în 

ţinutul grăniceresc năsăudean, necesită o precizare importantă încă din începutul 
acestui subcapitol. Până la jumătatea secolului al XIX-lea intelectualitatea, în cea mai 
mare parte era alcătuită din clerul religios. „Intelectualul”, produs al învăţământului 
superior, s-a caracterizat printr-o puternică tendinţă de a se autonomiza social. 
Ruptura dintre religie şi puterea politică datorează mult acestei categorii sociale 
care îşi asumă priorităţile naţionale, scoaterea din statutul de inferioritate a naţiunii 
căreia îi aparţine.18Treptat îşi fac loc unii profesori şi funcţionari, cu o pregătire tot 
mai complexă. În a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, ponderea intelectualităţii laice 
creşte, însă majoritatea aveau la bază o pregătire teologică. Se observă accederea 
acestor intelectuali, ce şi-au început pregătirea educaţională la şcolile grănicereşti şi 
au continuat cu studii superioare la instituţii renumite din cadrul imperiului, unde 
au intrat în contact cu ideile timpului, la funcţii tot mai importante atât în cadrul 

15  Ion Cârjă, Românii ardeleni şi puterea imperială austriacă în perioada 1849-1851. Consideraţii 
privind ideologia mişcării petiţionare româneşti, în „Identitate şi alteritate. Studii de imagologie” 
II, coordonatori: Nicolae Bocşan, Sorin Mitu, Toader Nicoară, Cluj-Napoca, 1998, p. 249.

16  Ibidem, p. 255.
17  Ibidem, p. 249.
18  Liviu Maior, Habsburgi şi români..., p. 224.
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districtului cât şi în alte instituţii de pe cuprinsul Transilvaniei. Rolul lor devine tot 
mai important în coordonarea locuitorilor acestui ţinut, însă primatul este deţinut 
în continuare de către intelectualitatea clericală. În fond teologii reprezintă categoria 
intelectuală ce a acordat importanţă schimbărilor, înnoirii propuse de iluminism, 
cu toate că iluminismul conţine în sine o ideologie antiteologică.19 De asemenea se 
observă că sub cupola activităţilor confesional-educaţionale tot mai multă energie şi 
atenţie sunt canalizate spre procesul afirmării naţionale. Pe parcursul deceniilor VI-VII 
intelectualitatea laică a luat locul clericilor ca purtători de cuvânt şi lideri ai populaţiei 
districtului, în esenţă fiind vorba de un proces ce are loc în toată Transilvania.20 La 
jumătatea secolului XIX şcolile româneşti aveau un caracter pronunţat religios, însă 
după 1860, acesta începe să fie subminat de elementul laicizării.21

Urmările revoluţiei de la 1848-1849 şi mai ales desfiinţarea regimentului grăniceresc 
de la Năsăud au avut o importanţă covârşitoare în structurarea atitudinii locuitorilor 
acestui ţinut în următoarea jumătate de secol. În încercarea de a prezenta imaginea 
„neamţului” la nivelul intelectualităţii năsăudene, voi încerca în acest capitol să mă 
axez mai mult pe perioada celei de-a II-a jumătăţi a secolului al XIX-lea, perioadă 
în care intelectuatea laică se impune treptat. Această perioadă are în centru o 
schimbare foarte importantă, la nivelul sensibilităţii colective. „ După desfiinţarea 
regimentului în 1851 erarul financiar austriac cu un cinism sfidător puse mâna pe averile 
grănicereşti şi astfel pe resursele din care se susşineau şcolile. Pentru retrocedarea acelora s-a 
purtat din partea grănicerilor noştrii grea luptă.”22 Se poate observa încotro tinde noua 
percepţie a administraţiei din fragmentul de mai sus, fapt datorat complicaţiilor şi 
piedicilor întâlnite de fruntaşii grănicerilor în reprezentarea acestora şi în apărarea 
drepturilor atât de greu câştigate. Imaginea „neamţului” se structurează pe câteva 
teme principale: abandonarea românilor, necesitatea intensificării demersurilor proprii 
pentru că iniţiativele administrative privitoare la problemele grănicerilor stagnează, 
vulnerabilitatea administraţiei la presiunile maghiarilor şi ale saşilor. 

„În 7 Iunie c. A sosit aci pe neaşteptate Dl. Heifler comisarul ministerial în treba şcoalelor. 
A examinat preparanzii şi şcolarii din clasele normale, arătându-şi îndestularea în tot înţelesul. 
A declarat că şcoalele militare sunt foarte bune; cele elementare săseşti precum şi ale reformaţilor 
sunt sub toată critica aci în Transilvania, însă gimnasiile reformaţilor mai bune decât cele din 
provinciile ereditare. Şi-a însemnat numele la trei preparanzi fruntaşi provinciali şi al trei mărginari 
(grăniceri) cu scop de a-le mĳloci mergerea la Viena spre învăţarea cursului pedagogic. În urmă 
a dat speranţa că învăţătorii se vor plăti de către stat şi se vor ridica mai multe şcoale în ţinut. 
Corespondenţa publicată de «Bucovina» lui Alecu Hurmuzaki, nr. 51, 52 din 12 Iulie 1850.”23 Am 

19  Victor Neumann, op. cit., p. 145.
20  Keith Hitchins, Afirmarea naţiunii. Mişcarea naţională românească din Transilvania, 1860-1914, 

Bucureşti, 2000, p. 52.
21  Liviu Maior, Habsburgi şi români..., p. 235.
22 Virgil Şotropa, Contribuţii la istoria şcoalelor năsăudene, în „Arhiva Someşană” , nr. 11, Năsăud, 

1929 p. 17-18.
23  Ibidem, p. 24.
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considerat necesar prezentarea acestui fragment pentru a evidenţia o caracteristică 
importantă a politicii imperiale. Aprecierile făcute la adresa românilor, în cazul de 
faţă vorbindu-se despre şcolile din district, fac trimitere la celelelalte naţionalităţi 
ale Transilvaniei. Comparaţia cu saşii şi reformaţii vizeză evidenţierea avantajelor 
administraţiei militare, implicit austriece. Dacă în trecut românii se zbăteau în mizerie 
şi neştiinţă, şi erau subjugaţi şi exploataţi de naţiunile privilegiate, sub oblăduirea 
administraţiei habsburgice situaţia lor s-a îmbunătăţit considerabil, ba pe alocuri au 
ajuns să aibă o situaţie mai bună decât cei care mai ieri îi priveau de sus. Speculând 
tendinţa concurenţială a formării percepţiei asupra alterităţii şi asupra propriei 
identităţi, precum şi complexul faţă de situaţia celorlalte popoare, reprezentantul 
Vienei alimentează orgoliul local, apreciind pozitiv şcolile grănicereşti şi promiţând 
o susţinere şi în viitor. Selectarea celor câţiva elevi întăreşte cele spuse cu privire 
la susţinerea în continuare a progresului educaţional. Vizita comisarului Heifler 
constituie un model de propagandă imperială mai mult decât o verificare propriu-
zisă. În urma unor astfel de vizite se preconiza întărirea încrederii în autorităţi şi 
temperarea nemulţumirilor, evidenţierea celor făcute deja şi promisiunile legate de 
sprĳinul viitor, scoteau în prim–plan atât atenţia şi grĳa autorităţilor, cât şi buna-
orânduire, emanciparea locuitorilor .

1. Imaginea Casei de Habsburg.

Imaginea aulică rămâne un reper fundamental în conturarea imaginii neamţului 
în a II-a jumătate a secolului al XIX-lea, însă, atât datorită unor măsuri resimţite 
negativ de către populaţia Văii Rodnei, cât şi datorită spiritului vremii şi a ideilor 
naţional-liberale ce au pătruns în district, datorită breşei creată de revoluţia 
paşoptistă şi a tinerilor ce au studiat la institute de renume; se petrec anumite 
transformări. Se poate vorbi de o anumită diluare a imaginii aulice, o golire parţială 
de însemnătatea iniţială. Euforia post-revoluţionară a fost de scurtă durată căci 
măsurile imperiale ce vizau populaţia grănicerească nu au fost pe măsura aşteptărilor. 
Pragmatizarea accentuată a politicii duse de reprezentanţii grănicerilor a determinat 
treptat formalizarea raporturilor cu Casa de Habsburg, în special după instaurarea 
dualismului, chiar dacă împăratul s-a bucurat în continuare de o percepţie pozitivă 
la nivelul intelectualităţii năsăudene. Împăratul continuă să întreţină speranţele 
grănicerilor prin câteva măsuri importante, care însă au necesitat presiuni continue 
şi răbdare din partea fruntaşilor năsăudeni. Bunăvoinţa sa reprezintă un reper în 
conturarea imaginii, însă numeroasele probleme pe care are de le soluţionat, plus 
acţiunile unor slujbaşi părtinitori umbresc această notă. Între împărat şi popor se 
interpun o serie de factori, slujbaşi ce ţin parte unor interese, presiuni ale altor 
naţiuni etc. Şi astfel dreptatea sa se lasă mult aşteptată.

Discursul intelectualilor conţine un pronunţat caracter pro-dinastic, în fond Casa de 
Habsburg reprezenta o sursă importantă de legitimare a acţiunilor lor cât şi o instanţă 
spre care sunt canalizate numeroase speranţe şi aşteptări. Elogierea sa cuprinde 
trimiteri şi asemănări cu înaintaşii, a căror glorie şi onoare o continuă. Mentalitatea 
unei elite deprinsă generaţie după generaţie să ceară drepturi de la Viena, nu putea fi 
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decât pro-dinastică.24 Demersurile năsăudenilor vizau în fond îmbunătăţirea situaţiei 
populaţiei grănicereşti, întărirea identităţii naţionale în cadrul monarhiei, făurirea 
unei naţiuni puternice ce să poată sprĳinii în continuare monarhia, patria. 

„... s’a pus, nu numai pentru populaţiunea districtului nostru, ci şi pentru românimea 
din vecinătate, fundamentul culturii intelectuale[...] Să rugăm pe atot puternicul Dumnezeu, 
ca pe împăratul şi Mare-principele nostru Francisc Iosif I să-l scutească, să-l ajute întru toate 
întreprinderile sale; să-i deie miniştri sinceri, cari cu cugetul curat să-l sfătuiască şi să-l ajute 
în guvernarea ţărilor sale şi să-i deie zile îndelungate.( Vicecăpitanul Leontin Luchi, discurs 
cu ocazia deschiderii cursurilor Gimnaziului român Francisc Iosefian, 4 Octobre 
1863.)”25Acest fragment este relevant pentru modul în care era elogiat împăratul, 
binevoitor şi luminat însă dependent în mare măsură de slujitorii săi care însă de 
multe ori urmăresc alte interese decât buna rânduire a imperiului şi perpetuarea 
gloriei imperiale. Nevoia de „miniştrii sinceri” face referire la greutăţile întâmpinate 
de reprezentanţii grănicerilor în problema fondurilor şi a înfiinţării gimnaziului, şi are 
o nuanţă disculpativă faţă de împărat. Dreptatea şi bunăvoinţa sa au fost întârziate 
de modul în care unii funcţionari îşi fac datoria.

Inaugurarea Gimnaziului de la Năsăud reprezintă o mare izbândă pentru 
intelectualitatea năsăudeană, fiind o răsplată mult-aşteptată a intenselor eforturi 
depuse de aceştia. Bucuria nespusă ce a cuprins intelectualii din ţinut, datorită acestui 
fapt reiese din discursurile ţinute în cadrul ceremoniei de deschidere. Tot din aceste 
discursuri se poate observa o percepţie pozitivă a Casei de Habsburg, însă comparativ 
cu deceniile trecute, având unele transformări. Aprobarea dată de împărat a avut un 
impact pozitiv asupra intelectualităţii, creându-se un precedent important pentru 
demersul lor de modernizare şi dezvoltare a învăţământului în ţinut. Atitudinea pro-
dinastică ce rezidă atât din discursurile rostite în cadrul ceremoniei, cât şi din modul în 
care a fost organizată şi a decurs aceasta, reprezintă atât o reacţie datorată convingerii 
că e un mare început, cât şi o dovadă de loialitate şi mulţumire faţă de Viena. 

„În 3 Octobre seara se ilumină întreg opidul şi mai frumos edificiul destinat pentru 
gimnaziu, în a cărui uşă frontală se puse un transparent cu inscripţiunea: «Augustului Împărat 
şi Protector Francisc Iosif I şi Fundatorilor Gimnaziului român Francisc Iosefian 4 Octobre 
1863, — Virtus Romana Rediviva — Patria-Naţiunea», iar într-o fereastră era aşezat portretul 
monarhului, împodobit cât se poate de frumos.”26Acţiunile năsăudenilor, prezentate ca o 
continuare firească, adaptată la realităţile timpului, a activităţii înaintaşilor grăniceri, 
erau plaste sub cupola imperială atât spre a le conferi legitimare cât şi prestigiu. În 
fond aceste acţiuni continuau politica modernizatoare a Vienei şi urmărea propăşirea 
locuitorilor, educarea lor şi transformarea în cetăţeni luminaţi şi iubitori ai patriei, 
totul spre măreţia imperiului. Inscripţia „ Patria-Naţiunea”, este relevantă pentru 
concepţia naţională a grănicerilor năsăudeni conform căreia desăvărşirea naţională a 
românilor trebuia să se petreacă în cadrul imperiului habsburgic. Ceremonia reprezintă 

24  Ion Cârjă, Românii ardeleni şi puterea imperială..., p. 255.
25 Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor..., p. 256-157.
26  Ibidem, p. 154.



194

o demonstraţie a statorniciei şi încrederii urmaşilor grănicerilor întru dinastia de 
Habsburg, protectoarea a acestui district. 

„Aceasta este ziua , pe care de secoli o aştepta cu mare sete tot natul român al acestui 
district; ba oareşicum — şi poate pe drept — o şi pretindea întreaga noastră dulce naţiune 
dela aceşti bravi fii ai lui Marte. Şi zisei: întru adevăr strălucită din două puncte de vedere: 
1.Căci e ziua naşterii Înălţatului nostru împărat şi Mare-Principe al Transilvaniei Francisc 
Iosif I, a acelui mare şi bun părinte, dela care naţiunea română, amăsurat dreptăţii şi meritelor 
făcute pentru tron şi patrie, fù fortunat a gusta mai multe prefaceri părinţeşti. Fù fortunat, 
zic în specie acest district cu mai multe binefaceri, ale căror fructe astăzi le gustă fiii acestui 
district. Şi oare nu asta bunătate a nobilului său suflet fù şi e cauza, de această sacră palestră 
a muzelor puse subt un scut, subt o protecţiune pe cât de putinţe, pe atât şi de mărinimoasă 
a Majestăţii Sale Înălţatului nostru Împărat şi Mare-Principe Francisc Iosif I? Dacă bravii 
Români ai districtului acestuia nu vor întârzia a eterniza, aşa zicând, acest institut naţional, 
vor şti dânşii să eternizeze şi acest august nume: Francisc Iosif I. Strălucită e ziua aceasta de 
4 Octobre 1863! 2. Pentrucă când putură să salute fiii lui Marte un institut atât de salutar, 
a cărui deschidere azi se celebrează? Năsăud, 4 Octobre 1863.( fragment din discursul 
Vicarului Grigore Moisil.)”27

Discursul vicarului Moisil cuprinde esenţa noii imagini aulice şi a legăturii din 
acea perioadă. Cinstirea zilei de naştere a împăratului şi numirea sa ca protector a 
noului aşezământ educţional întărea legătura dintre năsăudeni şi împărat. Prezentat 
ca un mare binefăcător al năsăudenilor, pentru măreţia sa va lucra acest aşezământ. 
Astfel ziua de 4 Octombrie este prezentată ca o zi de mare însemnătate în care 
aşteptarea seculară a românilor din district, graţie bunătăţii şi dragostei împăratului, 
a fost răsplătită cu o mare realizare. Se pun bazele propăşirii neamului, loialitatea şi 
credinţa năsăudenilor a fost răsplătită, iar protectorul acestui aşezământ merită din 
plin eternizarea în panteonul local. Reiese de asemenea din discurs convingerea că 
această realizare reprezenta un precedent ce se va repeta, dezvoltarea învăţământului 
şi astfel a naţunii va lua amploare sub protecţia împăratului .

La 4 octombrie 1888, cu ocazia inaugurării noului edificiu gimnzial şi a sfinţirii 
sale, se celebrează şi împlinirea a 25 de ani de la înfiinţare, precum şi ziua împăratului 
Franz Iosif, al cărui nume îl purta gimnziul. Merită prezentate câteva fragmente din 
discursurile rostite în cadrul ceremoniei consacrată acestor evenimente, pentru a se 
observa perspectiva asupra Casei de Habsburg. „Trei sunt momentele , cari fac să palpite 
inima noastră în această clipă solemnă şi cari au dat naştere la această sărbătoare frumoasă 
şi însufleţită. Mai întâiu: în această zi festivă sărbătorim ziua onomastică a Majestăţii Sale 
Împăratul- Rege Francisc Iosif I, următorul acelor glorioşi domnitori, cărora părinţii noştrii 
le-au servit în decurs de un secol întreg cu credinţă, lealitate şi supunere sub stindardul lui 
Marte; apoi s’au împlinit în ziua de astăzi 25 de ani dela deschiderea acestui aşezământ de 
cultură, a gimnaziului şi în fine este actul religios al consacrării acestui palat pompos, în care 
astăzi intră gimnaziul. Toate aceste achiziţiuni, de cari ne bucurăm astăzi, sunt emanaţiunile 

27  Ibidem, p. 157-158.
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acelor binefaceri număroase, pe cari părinţii şi protopărinţii noştri le-au primit dea Majestatea 
Sa şi dela glorioşii antecesori în schimb pentru serviciile de arme prestate tronului şi patriei. 
Nouă şi generaţiilor viitoare ne-a succes, ca în viitor sub stindardul Minervei să consacrăm 
serviciile noastre regelui, dinastiei sale şi patriei noastre. (din discursul lui Ioan Ciocan, 
directorul fondurilor).28 Binefacerile Casei de Habsburg faţă de români sunt prezentate 
ca fiind răsplata cuvenită comportamentului exemplar al înaintaşilor. Se insistă pe 
bunătatea împăratului şi pe evidenţierea tradiţiei de binefaceri pe care acesta o 
continuă. Grănicerii datorează mult împăraţilor austrieci, ei fiind cei care au pus 
bazele învăţământului în acest district. Prin Gimnaziu se continuă procesul început 
de împăraţii înaintaşi, iar Franz Iosif I este prezentat ca un urmaş demn continuator 
al gloriei înaintaşilor. 

„.. Ne rechiamă în memorie acest moment multele binefaceri ale Majestăţii Sale Împăratul – 
Rege Francisc Iosif I şi ale glorioşilor săi antecesori de eternă aducere-aminte, pe care binefaceri 
ei le-au revărsat asupra poporaţiunii din acest ţinut în deosebite ocaziuni în multe feluri, şi în 
sancţionarea dorinţii poporaţiunii de-a întemeia amintitele fonduri şi gimnaziul. Ne rechiamă 
îngrĳirile şi interesrea înaltului guvern al Majestăţii Sale de-a face, ca aceste fundaţiuni şi 
şcoale susţinute din ele să corespundă scopului şi menirii lor. Ne revoacă în fine în memorie 
ostenelele, ce puseră mulţi bărbaţi întru cultivarea tinerimii de la gimnaziul nostru, care în 
timpul existenţei sale de 25 de ani a dat mii de creştini buni bisericii, mii de cetăţeni 
leali tronului şi patriei, mii de membrii folositori neamului şi omenirii.(fragment din 
discursul lui Paul Tanco)29 Hiperbolizarea realizărilor acestui Gimnaziu la împlinirea 
a 25 de ani de la înfiinţare sunt menite să evidenţieze importantul său rol, nu numai 
pentru foştii grăniceri ci pentru întreg imperiul. În fapt aceste realizări confirmă 
aşteptările şi investiţiile, demonstrând încă o dată trăinicia proiectelor româneşti 
derulate sub patronajul Casei de Habsburg. Asemeni înaintaşilor grăniceri, actualii 
locuitori ai Văii Rodnei răsplătesc încrederea şi sprĳinul Vienei şi caută să convingă, 
prin prezentarea faptelor ca o contiuare a ceea ce străbunii au început, că merită să fie 
ajutaţi în continuare. Intelectualitatea a supralicitat intenţionat propriile atitudini pro-
dinastice şi a căutat să le generalizeze la nivelul întregii naţiuni, în speranţa obţinerii 
din partea Vienei a sprĳinului şi recunoaştererii de care aveau nevoie.30

Valorizările elitei sunt deosebit de sugestive, dinastiei, împăratului, imperiului 
precum şi altor laturi ale puterii imperiale li se conferă în discursul revendicativ 
semnificaţia unor veritabile personaje de panteon, cărora grănicerii le-au adus constant 
ofrande de credinţă. Limbajul şi apelativele sunt atent selectate, împăratul este numit 
„tată”, el trebuie să îşi trateze „părinteşte „supuşii mai puţin favorizaţi de soartă, dar 
cu merite remarcabile în sprĳinirea „patriei comun”, loialitatea lor faţă de împărat 
având dimensiuni seculare.31

28  Ibidem, p. 181.
29  Ibidem, p. 182.
30  Ion Cârjă, Românii ardeleni şi puterea imperială.., p. 256.
31 Ibidem, p. 254.
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2. Imaginea autorităţilor imperiale, administraţia.

Dacă în deceniile precedente, până la desfiinţarea graniţei militare, administraţia 
austriacă şi reprezentanţii săi în teritoriu erau văzuţi ca nişte conducători destoinici 
şi binevoitorii faţă de populaţia grănicerească, se poate vorbi chiar de o imagine 
părintească a reprezentanţilor administraţiei militare, după 1851, situaţia se schimbă 
treptat. Închegarea în timp a unei elite româneşti, desprinsă în cea mai mare parte 
din rândurile intelectualităţii ecleziastice, permite înlocuirea treptată şi parţială a 
reprezentanţilor austrieci în districtul năsăudean, atât la nivel social-administrativ 
cât şi la nivelul sensibilităţii colective. Acest fapt determină o schimbare de 
optică în privinţa relaţiilor cu administraţia habsburgică, în primă fază la nivelul 
intelectualităţii, atât laică cât şi cea ecleziastică, şi în timp chiar la nivelul întregii 
populaţii. Creşterea rolului reprezentanţilor locali, ridicaţi din rândul locuitorilor, 
determină un transfer de atribute la nivelul mentalităţii colective. Este înlocuită treptat 
imaginea funcţionarului/ofiţerului „neamţ”, loial împăratului şi ordinii imperiale, 
trimis să-i ajute să se rădice din întuneric şi mizerie pe locuitorii văii Rodnei, să-i 
educe şi să-i ajute să fie în rând cu lumea, să fie vrednici de originile lor şi de faptele 
înaintaşilor lor; cu imaginea intelectualului-burghez român, ridicat din popor şi 
călăuzitor al fraţilor săi spre emanciparea socială şi naţională. Imaginea funcţionarului/
ofiţerului austriac, contemporan cu grănicerii se diluează, este trecută într-un plan 
îndepărtat, în faţă ieşind noii apărători ai neamului, de asemenea revine puternic 
imaginea negativă a sasului ce obstrucţionează demersurile românilor, atât din dorinţa 
de a-şi urmări interesele cât şi dintr-o caracteristică a firii sale, un ghimpe secular 
împotriva românilor,”Reânviase politica duşmanilor seculari ai românilor...”32,precum şi 
cea a maghiarului, în special după instaurarea dualismului. Rămâne însă imaginea 
binefăcătorilor românilor, colonelul Enzenberg şi colonelul Urban, personaje care în 
timp vor fi incluse în panteonul marilor personalităţi ale districtului. Referirile care 
se fac la aceste două personalităţi sunt de natură de a „sensibiliza” administraţia, 
amintind de onoarea şi virtutea precursorilor, cât şi de a contrasta situaţia de faţă, 
decadentă, când grănicerii nu mai găsesc sprĳin decât la instanţele superioare, în 
special la împărat. Sugestive sunt aceste scurte citate:„Aflând grănicerii despre uneltirile 
contrarilor [...]aşternură guvernului un memoriu fulminant.”33, „[...]populaţiei din District 
nu i-a rămas alt remediu decât să se adreseze direct la împăratul.”34

Reprezentanţii românilor, având studii superioare temeinice făcute de multe ori 
la universităţi de renume din imperiu, la curent cu noile idei ce circulau la nivelul 
intelectualităţii europene şi convinşi de justeţea intereselor pe care le reprezentau, 
au abordat de cele mai multe ori un model pragmatic în expunerea doleanţelor şi 
în demersul de îndeplinire al acestora. Căliţi din mers în subtilităţile şi hăţişurile 
politice aceştia au căutat să se folosească din plin de orice amănunt şi relaţie ce 

32  Istoricul Districtului Năsăudean, în „Arhiva Someşană”, vol. II, nr. 9, Năsăud, 1928, p. 36.
33  Ibidem, p. 37.
34  Ibidem, p. 56.
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servea intereselor pe care le serveau cu patimă şi convingere. Marile probleme 
de care s-au lovit grănicerii şi pentru care s-au zbătut atât de mult reprezentanţii 
acestora au survenit în urma desfiinţării instituţiei graniţei militare şi s-au datorat 
incertitudinii situaţiei districtului şi a locuitorilor acestuia. Deşi împăratul căutase 
să asigure locuitorii de protecţia sa, o serie de nelămuriri au determinat acţiuni pe 
termen lung ale elitei intelectuale. Specularea unor confuzii de către cei ce doreau 
reintegrarea districtului, administraţiei patriciatului săsesc de la Bistriţa, problema 
proprietăţilor grănicereşti, interesul unor familii nobiliare maghiare, au fost fondul 
pe care elita intelectuală năsăudeană s-a înălţat şi şi-a întărit prerogativele şi poziţia 
la nivelul mentalităţii colective grănicereşti în detrimentul administraţiei imperiale. 
Se petrece un transfer de atribute, şi cu puţină exagerare se poate vorbi în cazul unora 
dintre intelectualii năsăudeni, chiar despre un transfer de sacralitate dinspre sfera 
religiosului, fiind idealizaţi, „eroificaţi” datorită importanţei demersului lor.35

„ La crearea Districtului nostru a contribuit în mare parte, pe lângă bunăvoinţa monarhului, 
valorosul sprĳin al arhiducelui Rainer care iubea şi proteja pe români.”36 În zbuciumul 
demersurilor în care intelectualitatea năsăudeană era prinsă pentru apărarea şi 
câştigarea anumitor drepturi pentru locuitorii ţinutului pe care îl reprezentau, mai 
găseau sprĳin la câte un mai mare demnitar austriac, acest fapt fiind consemnat în 
documentele aferente şi în scrierile vremii. Laudele aduse acestui gen de oameni 
binevoitori faţă de naţia română fiind într-o oarecare măsură o prelungire a laudelor 
aduse marilor bărbaţi de altă-dată ai imperiului, ce au ajutat pe români. În fond 
aceştia sunt continuatori ai demersului înaintaşilor, caută să întreţină ceea ce înaintaşii 
au clădit cu dragoste şi încredere faţă de români. Însă e vizibilă împuţinarea şi 
formalizarea scrierilor cu caracter laudativ la adresa administraţiei. Apar tot mai multe 
scrieri în care se constată neputinţa administraţiei în faţa răuvoitorilor, şi prezenţa 
a tot mai mulţi oameni ce „se vând” răuvoitorilor, diminuând uneori încrederea 
intelectualilor în unele instituţii, de aceea apelul la forurile înalte este un obicei firesc 
pentru aceştia.

„Comisiunea separatoare, care avea datorinţa să fie imparţială şi să observe strict principiile 
exprimate în autograful împărătesc, dimpotrivă se sili din răsputeri să stoarcă din posesiunile 
comunelor cât mai mult în favoarea fiscului.”37 Instituţiile desemnate să execute directivele 
imperiale nu dau ascultare acestora, acţionând în numele altor interese, astfel că 
sentimentul de abandon şi complot instaurat după desfiinţarea instituţiei graniţei 
militare, se amplifică. Asupra unei părţi din administraţie se proiectează o imagine 
decadentă de neascultare şi de sprĳinire a unor interese ostile grănicerilor. „Cancelaria 
aulică transilvană a ştiut însă unelti încât petiţia a fost respinsă şi retrimisă comisiei 
separative.”38 Fel de fel de urzeli împiedică demersurile fruntaşilor năsăudeni, iar 
dimensiunea complotului pare în continuă extindere. Influenţa exercitată de răuvoitori 

35  Simona Nicoară, Naţiunea modernă. Mituri, simboluri, ideologii, Cluj-Napoca, 2002, p. 164.
36 Istoricul Districtului.., p. 49.
37  Ibidem, p. 52.
38  Ibidem, p. 56.
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cuprinde tot mai multe straturi, amplificând starea de abandon şi obstrucţie. E nevoie 
de o intervenţie obiectivă ce nu prea se întrevede a veni de la forurile ardelene ci de 
la organele superioare. „În contra toate acestea au mers recursuri şi protesturi la Guberniu, 
dar văd că şi Guberniu este numai mascol, pentru că Montenovo gubernează; din toate se vede 
că se apropie catastrofa. Năsăud 1861”39 Acest fragment de scrisoare reliefează destul 
de clar starea intelectualilor năsăudeni, în contextul insistentelor presiuni făcute 
asupra diverselor instituţii imperiale pentru recunoaşterea anumitor drepturi, şi a 
tergiversării situaţiei. Cursul evenimentelor tinde spre o iminentă catastrofă pentru 
năsăudeni, zbaterile lor par a nu avea efect în faţa opoziţiei unei forţe malefice ce 
şi-a răspândit tenteculele în multe din instituţiile implicate în soluţionarea acestei 
probleme. Ca întotdeauna împăratul rămâne ultima speranţă: „..populaţiei din District 
nu i-a rămas alt remediu decât să se adreseze direct la împăratul.”40 Parcurgând etapele 
fireşti frunatşii s-au lovit de opoziţia unor interese potrivnice a căror susţinere în 
rândul administraţiei ardelene era mult mai puternică, astfel apelul la împărat, 
metoda înaintaşilor din perioada iluministă, rămâne ultima scăpare. Destoinicia şi 
buna-credinţă a fruntaşilor năsăudeni, are nevoie de sprĳinul împăratului pentru a-
şi împlini menirea, observându-se astfel că prin contactul cu autorităţile inferioare, 
aceştia nu au putut soluţiona criza. 

Pentru a întării cele spuse mai sus voi prezenta în continuare câteva fragmente 
din corespondenţa unor fruntaşi năsăudeni, implicaţi în soluţionarea problemelor 
districtului, Vasile Naşcu, Vasile Petri , Grigore Moisil, Ioachim Mureşanu şi George 
Pop. Plecat la Viena pentru a înainta petiţii din partea grănicerilor şi pentru a pune 
presiune pe autorităţile imperiale de rang superior Vasile Naşcu scrie o serie de 
scrisori celor de la Năsăud, corespondenţă din care reies greutăţile întâmpinate 
precum şi o diluare a imaginii pozitive a autorităţilor. „Domnii noştrii mă smoleau să 
nu merg la ministru, că ar fi în zadar [...], Rezoluţiunea cea de mult dorită tot nu mai iese, 
ieri fusei iară la referintele prezident consilierul ministerial Roschmann şi-l mai boldii [...] 
Înălţimea Sa arhiducele în înţelegere cu Maiestatea Sa i-au poruncit ca să lucreze în interesul 
nostru, şi încă nu-i gata, venind alte treburi mai importante la rând... Vasile Naşcu, Viena, 22 
August 1861.”41 Se poate lesne observa din acest fragment scăderea încrederii în unele 
instituţii, însă ce este important de remarcat e faptul că monarhul şi unii simpatizanţi 
ai cauzei românilor (arhiducele Rainer), păstrează un important capital de încreder, 
reprezentând în fapt un reper, o instanţă în care se reazemă demersurile românilor. 
„..ar fi bine în o osebită plânsoare către Majestatea Sa îndreptată a înşira: cum unele organe 
ale regimului cu indignaţiune ne pun răbdarea noastră la probă, cum nu ne lasă să ne 
înmulţim sau îmbunătăţim lefile învăţătorilor comunali din fondul şcoalelor comunale în sensul 
ordinaţiunilor statorite la anul 1838, a propăşi cultura frăgarilor şi pomologiei prin refuzarea 
concluzelor comitetului districtual; cum refuză aprobarea concluzului pentru ajutorarea celor 

39  Virgil Şotropa, Din scrisorile celor dispăruţi, în „Arhiva Someşană”, vol. II, nr. 8, Năsăud, 
1927, p. 110.

40  Istoricul Districtului..., p. 56.
41  Corespondenţa lui Naşcu cu Moisil şi Petri, în „Arhiva Someşană”, nr. 11, Năsăud, 1929, p. 62.
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dăunaţi prin foc, şi amână concesiunea ridicării gimnaziului. Vasile Naşcu, Viena, 2 Februarie 
1864.”42 Marile demersuri ale intelectualităţii năsăudene se învârt în jurul problemei 
învăţământului. Continuatori ai demersurilor începute de viacarul Mărian în prima 
jumătate a secolului XIX, aceştia acaparează prerogative tot mai complexe şi militează 
pentru o dezvoltare continuă a învăţământului, în fond o sincronizare cu realităţile 
vremii din cadrul imperiului. 

”A tuturor Românilor inteligenţi opiniune este, ca din interesele acestui capital să se fundeze 
şcoale mai înalte. Dacă n’om avea oameni învăţaţi, nu ne ştim folosi de drepturile garantisate. 
Macedon Pop, 3 Martie 1851.”43 Din acest fragment al unei circulare a vicarului Macedon 
Pop, reiese destul de clar preocuparea pentru continuarea dezvoltării învăţământului 
în fostul district grăniceresc, ba chiar trecerea la un nivel superior. A doua jumătate 
a secolului XIX marchează debutul unei etape noi în modernizarea învăţământului 
din districtul năsăudean. Iniţiativele comunităţilor locale au început să joace un 
rol important în apariţia şi ultilizarea unui sistem colectiv de educaţie, motivat de 
nevoia ridicării nivelului de culturalizare a populaţiei. Amploarea şi semnificaţia 
acestui demers şcolar ce se petrece în deceniul absolutismului trebuie raportat la 
atmosfera de înnoire pe care a inaugurat-o revoluţia paşoptistă. Astfel dezideratele 
românilor privitoare la educaţie, s-au concretizat treptat, fără concursul Vienei care 
a asigurat cadrul instituţional propice realizărilor. Este o perioadă în care în absenţa 
altor posibilităţi de acţiune politică, învăţământul a reprezentat pentru români un 
domeniu vast de acţiune, de realizări umportante, menite să confere viabilitate şi 
eficienţă unui segment al vieţii socio-politice.44

În 13 Martie şi 1 August 1851, la Năsăud s-au adunat reprezentanţii grănicerilor 
şi la sugestia unor fruntaşi, „ bărbaţi de inimă”, precum învăţătorul Vasile Naşcu, 
directorul Moise Panga, lt. Petru Tanco şi vicarul Macedon Pop, au hotărât să nu 
împărţească între localităţi fondul de monture, asemeni grănicerilor secui, ci acesta 
să se păstreze sub denumirea de fond de stipendii, din care să se subvenţioneze studiile 
superioare fiilor de grăniceri. Acest proiect a fost completat de câteva întruniri în anii 
1861-1862 în care au hotărât să dea ¾ din veniturile dreptului de cârciumărit pentru 
scopuri şcolare, mai exact e vorba de înfiinţarea viitorului Gimnaziu.45

„ Laude pentru darea recruţilor, purtare exemplară cu cererea dietei Transilvaniei etc. 
ne pot da, însă când e de conces vr’o cerere care taie afund în viaţa poporaţiunii şi care 
altora (Bistriţenilor) li-se iartă, nouă ni-se respinge, fără a cere— dacă nu înţeleg propunerea 
— informaţiuni mai lămurite; şi la aceasta se vede a fi o facţiune politică. Vasile Naşcu, Viena, 
2 Februarie 1864.”46 În ciuda laudelor primite pentru executarea anumitor obligaţii 

42  Ibidem, p. 83.
43  Virgil Şotropa, După revoluţia din 1848, în „Arhiva Someşană”, nr. 7, Năsăud, 1927, p. 21.
44  Aurelia Dan, Starea şcolilor de pe teritoriul fostului regiment românesc II de graniţă în perioada 

absolutistă (1851-1860), în „ Arhiva Someşană” seria a III-a, vol. IV, Cluj-Napoca, 2005, p. 
124-125.

45  Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor..., p. 8.
46  Corespondenţa lui Naşcu..., p. 83.
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faţă de stat, nemulţumirile fruntaşilor devin tot mai pronunţate, şi în fond justificate 
de favorizarea altor cerinţe. Însă faptul că prin răbdare şi insistenţă treptat parte 
din cauzele grănicerilor au primit soluţionarea aşteptată, îndemna la continuarea 
acţiunilor. Reiese din acest fragment pe lângă nemuţumirea crescândă faţă de acţiunile 
unor instituţii şi un motiv al conspiraţiei, al coalizării împotriva românilor, aspect 
despre care voi vorbi mai pe lar în subcapitolul următor. Autorităţile nu îşi execută 
datoria cum se cuvine, tratând cauzele grănicerilor cu superficialitate.

„Arătându-i telegramul, care cetindu-l am văzut cu ochii noştrii cum s-a aprins în faţă şi la 
capăt a izbucnit flacăra cu cuvinte înfocate: că chestiunea aceasta s’a deslegat prin Maiestatea 
Sa şi s’a expedat locurilor subordinate spre ducerea executării; că audienţa la Maiestate e fără 
scop; însă din telegram se vede că în District sunt bărbaţi mulţi aceia cari irită cugetele cele 
pacinice şi leale ale poporaţiunei, şi dregătoriile municipale dezvoaltă prea puţină energie 
spre a stârpi neliniştea care de atâtea ori se întâmplă acolo; că de loc va pune dispoziţiunile 
necesare cătră preşedintele guvernului că cât s’ar răsufla ceva tulburare, să trimită miliţie, 
de vor fi de lipsă şi 2 batalioane; apoi va depărta oficialii naţionali ai municipiului şi va 
pune alţii străini; va lucra spre depărtarea ofiţerilor pensionaţi dintre cari mai mulţi sunt 
arătaţi că asmuţă poporul. Vasile Naşcu, Viena, 9 Februarie 1864.”47 Transmiterea cât 
mai detaliată a celor spuse de un funcţionar iritat de insistenţele fruntaşilor români 
relevă faptul că această reacţie a dat oarecum satisfacţie acestora. În fond confirma 
spusele lor despre anumite interese contrare ce obstrucţionau acţiunile românilor. 
De asemenea le era întărită justeţea demersurilor. Din acest fragment reiese un fapt 
esenţial privitor la rolul monarhului. Atât grănicerii cât şi opozanţii lor se reazemă 
de autoritatea împăratului în expunerea punctului de vedere. Împăratul e cel care 
conferă autoritate acţiunilor, tot ce iese din sfera lui e lipsit de orice fundament. Însă 
comparativ cu imaginea anterioară a împăratului, atotştiutor, autoritar cu o aureolă 
mitică, imaginea actuală ni-l prezintă ca pe un arbitru al unor continue confruntări de 
interese. Nu mai e cel care împarte dreptatea într-un mod absolut, ci doar o întăreşte 
datorită autorităţii sale. Ameninţările la adresa grănicerilor şi a frunaşilor ce întărâtă 
spiritele nu face decât să consolideze poziţiile acestora, tot mai convinşi de dreptatea 
lor şi de incomoditatea acţiunilor lor care dezvăluie mizeria unor interese potrivnice 
şi a executorilor lor.

„În 22 Februarie am avut onoare în audienţă a fi primit la ministrul Plener, căruia 
desfăşurându-i din fir în păr, dintru întâiu ne-a imputat pentruce nu ne punem în înţelegere 
cu organele financiare din provincie, de ajungem tot pe la minister care nu e oficiu administrativ 
[...], că pe cât pricep eu s’a săturat Plener de a mă mai vedea în ochi, precum şi eu 
de dânsul. «Ich glaubte Sie sind schon längst über Berg und Thal» îmi răspunse acum mai 
în urmă.Vasile Naşcu, Viena, 26 Martie 1864.”48 Acest fragment exprimă vădit răcirea 
raporturilor cu autorităţile imperiale. Acestea sunt percepute ca un cadru, o arenă 
în care se desfăşuară lungi conflicte de interese. Ba de multe ori se întâmplă ca unii 
funcţionari să fie părtinitori cu o tabără, în general cu adversarii, excepţiile când 

47  Ibidem, p. 84.
48  Ibidem, p. 200-202.
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sprĳină cauza grănicerilor, reprezintă licăriri de dreptate, dar acestea ţin mai mult 
de împăratul, părintele tuturor care caută să împace pe toată lumea. Dincolo de 
tensionarea situaţiei, este semnificativ faptul că în prezentarea desfăşurării vizitei 
la ministrul Plener, Vasile Naşcu nu mai foloseşte formulele protocolare cuvenite 
funcţiei acestuia, fapt ce denotă o anumită doză de desconsiderare. Pe acest fond se 
alimentează prestigiul propriu, minimalizarea celor care până ieri erau aureolaţi de 
o umbră de mit, demontarea soclului acestora, permite înălţarea propriei imagini, 
a propriilor reprezentanţi. Se petrece o golire de însemnătate a reprezentanţilor 
autorităţilor imperiale, permiţându-se astfel uşurarea ascensiunii unor eroi ce au 
făcut fapte măreţe pentru propăşirea naşiei. 

„ La asta ocaziune iar mi s’a zis cam în glumă, deadinsul: că dacă va sta cineva lângă 
Direcţiunea financiară dela Sibiu, ca cum stai D-ta aci ca execuţiune, atunci vor 
merge trebile mai iute. [...], dreptaceea cât am la mână răspunsurile susmenţionate , voiu 
purcede dară direct cătră Sibiu. [...] Aci îmi vine cugetul fără voia-mi au nu cumva au pus 
mâna pe actele nouă favorabile un Müller, Conrad, Bell, Mai, Zekelius, Friedenfels etc., 
cari toţi au fost în epoca 1848 până astăzi pe la dicasteriile de pe aci şi pe lângă arhive! [...], 
Sunt curios ce va descoperi bărbatul de încredere. Vasile Naşcu, Viena, 18 Aprilie 1864.”49 

Bănuielile celor implicaţi în acest demers sunt confirmate în mare parte atât de evoluţia 
situaţiei cât şi de unele vorbe. Necesitatea presiunilor intelectualităţii năsăudene, este 
confirmată de acest fragment şi reprezintă un fapt important în întărirea rolului lor. 
De asemenea faptul că autorităţile au nevoie de insistenţe şi presiuni are o pondere 
importantă în diluarea treptată a imaginii reprezentanţilor acestora. Nu se poate vorbi 
de o negativizare a imaginii cât mai mult de o scădere a importanţei acordate. Locul 
este preluat de fruntaşii locali şi multă energie se concentrează în întărirea imaginii 
negative a saşilor bistriţeni şi a ungurilor, principalii responsabilii pentru îngreunarea 
situaţiei grănicerilor şi pentru împiedicarea acţiunilor năsăudenilor. „ Cea dintâi cale 
am făcut-o aci la Direcţiunea financiară provincială unde am aflat cauzele noastre concipiate 
însă neaprobate de consilierul despărţământului respectiv şi nerevidate de şeful prezidiului. 
Cât mi-am arătat dreptăţile avânde dela Ministerul de finanţe îndată s-a pus lucrul la cale şi 
astăzi au şi mers în reviziune. [...] Nu ştiu însă până vor trece şi reviziunea, rămâne-vor aşa, 
ori schimba-se-va ceva. Vasile Naşcu, Sibiu, 22 Mai 1864.”50 Necesitatea presiunilor asupra 
funcţionarilor este confirmată şi de scrisoarea expediată de Vasile Naşcu în urma 
trecerii pe la Direcţia financiară de la Sibiu. Faptul că a trebuit bătut drumul Vienei şi 
exercitat timp îndelungat presiuni asupra autorităţilor centrale pentru recunoaşterea 
unor drepturi a determinat scăderea încrederii în autorităţile locale, în acelaşi timp se 
crează un precedent pentru fruntaşii năsăudeni, care vor vedea în această izbândă, 
în ciuda dificultăţilor întâlnite, un model de acţiune. Autorul menţionează punerea 
pe trebă a funcţionarilor după ce el a prezentat documentul de la forurile superioare, 
pentru a întări cele spuse despre unii funcţionari imperiali din Transilvania.

49  Ibidem, p. 209.
50  Ibidem, p. 214.
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„Astăzi am primit cu greu mare rezoluţiunile aşteptate de atâta timp. [...] În cauza 
gimnaziului nostru a mers sub 6 Mai ordin la guvern, în care cere cancelaria un fel de hrizov 
de menire (Stiftungsbrief) dela comune şi statutele. Arătarea că s-a deschis o clasă o ia 
la cunoştiinţă. Vasile Naşcu, Viena, 14 Mai 1864.”51 Eforturile intelectualităţii au avut 
sorţi de izbândă, cauza lor triumfând.Cele expuse mai sus sunt elocvente pentru 
a arăta greutăţile întâmpinate de fruntaşii grănicerilor în demersul lor de a obţine 
recunoaşterea unor drepturi şi libertăţi, câştigate pe merit prin jertfă şi loialitate de 
înaintaşii lor. Acest traseu dificil şi plin de încercări are un rol esenţial în schimbarea 
atitudinii intelectualilor faţă de autorităţile imperiale. Beneficiind de bagajul acumulat 
în trecutul apropiat, generaţia de intelectuali ce a debutat la jumătatea secolului XIX a 
continuat efortul teoretic anterior, cu o sporire a coerenţei şi o sistematizare doctrinară, 
punând la baza militantismului politic românesc, ideea de naţiune.52 Pe această 
direcţie se plasează acţiunile următoare ale fruntaşilor năsăudeni, deceniile VII-VIII 
ale secolului XIX fiind în evoluţia ideii de naţiune la românii ardeleni, perioada de 
trecere de la conceptul liberal la principiul naţionalităţii, discursul naţional devenind 
în mare parte politic şi juridic, păstrând totuşi achiziţiile ideologice anterioare.53

Marea izbândă a intelectualităţii năsăudene a fost înfiinţarea la 4 Octombrie 1863, 
a Gimnaziului român Francisc Iosefian aprobat în 3 Septembrie 1863, sub documentul 
nr. 1722, de către împăratul Franz Iosif.54 ”După desfinţarea graniţei la 1851 [...] fruntaşii 
grăniţeri cari aveau la inimă progresul culturii şi progresul pentru şcoale [...] îşi băteau capul 
mereu cum să ridice, pe lângă celelalte şcoale existente, şi un gimnaziu în valea Rodnei.”55 

În consonanţă cu spiritul vremii şi cu nevoile întăririi sentimentului naţional, liderii 
grănicerilor au întreprins continue acţiuni pentru dezvoltarea sistemului de învăţământ 
şi pentru creştera numărului de cunoscători de carte, dar în acelaşi timp şi pentru 
aprofundarea studiilor. Problema învăţământului reprezintă în mare parte leit-motivul 
acţiunilor intelectualităţii grănicereşti. „Fundatorii gimnaziului nostru însă, cu toate că 
erau deprinşi cu limba germană încă de pe timpul graniţei, ca oameni de inimă respinseră 
declarând că de aici încolo Năsăudul are să fie în Nordul Transilvaniei un centru de cultură 
română, la care să poată alerga şi fiul celui din urmă ţăran român.”56

Înfiinţarea Districtului naţional Năsăudean a permis pentru o vreme administrarea 
de către localnici a ţinutului şi a reprezentat un avânt în consolidarea principiilor 
naţionale. Elanul intelectualilor s-a răsfrânt asupra mai multor realizări din dorinţa de 
a recupera timpul pierdut şi de a intensifica propăşirea educaţiei şi culturii naţionale. 
„Reuniunea învăţătorească greco-catolică Mariană”reprezintă o astfel de iniţiativă, 
iar în cadrul întâlnirilor erau dezbătute anumite chestiuni pedagogice privitoare la 

51  Ibidem, p. 213.
52  Adrian Onofreiu, Aportul districtului..., p. 60.
53  Ibidem, p. 61.
54  Virgil Şotropa, Nicolae Drăganu, Istoria şcoalelor..., p. 152.
55  Ibidem, p. 148.
56  Ibidem, p. 151.
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îmbunătăţirea şcolilor din district, erau susţinute dizertaţii şi alte prelegeri practice 
etc.57

O altă iniţiativă importantă a intelectualităţii năsăudene a fost Casina , „Societatea 
de lectură de la Năsăud”. Despre această societate de lectură vorbeşte Nestor Şimon în 
cadrul unui discurs rostit cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înfiinţare, 26 Decembrie 
1910. Voi reda în cele ce urmează câteva fragmente din acest discurs, pentru a evidenţia 
rolul acestei societăţi cât şi motivele ce au determinat înfiinţarea ei. „În Năsăud în 
timpul graniţei de la 1763-1851 inteligenţa au format-o în majoritate mare ofiţerii străini de 
limba română, dar nici aceştia nu aveau casina.. [...] După desfiinţarea graniţei (1851) a mai 
durat multă vreme folosirea limbii germane până în anul 1861, când s-a înfiinţat Districtul 
Năsăudului şi preoţii, juzii, notarii şi alţi reprezentanţi ai tuturor comunelor [...]au hotărât ca 
şi în toate afacerile, actele şi în corespondenţă, să se folosească exclusiv numai limba română. În 
timpul erei nemţeşti erau puţini inteligenţi români în Năsăud; între aceştia, vicarul Macedon 
Pop şi învăţătorii de la Şcoala Normală, dar şi aceştia nu puteau să aibă conveniri regulate, 
fiind urmăriţi de şeful preturii de atunci, Kancraczki, un om depravat după cum îl descrie 
vicarul Macedon Pop [...] După ce cu finea lunii iunie 1857 Kancraczki a fost transferat din 
Năsăud şi ca şef al preturii a fost pus un Wratitsch, om de treabă, şi viaţa socială din Năsăud 
s-a schimbat şi inteligenţa, fără deosebire de naţionalitate şi confesiune, s-a întrunit laolaltă 
şi încă în acel an (1857) a înfiinţat reuniunea de citire numită Casino-Verein , am compus 
statute, fireşte tot în limba germană[...]În urma înfiinţării Districtului român al Năsăudului 
(24 Martie 1861), toţi străinii, buni , răi, cum au fost, s-au dus atât din Năsăud, cât şi 
din celelalte cercuri; [...] s-a inaugurat o viaţă românească, care după spiritul timpului de 
atunci şi apoi imitând pe concetăţenii noştri maghiari, a ajuns până la fanatism. Nu numai 
în limbă şi-au manifestat naţionalismul românii[...] şi prin îmbrăcămintea sărbătorească. A 
început şeful districtului, căpitanul Alexandru Bohăţel, apoi şi ceilalţi subalterni, a-şi face 
costume naţionale româneşti [...] Pe când se manifesta acest naţionalism la bărbaţi, pe atunci 
femeile erau mai conservatoare în germanism, în port şi în vorbire, iar o parte din 
bărbaţi chiar şi în scrierile private. [...] Între astfel de împrejurări, după depărtarea strinilor 
din Năsăud, românii de aici şi cei care au venit aici, ocupând funcţii publice dimpreună cu 
ceilalţi inteligenţi, fără deosebire de naţionalitate, în anul 1861 au hotărât ca să susţină casina 
şi mai departe..”58 Din discursul lui Nestor Şimon este lesne de observat entuziasmul ce 
a cuprins districtul după 1861, însă reiese şi faptul că în continuare cultura germană 
s-a bucurat de un prestigiu ridicat în rândul elitei locale, în special la partea feminină. 
Tradiţia unor legături în general pozitive cu populaţia austriacă din district, prestigiul 
de care se bucura limba şi cultura germană, evidenta superioritate şi consistenţă, au 
permis perpetuarea acesteia în continuare, în rândul elitei, atât din motive practice 
cât şi dezinteresat. Această perioadă a favorizat întărirea conştiinţei naţionale şi 
dezvoltarea sistemului educaţional.

57  Ibidem, p. 136.
58  Adrian Onofreiu, Nestor Şimon. Manuscrise inedite, în „Arhiva Someşană” seria a III-a, vol. 

III, Cluj-Napoca, 2006, p. 470-472.
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Pactul dualist reprezintă un alt moment important pentru grănicerii năsăudeni. 
Ausgleichul din 1867 a reprezentat pentru românii ardeleni o lovitură grea. Venea 
într-un moment în care se aşteptau efecte pozitive ale consistentelor eforuri din anii 
anteriori, cu realizările dietei de la Sibiu, astfel că se pun sub semnul întrebării nu 
numai câştigurile obţinute în guvernarea centrală locală, legislaţia favorabilă adoptată 
la Sibiu , ci chiar cadrul statal al evoluţiei istorice.59 Acest fapt accentuează procesul 
de scădere a încrederii în autorităţile imperiale şi influenţează evoluţia convingerilor 
naţionale. 

În 1876 Districtul Năsăudului este alipit la Districtul Bistriţei şi prin alăturarea unei 
părţi din fostul comitat Solnoc-Dăbâca, ia fiinţă Comitatul Bistriţa-Năsăud. Acţiunile 
grănicerilor se concentrează pe confruntările cu autoritatea centrală, personificată 
după 1883 de noul comite suprem Dezideriu Bánffy. Tendinţelor autoritare şi 
politicii de maghiarizare promovate de acesta i-au răspuns fruntaşii năsăudeni prin 
numeroase acţiuni de apărare, atât la nivelul comitatului, cât şi al autorităţilor centrale 
din Budapesta şi Viena.60 Astfel de acţiuni caracterizează în mare parte activitatea 
intelectualilor năsăudeni către sfârşitul secolului XIX.

c) Imaginea sasului.

Studiind relaţiile dintre populaţia Văii Rodnei şi saşii din Districtul Bistriţei, 
istoricul Virgil Şotropa evidenţiază vechimea şi continuitatea neânţelegerilor dintre 
aceştia. O rădăcină a acestui conflict, spune acesta ar fi chiar colonizarea ce s-a 
petrecut fără a fi luat în considerare elementul autohton. Cert e că arhivele oraşelor 
şi satelor din ţinuturile locuite de români şi saşi conţin o mulţime de acte procesuale ce 
înregistrează numeroasele conflicte între saşi şi români. Acestea au început „din timpuri 
imemoriale”61 prin certuri de la hotarele dintre satele din Valea Rodnei (Rebrişoara, 
Vărarea, Feldru şi Ilva Mică) şi satele săseşti Dumitra, Pintic şi Iad. Certurile au sfărsit 
de multe ori în conflicte soldate cu pagube materiale semnificative şi chiar pierderi de 
vieţi omeneşti. Nu voi aminti de conflictele din perioada antemilitarizări, însă dacă 
perioada funcţionării graniţei militare a fost relativ liniştită, după revoluţia de la 1848 
şi desfiinţarea regimentului militar de la Năsăud conflictele au reânceput, de multe 
ori fiind necesară intervenţia guvernului transilvan şi a Curţii vieneze.62

Situaţia incertă a ţinutului după desfiinţarea graniţei militare a determinat noi 
conflicte între români şi saşi. Nu voi face aici inventarierea neânţelegerilor ci voi 
încerca să schiţez imaginea negativă a „sasului” bazându-mă pe câteva fragmente din 
corespondenţa învăţătorului Vasile Naşcu, trimis la Viena să medieze soluţionarea 
doleanţelor foştilor grăniceri, cu fruntaşii rămaşi în ţinut. Obstrucţionarea demersurilor 

59  Idem, Aportul districtului.., p. 61.
60  Idem, Contribuţii documentare privind istoria comitatului Bistriţa-Năsăud. 1876-1899. (I), în 

„Arhiva Someşană” seria a III-a, vol. V, Cluj-Napoca, 2006, p. 289-290.
61  Virgil Şotropa, Un proces multisecular, în „Arhiva Someşană” , nr. 13, Năsăud, 1930-1931, 

p. 243.
62  Ibidem, p. 244.
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intelectualităţii năsăudene de către funcţionarii, saşi şi pretenţiile lor asupra unor 
pământuri, vor determina resurecţia imaginii negative a „sasului”, alimentată atât 
de fondul anterior cât şi de situaţia actuală. Conspiraţia celorlalte etnii împotriva 
românilor (în cazul de faţă saşii şi maghiarii), reprezintă una dintre temele prezente 
în imaginarul social al procesului de cristalizare a identităţii naţionale a românilor.63 

Asociat de multe ori cu „ungurul” în stăvilirea acţiunilor românilor şi în asuprirea 
lor, „sasul” apare ca un conspirator, un duşman secular al românilor ce caută să îi 
asuprească şi să pună piedică oricărei iniţiative favorabilă românilor năsăudeni. 

„Aici e de lipsă cură radicală, şi după cum m’am consultat cu mai mulţi bărbaţi pricepători 
de ai noştri, trebue de acasă compusă o rugare, subscrisă de toată universitatea districtuală, 
stilizată şi expediată către Excelenţa Sa ministrul Plener, ori prin guvern, în sensul să iee 
afaceri de ale noastre din departamentul acela şi să le dee la alţii, la oricine numai la Saşi nu, 
motivând că dânşii ca dovediţi inamici ai Românilor numai încurcă orişice afacere de posesiune, 
ajutorinţe la şcoale, biserici de ale Românilor, prin care înmulţesc neâncrederea în ocârmuire 
şi aţâţă cugetele spre neândestulire. Vasile Naşcu, Viena, 27 Ianuarie 1863.”64 Fragmentul 
evidenţiază vechimea discordiei dintre români şi saşi precum şi a duşmăniei saşilor 
pentru români. „Sasul” este un duşman „dovedit”, trecutul e martor acestei depoziţii, 
răutăţile saşilor faţă de români venind din timpuri străvechi. Este accentuată răutatea 
saşilor şi a piedicilor puse de aceştia acţiunilor de orice fel a românilor, ba mai 
mult acţiunile lor au un efect negativ pentru cârmuire, pentru că asocierea lor cu 
instituţile statului discreditează pe cele din urmă. Acţiunile lor vădit anti-româneşti 
provoacă pe năsăudeni şi acest fapt de asemenea afectează atât situaţia acestora cât şi 
a administraţiei. „Funcţionarul sas” e prezentat ca fiind unul dintre motivele pentru 
care unele instituţii ale statului nu funcţionează tocmai bine şi încrederea populaţiei 
în acestea şi implicit în autorităţile centrale pe care le reprezintă scade. În fond, această 
descriere vizează şi „tragerea” unui semnal de alarmă pentru autorităţile habsburgice, 
în speranţa de a atrage atenţia şi sprĳinul faţă de cauza foştilor grăniceri.

„Având ocaziune cu înmanuarea unui memoriu Înălţimii Sale Arhiducele Rainer, i-
am spus din fir în păr nu numai starea lucrului aceluia, ci mai multe gravamine de ale 
impoporaţiunii districtului, precum: 1. Cine a dobândit ceva prin desfiinţarea regimentelor 
mărginene, nu statul ci Saşii, iată că se adeveresc pe încetul toate: părţi de hotare şi acum 
munţii revendicaţi. 2. Că ne aruncă mereu şi Ungurii şi Saşii că nu avem bărbaţi culţi şi apţi 
pentru posturile publice, şi dacă voesc Românii, precum şi noi, a deschide vr’un gimnaziu, 
să îmbunătăţească starea învăţătorilor, să ne ajutăm la cazuri căşunate prin daune de foc, 
cancelaria aulică ne respinge încuviinţarea acelor concluse ale poporului român; însă când 
mergem cu exemplu bun precum recrutaţiunea, instrucţiunea congregaţiunilor, conchemarea 
dietei etc., atunci ne laudă. L’am rugat în numele foştilor grăniceri români spre a se îndura 
a demanda vicepreşedintelui cancelariei a nu ne trata maştericeşte. Vasile Naşcu, Viena, 
31 Ianuarie 1864.”65 La fel cum am spus şi mai sus „funcţionarul sas” apare ca un 

63  Sorin Mitu, Geneza identităţii naţionale la românii ardeleni, Bucureşti, 1997, p. 51.
64  Corespondenţa lui Naşcu..., p. 73.
65  Ibidem, p. 80.
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sabotor al statului, un profitor şi exploatator al românilor. E cel care trage foloase 
din desfiinţarea instituţiei graniţei militare. Discuţia cu Arhiducele Rainer permite 
atât expunerea problemelor foştilor grăniceri, a răutăţilor saşilor, cât şi pericolul pe 
care comportamentul acestora îl prezintă pentru stat. Nu numai că îi nedreptăţesc 
pe români de fiecare dată când au ocazia, dar nici nu îi lasă pe aceştia să facă nimic 
pentru îmbunătăţirea situaţiei locuitorilor districtului românesc. Asemeni ungurilor 
aceştia se folosesc de români, îi laudă când contribuie la buna-orânduire a statului 
însă nu le permit să se înalţe. Reproşul acestora cum că ţinutul nu ar avea bărbaţi 
culţi care să ocupe funcţii publice este nefondat şi în acelaşi timp, dacă ar fi aşa, ei nu 
permit remedierea situaţiei. Făcând apel la prestigiul foştilor grăniceri, se cere ajutor 
în înfruntarea cu acest mişel duşman, accentuând gravitatea plângerilor şi contururile 
portretului negativ al „sasului”.

„... pe cât putui pricepe pe aici au ţesut Saşii intrigi spre a ridica statul un gimnaziu la 
Năsăud, şi spre aceea voiesc a ne asemna celea 4000 fl. ca apoi, ca norma etc., să fie institute 
germane. Vasile Naşcu, Viena, 2 Februarie1864.”66 Acest fragment accentuează atât 
caracterul intrigant al „sasului” cât şi dimensiunea intrigii ţesute pentru împiedicarea 
dezvoltării românilor. Cele spuse aici evidenţiază complexitatea complotului săsesc 
şi pericolul ca românii să fie înşelaţi.

Imaginea negativă a „sasului” se centrează pe motivul intrigilor ţesute împotriva 
foştilor grăniceri şi pe tradiţia seculară a duşmăniei saşilor faţă de aceştia. Adăncimea 
acestor intrigi precum şi intensitatea urii saşilor faţă de românii, supuşi loiali ai 
împăratului, necesită o inervenţie mesianică, pentru recunoaşterea drepturilor 
supuşilor şi protejarea acestora. Imaginea „sasului” care se năpusteşte asupra averilor 
grănicerilor, dobândite cu atâta muncă şi sacrificii, apelând la orice mĳloace pentru a 
pune mâna pe aceasta, reprezintă o negativizare specifică situaţilor tensionate, însă 
nu este la fel de demonizată ca imaginea rebelilor din timpul revoluţiei paşoptiste. De 
această dată nu este accentuată sălbăticia şi cruzimea duşmanului ci machiavelismul 
său, lipsa de scrupule şi complexitatea intrigii.

Pe fondul acestor intrigi şi piedici ţesute împotriva românilor, biruinţa destoinicilor 
are o mai mare însemnătate, însă în acelaşi timp amplifică rolul de salvator al 
împăratului. Necesitatea intervenţiei acestuia este dată de gravitatea situaţiei. Astfel 
că soluţionarea doleanţelor românilor permite o reconsolidare a loialităţii dinastice 
şi a imaginii pozitive de care împăartul se bucură în rândul supuşilor.

*
Tradiţia atitudinii pro-dinastice este continuată şi în a II-a jumătate a secolului al 

XIX, observându-se pe alocuri momente ce evidenţiază acest fapt. Însă se observă o 
formalizare a atitudinii, fundamentată adesea pe pragmatismul politicii naţionale. 
Mitul „bunului-împărat” nu mai cunoaşte aceaşi intensitate ca în perioada graniţei 
militare, ascensiunea naţiunii absorbind în parte din aura sacră a mitului. În acelaşi 
timp autorităţile imperiale şi reprezentanţii în teritoriu nu se mai bucură de aceeaşi 

66  Ibidem, p. 82.
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perspectivă pozitivă a năsăudenilor. Intelectualitatea preia mare parte din atribute 
atât la nivel practic cât şi al sensibilităţii colective. Tot mai multă atenţie şi energie 
este absorbită de edificarea construcţiei naţionale. Patria este percepută ca o arenă în 
care se confruntă de multe ori interesele mai multor naţiuni ce coabitează întrânsa. 
Împăratul arbitrează aceste confruntări, în timp ce autorităţile părtinitoare de multe ori 
se pierd într-o aparentă indiferenţă. Diversitatea etnică a funcţionarilor determină în 
unele cazuri o scădere a obiectivităţii acestora, cel puţin aşa receptează intelectualitatea 
năsăudeană acest aspect.




