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Studiu introductiv

De ce o bibliografie a Regimentului 17 (2 românesc)
de graniţă şi a Țării Năsăudului?
Țara Năsăudului este una dintre micro-regiunile României care s-a
bucurat de o atenţie ştiinţifică aparte, nu doar din partea istoricilor, ci din‑
spre întregul spectru al ştiinţelor umaniste şi sociale. Bibliografiile istorice
ale României au acumulat, volum de volum, numeroase titluri dedicate
temei: fie cărţi, fie studii şi articole provenite atât din periodice ştiinţifice
locale, cât şi din principalele reviste de istorie din centrele universitare
sau din diverse volume de studii. Această valoroasă literatură ştiinţifică
a devenit în timp tot mai amplă, solicitând cercetătorilor, şi mai ales cer‑
cetătorilor debutanţi, un efort consistent de documentare bibliografică.
Organizarea şi activitatea Regimentului 17 (2 românesc) de gra‑
niţă pe teritoriul năsăudean au legat acest spaţiu de ansamblul istoriei
Monarhiei habsburgice într-un mod mai intim şi pe alocuri chiar mai
spectaculos decât alte regiuni locuite de români. Efectele militarizării
au transformat micro-zona, iar caracterul său geografic mai compact
decât al altor regiuni din graniţa militară austriacă a impulsionat rit‑
mul schimbărilor. Fără a pleda aici pentru caracterul excepţional al Țării
Năsăudului (o exagerare spre care alunecă uneori, din păcate, entuziaştii
istorici locali), este evident că, atât înainte cât şi după 1851, organizarea
socială, tradiţia militară şi mentalităţile din fosta graniţă militară năsă‑
udeană au şlefuit societatea locală într-un mod diferit faţă de alte spaţii
transilvane. Conştientizarea acestei diferenţe a fost una dintre premisele
impulsionării cercetărilor istorice după 1918, însă a condus în timp şi
la un tot mai accentuat localism istoriografic. Acest din urmă fenomen,
asupra căruia vom reveni în partea finală a acestui studiu introductiv, a
grevat asupra integrării istoriei Regimentului 17 (2 românesc) de graniţă
în istoriografia internaţională a graniţei militare austriece.
Pornind de la premisele anterioare, prezenta lucrare îşi propune mai
multe obiective: pe de o parte să servească cercetătorilor, şi mai ales cer‑
cetătorilor în formare, ca instrument de lucru şi de suscitare a interesului

10

H irsc h • I ude a n • O n ofr e i u • Pop ovic i • S ab ău

faţă de istoria socială şi militară a zonei; pe de altă parte, ca efect al
atingerii primului obiectiv, să contribuie la reconectarea cât mai rapidă
şi mai profesionistă a istoriei Regimentului 17 (2 românesc) de graniţă
din Năsăud cu istoriografia Monarhiei habsburgice dedicată graniţei
militare; nu în ultimul rând, să servească drept model pentru realizarea
unor instrumente de lucru similare, dedicate graniţei militare austriece
în Transilvania şi Banat.
Aceste motive ne-au determinat să nu ne rezumăm doar la sursele
secundare, sau la sursele primare edite, care fac de obicei obiectul bibli‑
ografiilor istorice, ci să prezentăm, încă de la început, şi bogatul mate‑
rial arhivistic care aşteaptă să fie cercetat atât în instituţiile din ţară cât
şi în cele din străinătate (Ungaria, Austria). Pentru o mai bună înţele‑
gere a conţinuturilor acestui volum, detaliem în cele ce urmează sursele,
metoda de lucru şi structura lucrării.

Conţinuturi, metodă, surse
Aşa cum o spune şi titlul, bibliografia este focalizată asupra
Regimentului 17 (2 românesc) de graniţă şi a moştenirii sale istorice,
adică a Țării Năsăudului (înţeleasă ca teritoriul fostului Regiment) în
perioada cuprinsă între prima jumătate a secolului al XVIII-lea (deceni‑
ile care au precedat înfiinţarea Regimentului) şi anul 1948 (desfiinţarea
ultimelor moşteniri instituţionale ale Regimentului: Fondurile grănice‑
reşti). Nu este deci, şi nu a existat intenţia să fie, o bibliografie completă
a Țării Năsăudului, cu atât mai puţin a Judeţului Bistriţa-Năsăud, şi nici
nu trebuie tratată ca atare. Lucrările privitoare la spaţii sau persoane
din afara arealului cronologic şi geografic circumscris iniţial, inclusiv
cele referitoare la Bistriţa şi bistriţeni, au fost incluse doar în măsura în
care obiectul sau subiectul lor de interes avusese legături (genealogice la
prima generaţie sau profesionale) cu spaţiul năsăudean.
În al doilea rând, bibliografia de faţă este una istorică, prin urmare spa‑
ţiul dedicat lucrărilor ştiinţifice din alte domenii (Etnologie, Filologie şi
lingvistică, Geografie etc.) este limitat la acele lucrări care asumă o per‑
spectivă retrospectivă şi care prin aceasta pot fi considerate, din punctul
de vedere al ştiinţei istorice, auxiliare ale sale. O secţiune distinctă a
bibliografiei, cu subsecţiunile aferente, găzduieşte respectivele lucrări.
Lucrarea cuprinde 2680 de titluri de cărţi, studii şi articole, cărora li
se adaugă 246 de fonduri şi colecţii arhivistice. Titlurile din secţiunea
bibliografică acoperă perioada până în anul 2019 inclusiv.
Per ansamblu, în elaborarea lucrării, am reuşit să accesăm majorita‑
tea instrumentelor şi literaturii de specialitate care găzduiesc informaţii
privind Regimentul 17 (2 românesc) de graniţă şi Țara Năsăudului, iar
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bibliografia include cea mai mare parte a literaturii ştiinţifice dedicate
temei, precum şi un număr mare de surse primare, arhivistice sau edite.
Chiar şi aşa, au rămas anumite tipuri de surse şi arealuri cronologice
/ tematice neacoperite, motivul principal fiind amploarea muncii de
extragere a informaţiei. De exemplu, nu am putut acoperi integral presa
transilvăneană a perioadei de după 1860, care conţine o multitudine de
informaţii despre Țara Năsăudului. Repertorierea acesteia ar presupune
elaborarea unei lucrări separate şi ar fi posibilă, realist, doar după digi‑
tizarea completă a periodicelor respective. Aşa cum menţionam mai sus,
acolo unde am găsit republicări le-am integrat bibliografiei, dar acestea
reprezintă doar o parte a mai sus menţionatelor informaţii. De asemenea,
presa cotidiană locală şi judeţeană conţine, după 1918 şi până în ziua de
astăzi, numeroase medalioane istorice sau biografice, a căror identifi‑
care şi extragere depăşeşte posibilităţile actualei cercetări. Asumându-ne
aceste limite, putem doar să facem observaţia că, dacă această activitate
de bibliografiere va continua, rezultatul său ar trebui să fie o bază de
date, cu acces public, nu doar o bibliografie ştiinţifică tipărită, precum
cea de faţă.
Din punct de vedere al structurii, am încercat să urmăm, în măsura
posibilului, modelul bibliografiilor istorice tradiţionale, îmbinând ordo‑
narea tematică şi cea cronologică. O secţiune distinctă, plasată chiar la
început, este reprezentată de fondurile arhivistice. Aceasta nu se regă‑
seşte de obicei în instrumentele bibliografice, însă am considerat că, în
cazul de faţă, ar fi util să oferim specialiştilor interesaţi de temă şi o
perspectivă asupra surselor primare inedite care se păstrează în arhivele
din ţară şi din străinătate – cele din urmă, mai ales, au rămas aproape
necunoscute istoricilor români, deşi conţin cea mai mare parte a docu‑
mentelor privind istoria Regimentului pe perioada funcţionării sale1.
În cadrul secţiunii bibliografice se regăsesc subsecţiunile tematice
obişnuite ale bibliografiilor istorice: Istoriografie, Lucrări de referinţă,
Izvoare istorice, Știinţe auxiliare, Lucrări de sinteză, Secţiuni crono‑
logice (sec. al XVIII-lea – 1850; 1851–1918; 1919–1948), Istorie locală
şi Biografii. Secţiunile cronologice nu cuprind sub-secţiuni, deoarece
numărul relativ redus al lucrărilor şi utilizarea indicilor de subiecte nu
au justificat segmentarea suplimentară a acestora. În interiorul secţiunii
1
O prezentare a tipologiei documentelor şi a unor instrumente digitale create pen‑
tru extragerea şi ordonarea informaţiei la: Sandra Hirsch, Csaba Horváth, Angela
Lumezeanu, Vlad Popovici, Digital Framework for the History of the Austrian Military Border
in Transylvania. Database documentation and manual, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai.
Series Digitalia”, 64, 2019, no. 2, p. 5–53, DOI:10.24193/subbdigitalia.2019.2.01; Dragoş
Ianc, The Conduct Lists of Habsburg Officers and Non-commissioned Officers: Sources for the
Biographical Reconstruction, „Acta Musei Napocensis. Historica”, 58/II, 2021, 57–72.
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biografice există două sub-secţiuni, una dedicată lucrărilor care tratează
mai multe biografii, a doua dedicată biografiilor individuale. În interi‑
orul celei din urmă lucrările sunt ordonate alfabetic, după numele de
familie al subiectului cercetării, nu al autorului.
Bibliografia conţine două liste de abrevieri: una a periodicelor (în
care am folosit, acolo unde există, abrevierile din bibliografiile istorice
pre-existente) şi una a volumelor colective. Acestea din urmă figurează
în trimiterile bibliografice doar cu titlul într-o formă abreviată, iar în
lista abrevierilor se regăsesc datele bibliografice complete.
Lucrarea include, de asemenea, două liste de indici: una a autorilor
şi cealaltă a subiectelor şi subiecţilor cercetării. Precum în cazul altor
bibliografii istorice, indicii fac trimitere la numărul de ordine al lucrării
în bibliografie, nu la pagina la care ea figurează.
Informaţia din această bibliografie a fost colectată folosind alte
lucrări similare, instrumente de lucru din domeniul arhivistic, dar şi
prin parcurgerea periodicelor ştiinţifice şi cu caracter general, pe alocuri
şi presă, dedicate spaţiului năsăudean. Pentru identificarea fondurilor
arhivistice utile am apelat la cataloagele fondurilor accesibile online, pe
portalurile Arhivelor Naţionale ale României2, Arhivelor Naţionale ale
Ungariei3 şi a Arhivei de Stat a Austriei – Arhiva de Război4.
Dintre bibliografiile consultate, enumerăm: Bibliografia Istorică a
României5, Anuarul Istoriografic al României6, bibliografiile istorice ale
Transilvaniei,7 Bibliografia Românească Modernă8, sau lucrările dedi‑
cate calendarelor tipărite înainte de 19189. Informaţia privind menţiunile
în presa timpului până în 1860 a fost preluată din Bibliografia Analitică
a Periodicelor Româneşti10. Cele două studii istoriografice publicate
de Adrian Onofreiu11, precum şi alte instrumente bibliografice inedite,
dedicate istoriei locale, ale aceluiaşi autor au reprezentat, la rândul lor,
o sursă importantă de informaţii.
http://portal.arhivelenationale.ro/ (30.11.2021).
https://mnl.gov.hu (30.11.2021).
4
https://www.archivinformationssystem.at/suchinfo.aspx (30.11.2021).
5
Bibliografia Istorică a României, vol. I-XIII, Bucureşti – Cluj-Napoca, 1970–2011.
6
„Anuarul Istoriografic al României”, I, 2011 – V, 2015.
7
Ioachim Crăciun, Bibliographie de la Transylvanie roumaine (1916–1936), „Revue de
Transylvanie”, 3, 1937, no. 4, 429–783; Lucia Turc, Bibliografia istorică a Transilvaniei
(1936–1944), Cluj-Napoca, 1998.
8
Bibliografia Românească Modernă, vol. I-IV, Bucureşti, 1984–1996 (disponibilă şi la
adresa https://biblacad.ro/bnr/brm.php, 30.11.2021).
9
Georgeta Răduică, Calendare şi almanahuri româneşti 1731–1918, Bucureşti, 1981.
10
Bibliografia analitică a periodicelor româneşti, vol. I/1–3 (1790–1850), vol. II/1–3 (1851–
1858), Bucureşti, 1966–1972.
11
Bibl., 259, 260. În continuare, citarea titlurilor care sunt deja cuprinse în această bibli‑
ografie se va face prin trimitere la numărul de ordine al respectivului titlu în acest volum.
2
3
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În accesarea periodicelor ne-au fost deosebit de utile colecţiile digiti‑
zate ale acestora12. Unele periodice de popularizare, mai recent apărute,
au preluat şi republicat numeroase ştiri şi informaţii din presa perioadei
de după 1860. Atunci când am identificat astfel de situaţii le-am inclus în
bibliografie, făcând trimitere atât la sursa originală, cât şi la periodicul
în care au fost republicate.
Materialul nedigitizat a fost accesat în colecţiile Bibliotecii Centrale
Universitare „Lucian Blaga” din Cluj-Napoca, ale Serviciului Judeţean
Bistriţa-Năsăud al Arhivelor Naţionale, sau în colecţii particulare ale
editorilor şi ale unor colaboratori, cărora le mulţumim pentru întregul
sprijin acordat proiectului nostru.

Mod de utilizare
Bibliografiile istorice nu conţin, de obicei, explicaţii privind modul
de utilizare, considerându-se că întregul proces e unul intuitiv sau că el
face parte deja din bagajul de cunoştinţe al utilizatorului. Totuşi, oricât
de banale ar părea, acestea trebuie să se regăsească în interiorul unui
instrument de lucru, mai ales când publicul său ţintă este constituit şi
din cercetători tineri.
Utilizatorii lucrării noastre pot porni, în funcţie de interesele şi obiec‑
tul cercetării lor, fie de la secţiunile cronologice şi tematice, fie de la indi‑
cii de subiecte, sau cei de autori. Spre exemplu, cei interesaţi exclusiv de
istoria Regimentului pot consulta secţiunea dedicată perioadei secolu‑
lui al XVIII-lea până la desfiinţarea Regimentului, după care, folosind
indicii de subiecte, pot identifica lucrări răspândite în alte secţiuni, care
tratează aceeaşi temă. Cei interesaţi de istoria locală vor începe cu sec‑
ţiunea dedicată acesteia, iar cei al căror obiect de studiu este constituit
de o persoană, sau de un grup de persoane, o/le vor căuta în secţiunea
cuprinzând biografiile.
Recomandăm ca, indiferent de obiectul cercetării, să fie parcursă în
mod obligatoriu şi secţiunea dedicată surselor primare inedite (arhivele)
şi edite (documente, corespondenţă etc.).
Alternativ, se poate porni de la indicii de subiecte. În alcătuirea lor
am încercat să reunim subiectele similare în cadrul aceluiaşi termen
(de ex. Alegeri şi alegători; Ape termale şi minerale), iar acolo unde
am considerat necesar am făcut şi trimiteri la alţi termeni (v. şi .....).
Recomandăm însă parcurgerea completă a indicilor, deoarece nu a fost
posibilă o interconectare exhaustivă a terminologiei şi pentru ca utili‑
zatorul să îşi formeze o imagine de ansamblu (întotdeauna binevenită)
asupra subiecţilor şi subiectelor cuprinse în lucrare.
12

http://dspace.bcucluj.ro (30.11.2021).
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În cadrul secţiunilor / sub-secţiunilor lucrările sunt ordonate alfabe‑
tic, după numele autorului şi cronologic, în cazul lucrărilor publicate
de acelaşi autor. Pentru identificarea exactă a lucrărilor, atunci când e
vorba despre studii în periodice, se va folosi lista abrevierilor periodi‑
celor. Pentru studiile în volume colective se va folosi lista abrevierilor
volumelor colective.

Cercetarea istorică privind Regimentul 17
(2 românesc) de graniţă şi Țara Năsăudului
– scurtă perspectivă istoriografică
Această parte a studiului introductiv este dedicată unei sumare ana‑
lize de ansamblu a evoluţiei istoriografiei Regimentului 17 (2 românesc)
de graniţă şi a Țării Năsăudului. Obiectivele sale constă atât în oferirea
unei perspective retrospective, cât mai ales în evaluarea situaţiei actu‑
ale şi a posibilelor evoluţii. Analiza şi comentariile vor fi însoţite de o
serie de grafice construite pornind de la datele din lucrare, fapt care nu
înseamnă că este vorba, după cum se va vedea, exclusiv despre un stu‑
diu cantitativ. Istoriografia temei a făcut obiectul mai multor cercetări
bine fundamentate, semnate de specialişti consacraţi13, iar obiectivele
asumate de noi nu au intenţia de a o revizui, ci de a oferi o perspectivă
complementară.
a. Evoluţia de ansamblu
Anterior anilor 1920, lucrările ce pot fi considerate ca alcătuind o isto‑
riografie a temei sunt puţine la număr şi au un caracter foarte divers. Ele
includ câteva istorii ale Regimentului, sinteze de istorie ale graniţei mili‑
tare austriece, lucrări de statistică, lucrări de geografie administrativă
sau fizică, necrologuri şi medalioane biografice, monografii locale. Din
această perioadă, şi mai ales de după 1850, datează însă o multitudine
de surse edite, de la regulamente şi publicări de acte oficiale, până la
memorialistică, ştiri şi corespondenţă de presă. Aşa cum menţionam mai
sus, lucrarea noastră nu şi-a propus repertorierea completă a acestora14,
însă le-a extras şi menţionat atunci când ele au fost repertoriate în alte
Bibl., 247–275.
Nu am menţionat în bibliografie, de exemplu, zecile de lucrări privind Transilvania,
cu caracter general sau mai special (dar niciuna dedicată în particular Năsăudului), de
natură statistico-geografică (inclusiv hărţi) sau etnografică, publicate înainte de 1918 în
limbile maghiară şi germană. Toate acestea includ referiri de diferite dimensiuni la spa‑
ţiul năsăudean, dar niciuna suficient de amplă sau detaliată încât să justifice integrarea
lor într-o bibliografie regională. De altfel, respectivele titluri pot fi identificate de către
cei interesaţi în Bibliografia Istorică a României, vol. II, secolul XIX, tom I. Cadrul general.
Țara şi locuitorii, Bucureşti, 1972, nefiind necesară reluarea lor în prezenta lucrare.
13
14
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bibliografii sau reproduse în publicaţii istorice ulterioare. Până la 1918
putem spune că avem de-a face mai degrabă cu o istoriografie incipientă
a Regimentului 17 (2 românesc) de graniţă, de multe ori subsumată unor
iniţiative mai ample, la scara întregii provincii sau chiar a Monarhiei,
completată de o colecţie foarte bogată de surse edite privind moştenirea
sa după 1850. Din aceste motive, nici nu am integrat respectiva perioadă
în analiza cantitativă de ansamblu prezentată pe Graficul 1.
Interesul istoriografic propriu-zis s-a manifestat abia după Marea Unire
şi a fost caracterizat pe de o parte de instituţionalizarea oferită de apari‑
ţia Arhivei Someşene şi a Muzeului Năsăudean, pe de altă parte de efor‑
tul coerent şi asumat ştiinţific de recuperare a trecutului Regimentului şi
moştenirii sale. După 1940, studii istorice au continuat să fie publicate în
paginile periodicului Plaiuri Năsăudene (Bucureşti, 1943–1945), având, e
adevărat, un tot mai pronunţat caracter de popularizare. Relaţia dintre
istoriografia temei şi instituţiile ştiinţifice şi de cercetare judeţene şi locale
(incluzând în acest termen şi periodicele) rămâne vizibilă până astăzi.
Cea mai mare parte a titlurilor cuprinse în această bibliografie au fost
redactate sau publicate sub egida unor astfel de instituţii şi periodice, iar
marea majoritate a cărţilor au fost publicate la edituri locale. Din acest
punct de vedere, istoriografia Regimentului 17 (2 românesc) de graniţă
şi a Țării Năsăudului datorează foarte mult interesului, disponibilităţii şi
capacităţii istoricilor locali, dar şi ale autorităţilor locale, care au reuşit să
continue tradiţia interbelică şi să susţină cercetarea ştiinţifică prin perpe‑
tuarea unui cadru instituţional şi publicistic relativ stabil.
Anii 1950 au adus o cezură aproape completă în preocupările istori‑
ografice năsăudene, iar interesul pentru regimentele de graniţă şi Țara
Năsăudului în particular a început să se manifeste din nou abia după
1960, odată cu ieşirea istoriografiei române din „obsedantul deceniu”,
prin studii publicate în periodice ştiinţifice naţionale. Un reviriment
major a avut loc în deceniul al optulea, odată cu înfiinţarea de noi publi‑
caţii ştiinţifice (File de Istorie; Arhiva Someşană, seria a II-a), dar mai ales
datorită bogatelor contribuţii publicistice ale lui Teodor Tanco, reunite
în seria de volume Virtus Romana Rediviva, care a continuat să apară la
intervale relativ regulate până în 1993. În anii 1980, întreruperea apari‑
ţiei celor două periodice anterior amintite a fost parţial suplinită de pre‑
ocupările Cercului Cultural-Istoric „Plaiuri Năsăudene şi Bistriţene”,
care funcţiona la Cluj-Napoca şi a reunit o serie de intelectuali originari
din şi interesaţi de istoria Judeţului Bistriţa-Năsăud. Membrii Cercului
au publicat şi un Buletin cu circulaţie restrânsă, dar găzduind numeroase
studii şi medalioane biografice valoroase15.
15
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Graficul 1. Evoluţia cantitativă a istoriografiei temei

Anii 1990 au început cu un uşor recul cantitativ, pe fondul recon‑
figurării istoriografiei române în ansamblu şi din cauza sincopelor în
apariţia periodicelor ştiinţifice locale în primii ani după Revoluţie.
Începând cu 1993, File de Istorie a fost continuată de Revista Bistriţei, iar
din 1995 şi-a început apariţia Studii şi Cercetări Etnoculturale – ambele
sub egida Complexului Muzeal Bistriţa-Năsăud. Seria volumelor
Virtus Romana Rediviva şi-a încetat apariţia, dar a fost iniţiată publi‑
carea almanahului anual Virtus Romana Rediviva, care continuă până
astăzi. Tot din anii 1990 şi de la începutul anilor 2000 datează o serie
de încercări de recuperare a tradiţiei Arhivei Someşene, a cărei serie a
III-a a debutat în 2002.
O explozie cantitativă a studiilor privind tema a avut loc în ultimele
două decenii, iar tendinţa actuală rămâne crescătoare. Din acest punct de
vedere, cercetarea istorică privind Țara Năsăudului se încadrează evolu‑
ţiei generale a istoriografiei române. La menţinerea tendinţei ascendente
au contribuit: apariţia nesincopată a principalelor periodice ştiinţifice
judeţene şi locale; reuniunile organizate în mod regulat de instituţiile
ştiinţifice judeţene şi colaborarea tot mai strânsă cu istorici din centrele
universitare de la Cluj-Napoca şi Iaşi; apariţia unor noi periodice locale
(Anuarul Bârgăuan, Anuarul Asociaţiei Profesorilor de Istorie din România,
Astra Salvensis, Cetatea Rodnei, Pisanii Sângeorzene); influenţa despărţă‑
mintelor regionale ale Astrei.
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