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Cuvânt înainte

Patrimoniul Muzeului Grăniceresc Năsăudean cuprinde, alături 
de numeroase alte obiecte de valoare, si o colecţie formată din peste 
două mii de clişee fotografice imprimate pe plăci de sticlă, realizate în 
deceniile patru şi cinci ale secolului trecut de către fotograful năsău‑
dean Ștefan Tatay (1909‑1958). Astfel de plăci, pe care era aşternută 
din fabrică o emulsie fină de gelatină, formând stratul fotosensibil, nu 
sunt altceva decât predecesoarele peliculelor de celuloid de mai târziu, 
şi foloseau pentru a se imprima negativul imaginii înainte de apariţia 
filmului fotografic. 

Clişeele au fost păstrate vreme de câteva decenii în podul unei casei 
din Năsăud, situată pe strada Valea Caselor, astăzi la nr. 6, unde artis‑
tul fotograf şi‑a avut o bună perioadă domiciliul şi laboratorul. În anul 
1983, proprietarii locuinţei, col. Emil Someşan cu soţia Zoie, înţelegând 
importanţa culturală şi istorică excepţională pe care o deţine acest fond 
pentru zona Năsăudului, l‑au donat muzeului din localitate, un rol 
însemnat în efectuarea transferului avându‑l şi conducerea instituţiei 
de la acea vreme, respectiv prof. Nechifor Someşan şi prof. Ioan Radu 
Nistor. Alte câteva cutii cu plăci, de acelaşi tip, au mai fost identificate şi, 
de asemenea, oferite muzeului in anul 2010 de către familia Edmond şi 
Dana Someşan, moştenitorii si actualii posesori ai imobilului respectiv.

Negativele din colecţia rămasă de la Stefan Tatay au ca suport mate‑
rial sticlă de 1‑1,2 mm, pe format 6 × 9 cm, 9 × 12 cm, 10 × 15 cm şi 
12  ×  16 cm. În cea mai mare parte, plăcuţele au fost păstrate în cutii 

de carton, după mărime, provenite, după cum indică etichetele, de 
la firme renumite în epocă, unele active şi în prezent, specializate în 
materiale fotografice: Kodak (USA), Perutz‑Photowerke (Germania), 
Westendorp&Wehner (Germania), Agfa (Germania), Forte (Ungaria), 
Verax (Germania) etc.

În majoritate, clişeele au ajuns in custodia muzeului într‑o stare de 
conservare mulţumitoare, bună sau chiar foarte bună, existând însă, din 
nefericire, şi un număr relativ ridicat de piese care au fost afectate de 
trecerea timpului şi de condiţiile improprii de păstrare, anterior pre‑
luării in patrimoniul muzeal. Dintre elementele cele mai vizibile de 
degradare menţionăm exfolierea peliculei de gelatină şi spargerea sticlei 
suport al negativului.

Valorificarea colecţiei a fost multă vreme îngreunată de lipsa apara‑
turii necesare obţinerii imaginilor în pozitiv, după negativele fotogra‑
fice. Situaţia s‑a schimbat odată cu dezvoltarea tehnologiei digitale şi a 
programelor de calculator. Astfel, în anul 2005 s‑a reuşit achiziţionarea 
la muzeul din Năsăud a unui scanner performant, dotat cu aşa‑numitul 
adaptor de transparenţă, fapt care a permis, treptat, preluarea şi trans‑
formarea imaginilor de pe plăcuţele de sticlă, apoi salvarea şi prelucra‑
rea lor pe calculator şi, implicit, prezentarea şi promovarea în cadrul 
acţiunilor culturale derulate de instituţie.

Până în prezent, clişeele de la Muzeul Grăniceresc Năsăudean au fost 
scanate la o rezoluţie de 1200 dpi şi 2400 dpi, imaginile digitale rezultate 
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fiind salvate în format TIFF (Tagged Image File Format). Pentru cele 
care au necesitat anumite intervenţii şi retuşuri s‑a utilizat progra‑
mul Adobe Photoshop. Aşadar, datorită muncii depuse de specialistul 
muzeului, Dumitru Rotari, uşa spre cunoaşterea de către publicul larg 
a acestui adevărat tezaur iconografic privind societatea năsăudeană din 
prima jumătate a secolului trecut a fost deschisă.

Concret, imaginile înfăţişează, de regulă, personaje din Năsăud şi 
localităţile apropiate, imortalizate în diferite împrejurări şi ipostaze. Ele 
aparţin unor categorii sociale şi profesionale variate: intelectuali, ţărani, 
muncitori, militari, elevi şi, bineînţeles, unor etnii diferite: români, 
maghiari, evrei, saşi, romi etc. Într‑o bună măsură, fotografierea s‑a 
făcut la atelierul lui Ștefan Tatay, deschis, după cum indică inclusiv 
ştampila aplicată pe spatele unor pozitive finite, într‑o clădire situată 
în Piaţa Unirii, nr. 8. Operaţiunea în sine se realiza fie în interior, fie pe 
holul de la intrare sau chiar afară, în faţa clădirii, în cadru fiind intro‑
duse uneori şi obiecte cu rol decorativ, care apar în mod repetat în poze.

Bineînţeles, colecţia cuprinde şi numeroase fotografii surprinse în 
timpul unor întruniri publice, evenimente şcolare sau culturale, pro‑
cesiuni civile şi religioase. Nu lipsesc nici pozele de familie, realizate la 
locuinţele beneficiarilor. Din fiecare răzbate o frumuseţe greu de ega‑
lat chiar şi cu mijloacele zilelor noastre, personajele impresionând prin 
expresivitate, izvorâtă, cu siguranţă, şi din importanţa care se acorda în 
epocă meşteşugului fotografierii. 

Pe lângă plăcerea vizuală oferită, fotografiile sunt extrem de utile 
cercetătorilor din diferite domenii: istorie, etnologie, arhitectură etc. 
Remarcăm, în mod special, existenţa unor imagini‑document, unice 
pentru istoria Năsăudului, ocazionate de prezenţa regelui Carol al II‑lea 
la Năsăud, cu prilejul depunerii jurământului de către militarii primului 
contingent al Batalionului I Grăniceresc de Gardă (10 iulie 1934), sau 
din timpul lucrărilor de edificare a Bisericii „Sf. Nicolae” din oraş. 

Din cantitatea mare de clişee păstrate, am ales pentru a fi împăr‑
tăşite generaţiilor actuale, sub forma albumului de faţă, un număr de 
273 de imagini, reprezentând personaje îmbrăcate în fermecătorul port 

tradiţional din zona Năsăudului. Cu siguranţă, unii dintre cei surprinşi 
pe peliculă îşi aveau domiciliul în Năsăud, dar bănuim că procentul este 
la fel de ridicat pentru cei proveniţi din satele apropiate, care veneau 
la oraş doar cu anumite ocazii, pentru a‑şi rezolva felurite trebuinţe, 
găsind totodată şi răgazul potrivit pentru a trece pe la fotograf. Un bun 
prilej se ivea, de obicei, în zilele de joi, când avea loc, ca şi în prezent, 
târgul săptămânal, şi care strângea foarte multă lume din întregul ţinut.

În acelaşi context, ne exprimăm regretul că nu deţinem, decât într‑o 
mică măsură, date privind personajele redate în imagini, cine erau şi 
care sunt, cu exactitate, satele de origine. Multe dintre plăcuţele de sti‑
clă păstrează pe margine numere, marcate cu tuş, care făceau trimitere 
la registrele de evidenţă, şi mai departe la cei care au solicitat servi‑
ciul fotografic. Faptul că Ștefan Tatay deţinea astfel de registre, care din 
păcate nu s‑au păstrat, este susţinut şi de urmaşii săi.

Am avut în schimb bucuria, nu o dată, ca diverse persoane din 
Năsăud sau împrejurimi să‑şi recunoască, cu emoţie, înaintaşii in ima‑
ginile etalate de noi în diferite rânduri, iar ulterior să ne ofere informaţii 
preţioase, contribuind pe această cale la completarea bazei de date a 
muzeului năsăudean.

În final, se cuvine să adresăm mulţumiri persoanelor şi instituţii‑
lor care au susţinut realizarea volumului. Astfel, suntem recunoscă‑
tori Conducerii Consiliului Judeţean Bistriţa‑Năsăud, preşedinte Emil 
Radu Moldovan, şi a Complexului Muzeal Bistriţa‑Năsăud, manager 
Alexandru Gavrilaş, care au dovedit disponibilitate faţă de proiectul 
nostru şi au asigurat fondurile necesare pentru publicare.

În aceeaşi ordine de idei, datorăm gratitudine d‑lui Ștefan Tatay, din 
Cluj‑Napoca, fiul vestitului fotograf, pentru generozitatea şi promptitu‑
dinea cu care ne‑a pus la dispoziţie documente aflate în arhiva familiei 
şi ne‑a furnizat informaţii preţioase despre viaţa şi activitatea tatălui său.

Mulţumiri aducem, de asemenea, d‑lui Gheorghe Pleş, d‑lui Ioan 
Radu Nistor şi fam. Edmond şi Dana Someşan, toţi din Năsăud, pentru 
aportul adus la cinstirea memoriei lui Ștefan Tatay şi la conservarea şi 
promovarea fondului amintit.
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Suntem deopotrivă recunoscători directorului Editurii Mega din 
Cluj‑Napoca, ing. Cristian Sincovici şi echipei sale de profesionişti, care 
s‑au străduit ca lucrarea să apară în cele mai bune condiţii. 

Nu mai rămâne decât să ne exprimăm speranţa că albumul de faţă 
reprezintă doar începutul publicării operei lui Ștefan Tatay, unul din 

marii fotografi ai timpului său. Numărul mare al clişeelor şi valoarea 
artistică şi documentară a fotografiilor aflate in colecţia muzeului năsă‑
udean reclamă reluarea demersului nostru şi pentru alte categorii de 
imagini reprezentate, în măsura în care vom găsi şi pe mai departe înţe‑
legere la forurile decizionale.

Năsăud, februarie 2020  Redacţia




