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Prefaţă

Aprofundarea evenimentelor din jurul martiriului 
Sfi nţilor Mucenici Năsăudeni îi onorează pe Pă-

rinţii Maxim Morariu și Gavrilă-Tudor Zinveliu. Aceș-
ti oameni minunaţi, care L-au mărturisit pe Hristos cu 
preţul vieţii, merită a fi  pomeniţi într-o lume care duce 
lipsă de modele.

Deja ne-am obișnuit cu spiritul de cercetător 
critic al Părintelui Maxim Morariu, care, și în lucrarea 
aceasta, depistează tendinţa unor autori secularizaţi de 
a deturna adevărul și a prezenta rezistenţa ortodocșilor 
năsăudeni așa cum ar dori unii ideologi contemporani 
eterodocși. 

Încă o dată vedem cum sângele martirilor poate 
fi  sămânţa pentru o viaţă spirituală susţinută.

Felicitări autorilor și binecuvântare cititorilor!  

†ANDREI
Arhiepiscop și Mitropolit
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Cuvântul autorilor

Volumul de faţă s-a născut, pe de-o parte din dra-
gostea autorilor, ambii fi i ai unor localităţi a căror 

istorie se interferează cu profi lul Sfi nţilor năsăudeni, 
pentru aceștia, iar pe de altă parte, din dorinţa de a 
prezenta, într-un limbaj accesibil și într-o ţinută știin-
ţifi că, evenimentul martiriului lor. El se dorește așadar 
o sinteză care să-l familiarizeze pe cititor cu evenimen-
tele petrecute în zona Năsăudului în anul 1763, pre-
zentându-i în același timp contextul în care s-au desfă-
șurat ele și oferindu-i o serie de informaţii cu privire la 
istoria locurilor de aici. 

În realizarea acestei sinteze, autorii au lecturat și 
analizat diferite surse bibliografi ce, comparându-le și 
încercând să determine adevărul istoric, acolo unde, 
peste informaţia propriu-zisă, s-au suprapus informaţii 
ce ţin de domeniul legendei. De asemenea, am încercat 
să vedem care au fost principalele elemente care au con-
tribuit la perpetuarea imaginii Sfi nţilor năsăudeni și să 
oferim cititorului o bibliografi e orientativă care să-l ghi-
deze în aprofundarea subiectului sau în realizarea de noi 
cercetări. Am prezentat astfel atât istoriografi a temei, cât 
și modul în care se refl ectă ea în literatura populară, cea 
cultă, în memorialistica lui Dorin Tudoran, care se re-
vendică drept urmaș al lui Tănase Todoran, sau în alte 
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surse. De asemenea, am dedicat o cercetare interesantă 
modului în care se refl ectă martiriul în lucrările unor 
autori care, de-a lungul timpului, și-au declarat deschis 
orientarea confesională greco-catolică.

Lucrarea, concepută iniţial ca o cercetare scrisă 
în vederea obţinerii gradului I profesional de către pă-
rintele Gavrilă-Tudor Zinveliu, a benefi ciat de diferite 
adăugiri, modifi cări sau corecturi, astfel încât să aibă 
un aspect plăcut și să se constituie într-o contribuţie 
știinţifi că, în cadrul căreia să fi e prezentate aspecte noi, 
legate cu precădere de receptarea în istoriografi e, lite-
ratură și folclor, a martiriului Sfi nţilor. În același timp, 
ea și-a propus prezentarea critică și demontarea unor 
ipoteze nesustenabile cu privire la ei și clarifi carea unor 
aspecte privitoare la contextul răscoalei sau biografi a 
lor, acolo unde existau ambiguităţi. 

Contribuţia preotului Gavrilă Zinveliu, fi u al sa-
tului natal al unuia dintre cei patru sfi nţi locali și paroh 
în localitatea protagonistului principal al revoltei de la 
Salva, a fost ulterior completată cu un studiu al părin-
telui Maxim Morariu, câteva informaţii suplimentare, 
inserate în cadrul structurii clasice, și o cercetare ce se 
constituie ca un apendice al acesteia, dar și un reperto-
riu bibliografi c orientativ. 

Sperăm ca volumul de faţă să se constituie atât 
într-o cercetare care să contribuie la readucerea în 
atenţia cercetătorilor a imaginii Sfi nţilor năsăudeni, 
cât și într-un omagiu adus celor care, cu peste două 
secole și jumătate în urmă, au luptat pentru păstrarea 
vie a fl ăcării Ortodoxiei în zona Năsăudului!
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Cuvântul autorilor

În fi nal, mulţumim Înaltpreasfi nţitului Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei pentru încurajare și 
susţinere, și pentru cuvântul de binecuvântare acor-
dat!

Autorii
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1. Introducere

A scrie astăzi despre Sfi nţii Martiri năsăudeni este 
un lucru care implică deopotrivă facilităţi și gre-

utăţi. E facil căci, datorită interesului pe care anumiţi 
cercetători, precum Virgil Șotropa1, Victor Onișor2, 
George Bariţiu3, Nestor Șimon, sau mai recenţii Te-
odor Tanco4, părintele profesor Alexandru Moraru5, 
1 Virgil Şotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, în 
„Arhiva Someşană”, nr. 24, Năsăud, 1938, pp. 1-75.
2 Victor V. Onișor, Istoria dreptului român pentru anul I. al fa-
cultăţii de drept (curs de licenţă), Tipografi a „Libertatea” Orăștie, 
Cluj, 1921, p. 45; Idem, Todoran. Episod din istoria regimentului 
de graniţă dela Năsăud, în „Revista Ilustrată”, anul V, nr. 13, 1 
Iulie, Bistriţa, 1902, p. 3; Idem, Todoran. Episod din istoria regi-
mentului de graniţă dela Năsăud, în „Revista Ilustrată”, anul V, nr. 
14, 15 Iulie, Bistriţa, 1902, p. 3.
3 George Bariţiu, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu tran-
silvanu, tipărită la Romer şi Kamner, Brasiovu, 1874, p. 8 et passim.
4 În volumele: Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Crean-
gă, Editura Virtus Romana Redidiva, Cluj-Napoca, 1999; Idem, 
Virtus Romana Redidiva – însemnări și portrete, Comitetul de 
cultură și educaţie socialistă al judeţului Bistriţa- Năsăud, Bistri-
ţa, 1973; Idem, Trilogie transilvană – teatru, Editura Cartea Ro-
mânească, București, 1985.
5 A se vedea studiul dânsului din volumul coordonat de părintele 
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părintele Dorel Man6, părintele Nicolae Feier7, Paul 
Ersilian Roșca8, Iuliu-Marius Morariu9, Ioan Pop10, 
l-au arătat acestei teme, există sufi ciente materiale 

Dorel Man și Flore Pop: Dorel Man, Flore Pop (coord.), Mărturie 
și martiriu în Transilvania secolului al XVIII-lea, Editura Renaș-
terea, Cluj-Napoca, 2004. 
6 Ibidem.
7 Nicolae Feier, Sfi nţii români Atanasie Todoran din Bichigiu, Va-
sile din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din Mocod, Ediţia a II-a, 
Editura Karuna, Bistriţa, 2008.
8 Paul Roşca Ersilian, Tănase Todoran, martir al neamului şi al 
Bisericii noastre, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2008.
9 Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran în memoria urmaşilor 
– analiză transtemporală, în „Studii şi cercetări etnoculturale”, 
vol. 17, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, 2012, pp. 
29-35; Idem, Tănase Todoran, icoană vie a credintei si a isto-
riei neamului, în „Sămănătorul”, anul I, decembrie, nr. 8/2011, 
pp. 24-25; Idem, Tănase Todoran în memoria urmaşilor II, în 
Virgil Şerbu Cisteianu (coord.), Reporter prin Ţara Năsăudului, 
Editura Gens Latina, Alba-Iulia, 2012, pp. 73-80; Idem, Balada 
populară ca formă de perpetuare a memoriei: cazul martirului 
Tănase Todoran, în „Luceafărul” nr. 2 (38), Februarie, Botoşani, 
2012, p. 34; Idem, Credinţa ca rost al vieţii în cuvântarea şi mar-
tiriul Sfântului Atanasie Todoran, în „Oglinda literară”, anul XI, 
nr. 126, mai, Focşani, 2012, pp. 8125-8126; Idem, Stări, momen-
te şi personalităţi din Ortodoxia transilvană – pasaje insufi cient 
reliefate istoriografi c, Editura „Academica Brâncuşi”, Târgu Jiu, 
2013, pp. 41-68.
10 Ioan Pop, Istoria Regimentului II românesc de graniţă de la 
Năsăud, Seria „Historica”, Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 1999.
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care să poată constitui suportul documentar al unei 
astfel de cercetări. Este însă deopotrivă difi cil căci, 
dată fi ind multitudinea abordărilor, de la publicarea 
unor documente fundamentale și până la analiza re-
ceptării în cadrul istoriografi ei a vieţii și martiriului 
lor, e destul de greu a se aduce elemente noi în cer-
cetare. 

Ne vom strădui însă, ca în paginile acestei cer-
cetări să aducem atât abordări noi și interesante, cât 
și elemente noi și, prin aceasta, să contribuim și noi la 
perpetuarea memoriei sfi nţilor martiri care fac cinste 
zonei noastre. 

La baza alegerii acestei teme, specială atât prin 
titlul și tema ei, cât și prin motivele enunţate anterior, 
stă atât faptul că sunt bistriţean și consătean al unu-
ia dintre cei patru Sfi nţi, Grigore, care era din Zagra, 
dar și faptul că, de ceva vreme, sunt paroh al localităţii 
natale a Sfântului Atanasie. Din această postură am in-
vestigat, ca și predecesorul meu, părintele Nicolae Târ-
goveţ11, sau domnul colonel în rezervă Vasile Tutula, 
autor al unei ample monografi i a localităţii Telciu, din 
care face parte și satul nostru12, istoria localităţii, pu-

11 Nicolae Târgoveţ, Bichigiu, străveche vatră românească: mo-
ment aniversar, 500 de ani de atestare istorică a Bisericii Ortodoxe 
din localitate, Editura Charmides, Bistriţa, 2001.
12 Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004) Judeţul Bistriţa-Nă-
săud. Repere monografi ce. Un sat de pe Valea Sălăuţei- muza lui 
George Coșbuc, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004.
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blicând o serie de materiale13, ce se constituie, într-un 
fel, în debutul acestei cercetări. 

În cadrul ei, voi încerca să aduc elemente noi și 
importante cu privire la martiriul lor, fi e că este vorba 
despre documente cu valoare istorică, fi e că este vor-
ba despre interpretări de natură istoriografi că, despre 
mărturii din folclor sau alte elemente de acest gen. În 
acest sens voi analiza critic istoriografi a existentă, voi 
face investigaţii folclorice, încercând să decopăr vari-
ante noi sau diferite de cele deja tehnoredactate și pu-
blicate ale Baladei lui Todoran și voi încerca să desco-
păr, pe cât îmi va sta în putinţă, documente noi. 

Istoriografi a problemei este, după cum deja am 
menţionat, una destul de vastă, ceea ce denotă intere-
sul cercetătorilor pentru acest subiect. În raport cu alte 
personalităţi istorice ale zonei Năsăudului, Sfi nţii au fost 
astfel privilegiaţi, însă nu se poate spune că s-au bucurat 
de o atenţie exagerată. Ba dimpotrivă, s-ar putea obiecta 
faptul că nu s-au bucurat de o atenţie pe măsura impor-
tanţei și a valorii lor. Ba mai mult, bibliografi a nu este 
întotdeauna una integral obiectivă. Uneori, istorici de 
altă orientare confesională decât Sfântul, geloși pe sta-
tutul de apologet al Ortodoxiei al Sfântului Atanasie, au 
încercat să critice acest aspect și să demonstreze că, de 
fapt, cauzele martiriului lui Todoran sunt eminamente 

13 A se vedea, de exemplu: slova-crestina.ro/pr-gavrila-tudor-zin-
veliusatul-bichigi..., accesat 04. 08. 2015; www.glascomun.info/
contact, accesat 04. 08. 2015.
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sociale14, el nefi ind nicidecum un apărător al credinţei, 
ci doar un om care a luptat pentru emanciparea socială 
și culturală a românilor din zona Năsăudului. Afi rmaţi-
ile de acest fel sunt însă contrazise de către documentele 
istorice înseși. Alţii, deși de alte orientări religioase de-
cât ei, au rămas fi deli adevărului istoric, redând în pagi-
nile scrierilor lor adevărul, așa cum reiese el din paginile 
documentelor, fapt ce denotă obiectivitatea și profesio-
nalismul lor. În această situaţie se găsește, de exemplu, 
marele George Bariţiu, dar și Teodor Tanco este un au-
tor ce scrie echilibrat în paginile volumelor din colecţia 
Virtus Romana Rediviva.  

Astfel, între sursele cercetate vom avea în ve-
dere atât materialele autorilor ce pun la dispoziţia 
14 A se vedea: Dionisie Piciu, 173 de ani de la moartea lui Teodor 
Todoran, în „Vatra”, Anul II, nr. 4-5, 1936, pp. 148-149; Ironim 
Marţian, Momente din lupta năsăudenilor pentru emancipare în 
secolul XVIII, în „Arhiva Someşană”, Seria a III-a, nr. IV, 2005, 
pp. 49-58; Nicoleta Marţian, Tănase Todoran, 1763-1998, în „Al-
manah cultural-ştiinţifi c Virtus Romana Rediviva, nr. 4, 1999, 
pp. 69-71; Zenovie Pâclișanu, Biserica și românismul – studiu is-
toric, ed. Ioan Ţâmbuș, col. „Historia”, vol. III, Editura Galaxia 
Gutenberg, Târgu Lăpuș, 2005; Idem, Istoria Bisericii Române 
Române Unite (Partea a II-a, 1752-1783), în „Perspective”, Anul 
XIV-XVI, nr. 53-60, Iulie-Iunie, München, 1991-1993; Augustin 
Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici sau isto-
ria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, Blaj, Tipo-
grafi a Seminarului Arhidiecesan, 1902, p. 237. Asupra acestor as-
pecte vom reveni însă și ulterior, în cadrul subcapitolului dedicat 
special acestei probleme.
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cititorilor izvoare documentare precum Virgil Șotro-
pa15, George Rettegi16, Nestor Șimon17, Antonio Co-
simelli18, George Bariţiu19, cât și autori care valorifi că 
elemente de istoriografi e sau de folclor precum Teo-
dor Tanco20, părintele Nicolae Feier21, părintele Dorel 
Man22, părintele Ioan Alexandru Mizgan23, părintele 
Alexandru Moraru, părintele Mircea Păcurariu24, pă-
15 Cf. Virgil Șotropa, Înfiinţarea graniţei militare năsăudene 
1762.
16 Ale cărui documente le-am regăsit publicate de către domnii 
Adrian Onofreiu și Ioan Sigmirean în paginile unui volum al 
dânșilor: Adrian Onofreiu, Ioan Sigmirean, Istoria judeţului Bis-
triţa-Năsăud în documente și texte, Editura Răsunetul, Bistriţa, 
2001, p. 181.
17 Cf. Adrian Onofreiu, Nestor Șimon, restituiri, Academia Româ-
nă, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2012.
18 Vasile Bichigean, Poemation de secunda legione Valahica sub 
Carlo Barone Enzenbergio, în rev. „Arhiva Someşană”, nr. 3, 
Năsăud, 1925, p. 40.
19 George Bariţiu, op. cit.
20 A se vedea mai sus.
21 Nicolae Feier, op. cit.
22 Vezi mai sus. 
23 Ioan Alexandru Mizgan, Ofensiva uniatismului în Ţara Năsău-
dului în secolul al XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran, Editu-
ra Renașterea, Cluj-Napoca, 2008.
24 Pr. prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii 
Românești, Editura Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Vadului, 
Feleacului și Clujului, Cluj-Napoca, 1991, p. 31; Idem, Istoria bi-
sericii românești din Transilvania, Banat, Crișana și Maramureș 
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rintele Macarie Motogna25, Paul Ersilian Roșca, Nico-
leta Marţian, Greta-Monica Miron26, Ștefan Meteș27, 
David Prodan28, Valeriu Șotropa29, Carol Gollner 30, 
Ioan Pop31, Constantin Cojocaru32, Valeria Peter Pre-

până în 1918, Cluj-Napoca, Ed. s. n., 1992, pp. 214-221.
25 Protos. Macarie Motogna, Monahismul Ortodox din Mara-
mureș și Transilvania Septentrională până la începutul secolului al 
XIX-lea, Editura Mănăstirii Rohia, Rohia, 2009.
26 Greta Monica Miron, Greta-Monica, Biserica greco-catolică din 
comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Editura Presa Universitară 
Clujeană, Cluj-Napoca, 2007; Idem, „poruncește, scoale-te, du-te, 
propoveduește...”.. Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și 
enoriași (1697-1782), Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-
Napoca, 2004.
27 Ștefan Meteș, Emigrări românești din Translivania în seco-
lele XIII – XX, Editura Știinţifică și Enciclopedică, București, 
1977.
28 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, Editura Știinţifi că 
și Enciclopedică, București, 1984.
29 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în 
lupta pentru progres social și libertatea naţională a românilor din 
Transilvania, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975.
30 Carol Gollner, Regimentele grănicereşti din Transilvania 1764-
1851, Editura Militară, Bucureşti, 1973, pp. 44-45.
31 Ioan Pop, op. cit.. 
32 Constantin Cojocaru, Dovezi de statornicie în credinţa ortodoxă 
în satele grănicereşti din Transilvania între anii 1762-1781, în „Stu-
dii Teologice”, seria a III-a, anul XXX, nr. 3-4, 1978, pp. 243-254.
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descu33, Vasile Tutula34, Vasile Verzea35, preasfi nţitul 
Macarie Drăgoi36, părintele Ioan Bunea37, dar și dife-
rite monografi i ale localităţilor din care au provenit 
martirii, ale localităţii Salva, locul martiriului38, sau 
33 Valeria Peter Predescu, Cântări năsăudene culese și alese de Va-
leria Peter Predescu, Tipografi a Popa’s Art, Timișoara, 2002, pp. 
138-139; Idem, Eroi ai neamului în lirica populară, în „Zestrea”, 
nr. 2, 1998, p. 16-17.
34 Vasile Tutula, Tănase Todoran, eroul şi martirul de la Salva (10 
mai 1763 – 12 noiembrie 1763), în „Cetatea Bihariei”, nr. 2, Ora-
dea, 2006, pp. 1-18.
35 V. Verzea, Vitejia ostaşilor români din Austro-Ungaria şi Arma-
ta României sub marele căpitan, în „Luceafărul”, anul V, nr. 13-16/ 
1906, p. 345.
36 Macarie Marius Drăgoi, Un martir al Bisericii străbune: 
Tănase Todoran din Bichigiul Năsăudului, în Dorel Man, Flore 
Pop (coord.), Mărturie şi martiriu în Transilvania secolului al 
XVIII-lea, Editura Renaşterea, Cluj-Napoca, 2004, p. 206; Idem, 
Mărturisitorul Atanasie Todoran din Bichigiul Năsăudului, în 
„Renaşterea”, anul XVII, nr. 5 (193), 2006.
37 Ioan Bunea, Un martir al „Legii Româneşti” -Tănase Todoran 
din Bichigiu, în Dorel Man, Flore Pop (coord.), Mărturie şi mar-
tiriu în Transilvania secolului al XVIII-lea, Editura Renaşterea, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 177.
38 Este vorba despre: Ana Filip, Monografi e istorico-etnografi că a 
comunei Zagra, judeţul Bistriţa- Năsăud (ms. dactil.), Salva, 1985, 
și Idem, Revolta grănicerilor năsăudeni de pe platoul Mocirla din 
Salva din 10 mai 1763, în „Plaiuri Năsăudene”, nr. 13, Mai, Nă-
săud, 1993, p. 3; Măricuţa Codrea, Vasilica Augusta Puica, Salva 
- schiţă monografi că, col. „Monografi ca”, nr. 6, Editura Societăţii 
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ale mănăstirii de aici39, care, în urma canonizării, a 
primit ca hram și sărbătoarea lor.

În cadrul cercetării, vom avea în vedere atât re-
liefarea principalelor aspecte biografi ce privitoare la 
ei, cât și contextul în care s-a desfășurat revolta, de-
scrierea propriu-zisă a acesteia și a martiriului, dar și 
valorifi carea unor aspecte inedite ce ţin de revoltă și de 
urmările ei sau actualizarea mesajului și analiza felului 
în care a suferit răscoala de la Salva și imaginea Sfi nţi-
lor până astăzi. 

Prin prezentări de material documentar ine-
dit și edit, comparaţii, analize și alte activităţi simila-
re, vom încerca să readucem în atenţie jertfa Sfi nţilor 
și să reiterăm memoria lor, cu nădejdea că această 
lucrare se va constitui într-un material util și celor 
care, în viitor, vor dori să aprofundeze acest subiect. 

Culturale Pro Maramureș „Dragoș Vodă”, Cluj-Napoca, 2003, pp. 
38-40; Ioan Morariu, Ana Filip (coord.), Salva – repere monogra-
fi ce, Editura George Coșbuc, Bistriţa, 2005; Gabriela Sermeșan, 
Elemente de cultură tradiţională în comuna Salva, Editura Clubul 
Saeculum, Beclean, 2009; Ana Filip, Iuliu-Marius Morariu, Isto-
ria Mănăstirii „Izvorul Tămăduirii” Salva, Editura „Astra”, Blaj, 
2013; Vasilica Augusta Găzdac, Salva, monografi e istorică, demo-
grafi că și antropologică, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2012. 
39 Ana Filip, Iuliu-Marius Morariu, Istoria Mănăstirii „Izvorul Tă-
măduirii” Salva, Editura Astra, Blaj, 2013.
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2. Martiriul Sfi nţilor Năsăudeni 

2.1. Aspecte biografi ce privitoare 
la Sfi nţii năsăudeni

A scrie despre biografi a Sfi nţilor Martiri năsăudeni 
este un lucru greu și aceasta, cu precădere dată fi -

ind penuria informaţională cu care se confruntă orice 
cercetător ce dorește să se înhame la un astfel de de-
mers. Și acest lucru cu atât mai mult cu cât, cu excepţia 
evenimentului răscoalei de la Năsăud, nu avem infor-
maţii despre viaţa și activitatea celor trei martiri, Va-
sile, Grigore și Vasile, ci doar despre Sfântul Atanasie 
Todoran.

Nici în cazul lui însă, nu se poate afi rma că există 
informaţii care să ofere o perspectivă exhaustivă asupra 
biografi ei lui. Comparând diferite surse istorice, încer-
când să analizăm și anumite pasaje literare ce se doresc 
a fi  aspecte ale unei istorii romanţate, sau lecturând si-
naxarul care încearcă și el la rândul lui să compileze di-
ferite surse istoriografi ce, istorice și literare, vom încerca 
totuși să restituim circuitului istoriografi c portretul mu-
cenicului de la Salva. În cadrul acestui demers vom în-
cerca să prezentăm de asemenea și diferite aspecte care 
ne-ar putea fi  de folos în pătrunderea în profunzimea 
biografi ei centuagenarului. Bunăoară, vom analiza as-
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pecte ale numelui lui, încercând să vedem dacă cel mai 
potrivit prenume este cel pe care l-a preferat Biserica cu 
prilejul canonizării, respectiv Atanasie, așa cum spune 
părintele Nicolae Feier care face o adevărată apologie a 
acestuia40, sau Tănase, așa cum încearcă să sugereze teo-
logul Iuliu-Marius Morariu, devenit astăzi ieromonahul 
Maxim41, care pledează pentru Tănase, dar și aspecte ce 
ţin de apartenenţa demografi că, de cea locală sau de alte 
lucruri de acest fel. 
40 „Mucenicul de la Salva este numit incorect «Badea Tănase 
Todoran» sau «Ţăranul Tănase Todoran» de către istorici și 
jurnaliști, numele lui fi ind Atanasie”; Nicolae Feier, op. cit., p. 21.
41 Care oferă și o serie de argumente în acest sens. Iată ce spune 
el într-o notă subsidiară: „Cu toate acestea, după cum reiese din 
decretul lui Mihai Racoviţă prin care este eliberat de la oaste, care 
spune: «IO, Mihai Racoviţă din mila lui Dumnezeu cel Închinat 
în Troiţă, Voievod a toată Ţăra Moldovei, slobozim din oastea 
noastră, după ce a slujit 13 ani în rang de căpitan, pe Dumnealui 
Tănase Todoran, în vârstă de 74 de ani și jumătate»; Teodor Tanco, 
Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 68; rezultă că opinia sa 
este una pur subiectivă, căci, după cum remarcă și profesorul 
Valeriu Catone : „Tănasă este un nume vechi considerat băștinaș” 
(Valeriu Catone, Onomastica, în Ana Filip, Ioan Morariu 
([coord.], „Salva- repere monografi ce”, Editura George Coșbuc, 
Bistriţa, 2005, p, 206). În ceea ce privește însă etimologia, cu 
siguranţă că Tănase reprezintă adaptarea populară a lui Atanasie, 
însă ţăranii, în marea lor majoritate, cu siguranţă nu cunoșteau 
acest lucru, iar martirul nostru a fost, clar și inechivoc, „badea 
Tănase” și nu „Atanasie”. Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, 
icoană vie a credinţei și a istoriei neamului, p. 10.
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De aceea, am considerat potrivită inserarea unui sub-
capitol în care să prezentăm câteva repere privitoare la isto-
ria și demografi a localităţii Bichigiu, satul natal al Sfântului 
năsăudean, înaintea prezentării propriu-zise a biografi ei lui. 
De asemenea, înspre fi nele lucrării, vom încerca să vedem 
totodată anumite aspecte de genealogie. O parte dintre ur-
mași au fost intervievaţi de părintele Macarie Drăgoi42, în 
vreme ce alţii sunt astăzi mari scriitori (ca de exemplu, Dorin 
Tudoran)43 și își evocă iluștri strămoși cu mândrie.
42 Macarie Marius Drăgoi, Un martir al Bisericii străbune: Tănase 
Todoran din Bichigiul Năsăudului, p. 206; Idem, Mărturisitorul 
Atanasie Todoran din Bichigiul Năsăudului.
43 Iată o parte dintre operele lui: Dorin Tudoran, Absurdistan: o 
tragedie cu ieșire la mare, col. „Ego”, Editura Polirom, Iași, 2006; 
Idem, Adaptarea la realitate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1982; 
Idem, Biografi a debuturilor, col. „Reporter XX”, Editura Junimea, 
Iași, 1978; Idem, Cântec de trecut Akheronul, Editura Cartea Ro-
mânească, București, 1975; Idem, De bună voie, autobiografi a 
mea, col. „Verbaur”, Editura Nord, Aarhaus, 1986; Idem, Eu fi ul 
lor – dosar de securitate, ed. Radu Ioanid, Editura Polirom, Bu-
curești, 2010; Idem, Kakistocraţia, Editura Arc, Chișinău, 1998; 
Idem, Nostalgii intacte, Editura Eminescu, București, 1982; Idem, 
O zi în natură, Editura Cartea Românescă, București, 1977; Idem, 
Onoarea de a înţelege: interviuri, Editura Albatros, București, 
1988; Idem, Optional future: selected poems – Viitorul facultativ 
– poezii alee, Th e Romanian Cultural Foundation Publishing Ho-
use, Bucharest, 1999; Idem, Pasaj de pietoni, Editura Cartea Ro-
mânească, București, 1979; Idem, Pisicuţ (Somnografi i), Editura 
Paralela 45, Pitești, 2010; Idem, Semne particulare: versuri, Edi-
tura Eminescu, București, 1979; Idem, Tânărul Ulise: antologie, 
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2.2. Satul Bichigiu, locul natal 
al Sfântului Atanasie Todoran

Satul Bichigiu, parte a actualului Judeţ Bistriţa-
Năsăud44, este localitatea în care s-a născut și a vieţuit 

Editura Polirom, Iași, 2000; Idem, Ultimul turnir: versuri, Editura 
de Vest, Timișoara, 1992. De asemenea, unii autori au scris des-
pre el, remarcând valoarea operei lui. A se vedea, de exemplu: 
Mircea Iorgulescu, „Dorin Tudoran”, în Critică și angajare, 1981, 
pp. 79-81; Corina Ecaterina Boldeanu, Politica ironiei poetice în 
poezia românească scrisă în perioada comunistă, mss., teză de 
doctorat, Cluj-Napoca, 2013; Mihai Dinu Gheorghiu, „Lectura 
devorantă”, în Refl exe condiţionate, pp. 86-90.
44 Care este situat în partea de nord a României, între paralelele 46°47’ 
și 47°37’ latitudine nordică și între meridianele 23°37’ și 25°36’ lon-
gitudine estică, și se învecinează cu judeţele Maramureș în nord, Su-
ceava în est, Mureș în sud și Cluj în vest, și având o suprafaţă de 5355 
km pătraţi, înglobând zona de contact a Carpaţilor Orientali cu Po-
dișul Transilvaniei, respectiv bazinul superior al Someșului Mare cu 
afl uenţii săi, precum și o mică porţiune din bazinul mijlociu al Mu-
reșului și are, din punct de vedere administrativ, în componenţă 62 
de unităţi administrativ-teritoriale din care 1 municipiu, 3 orașe, 58 
comune, 235 sate. Pentru mai multe informaţii despre el, despre isto-
ria, geografi a sau elementele de natură administrativ-teritorială care 
îl caracterizează, a se vedea: Ioan Chintăuan, Bistriţa-Năsăud - natu-
ra și monumentele sale, Editura Carpatica, Cluj-Napoca, 1997, p. 5; 
Ioan Chintăuan, Mircea Prahase, Bistriţa-Năsăud, mediul și tradiţia, 
Editura Aletheia, Bistriţa, 2008, p. 5; www.bn.ro/judet.htm, accesat 
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cea mai mare parte a lungii sale vieţi Sfântul Martir 
Atanasie. Atestat documentar deodată cu Telciu, căru-
ia îi aparţine și astăzi, în anul 124545, și apoi în anul 

20. 09. 2015; Ana Filip, Salva – prima comună a membră a „Astrei” 
din 1861, în „Crinul Satelor”, Serie nouă, nr. 24, Septembrie, Târgu 
Jiu, 2012, p. 42; Ștefan Dănilă, George Marinescu, Werkzeuge, Wa-
ff en und Gebenstande aus geschiff enem Stein, endeckt auf dem Gebiiet 
des Bezirkes Bistriţa-Năsăud (Unelte, arme și obiecte de piatră șlefui-
tă descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud), în rev. „File de 
istorie”, vol. III, Muzeul de Istorie Bistriţa, Bistriţa, 1974, pp. 11-56; 
Dumitru Protase, Ștefan Dănilă, George Marinescu, Istoria străveche 
și veche, în Nicolae Dunăre (ed.), „Bistriţa-Năsăud. Studii și cecrce-
tări etnografi ce”, Comitetul de Educaţie Socialistă al Judeţului Bis-
triţa-Năsăud, Bistriţa, 1977, p. 33; George Marinescu, Ștefan Dănilă, 
Obiecte de bronz descoperite pe teritoriul judeţului Bistriţa-Năsăud, în 
rev. „File de istorie”, vol. III, Muzeul de Istorie Bistriţa, Bistriţa, 1974, 
pp. 65-89 Dan Lucian Vaida, Cimitirele din nord-estul Transilvaniei. 
Rit și ritual funerar, în rev. „Arhiva Someșană”, Seria a III-a, nr. III, 
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2004, pp. 375-393; Valeriu Sârbu, Dan 
Lucian Vaida, Funerary practices of the Bronze and Iron Ages in Cen-
tral and South-Eastern Europe: proceedings of the 9th international 
colloquium of funerary archeology: Bistriţa, Romania, May 9th-11th, 
2008, Editura Mega, Cluj-Napoca, 2008; Dan Lucian Vaida, Celţi și 
daci în nordul Daciei : cu specială privire la zona Bistriţei : (sec. IV-II î. 
Chr.), Cluj-Napoca, 2003 (mss., teză de doctorat); Iuliu-Marius Mo-
rariu, Salva în documentele vremii în secolele XIII-XVIII, în „Studii și 
cercetări etnoculturale”, vol. 17, Complexul Muzeal Bistriţa-Năsăud, 
Bistriţa, 2012, p. 409; Idem, Pagini din istoria Salvei, în „Astra Sal-
vensis”, Anul I, nr. 1, Salva, 2013, p. 13.
45 Dar din nefericire, insufi cient investigat până acum de către cerce-
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152346, el face parte din categoria satelor răsfi rate, iar 
oamenii de aici se preocupă cu precădere cu agricultu-
ra și cu creșterea animalelor. Cea din urmă practică a 
suferit și ea o modifi care, după cum arată Vasile Tutu-
la, care spune în volumul său:

„De semnalat însă și un alt fapt, dacă, cu 
aproximativ 50 de ani în urmă, păstoritul era una 
dintre cele mai productive ocupaţii, praxisul s-a 
schimbat astăzi înspre o altă direcţie, aceea a creș-
terii vitelor. Deși condiţiile climatice ar fi  favorabile 

tători, după cum arată colonelul Vasile Tutula, autorul monografi ei 
localităţii Telciu, care spune: „Datorită situaţiei sale geografi ce, satul 
Bichigiu a fost o localitate mai puţin cercetată anterior de către spe-
cialiști, cercetările întreprinse având doar un caracter evaziv, spo-
radic și enunţiativ, ceea ce încă nu a permis o sufi cientă cunoaștere 
de către publicul larg și mai cu seamă o aprofundare a valorilor sale, 
despre care se poate afi rma cu sufi cientă obiectivitate că nu sunt nici 
puţine și nici lipsite de importanţă”. Vasile Tutula, Comuna Telciu 
(1245-2004), Judeţul Bistriţa-Năsăud. Repere Monografi ce, p. 57. 
46 Coriolan Suciu, care nu este de acord cu atestarea lui documentară 
din 1245, ci pledează pentru cea din anul 1523, oferă informaţii și 
despre evoluţia numelui acestuia. La fel face și Nicolae Drăganu. Ast-
fel, primul nume sub care consideră cei doi că este atestat este cel de 
„Bukkos”. Prima atestare documentară este în 1523, apoi în 1533 (în 
ambele sub numele Bukkos, 1547 Bykesch, 1548 Bykes, 1576 Bikiss, 
1691 Bechigiani, 1723 Bechigi, 1760-1762 Bikis, 1850 ukkos, 1854 
Bukkos, Bichiș). Coriolan Suciu, coord., Dicţionar istoria al localită-
ţilor din Transilvania, vol. 1, Editura Academiei Republicii Socialiste 
România, București, 1967, p. 78; Nicolae Drăganu, Toponimie și isto-
rie, Institutul de Arte Grafi ce „Ardealul”, Cluj, 1928, p. 43. 
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acestei ocupaţii, totuși tineretul ce compune astăzi 
comunitatea nu mai este interesat de această prac-
tică, care pe vremuri, cum vorbește și balada popu-
lară «Mioriţa», presupunea ruperea de vatră pentru 
mai bine de jumătatea timpului din an”47. 

Din punct de vedere al așezării geografi ce, locali-
tatea are o serie de particularităţi care o fac specială în 
contextul cultural și social al vremii. Iată cum o descrie 
autorul mai sus pomenit în paginile monografi ei dedi-
cate localităţii Telciu:

„O încercare uniliniară a studiului mono-
grafi c este așadar de la bun început nesatisfăcătoa-
re. Am socotit necesară, prin urmare, o introducere 
fi zico-geografi că, pentru a ne familiariza cu acel 
cadru cosmic, prin intermediul căruia s-a păstrat 
până în zilele noastre, surprinzător de fi del, o struc-
tură social economică bazată pe îndeletniciri, cre-
dinţe, obiceiuri și tradiţii arhaice.

Hotarul satului Bichigiu ocupă o poziţie de 
frontieră în cadrul judeţului Bistriţa-Năsăud, la ex-
tremitatea lui nord-vestică, pe versantul sud-estic al 
masivului Ţibleș. Conform stărvechilor hotărâri de 
folosinţă seculară, teritoriul Bichigiului are o supra-
faţă de mai multe mii de hectare (aproximativ 5200 
ha) și se învecinează cu alte cinci sate foste grănice-
rești (Aluniș, Coșbuc, Runcu Salvei, Suplai, Telciu). 
Hotarul satului se afl ă la o altitudine de 450-600 m, 

47 Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004), Judeţul Bistriţa-Nă-
săud. Repere Monografi ce, p. 58; Nicolae Târgoveţ, op. cit., p. 71.
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între cota cea mai coborâtă, unde râul Bichigiu se 
varsă în Sălăuţa, și cota de 1400 m la poalele mun-
telui Ţibleș, numit de localnici «Măguri». 

Faţă de alte sate din vecinătate, străbătute 
de șosele naţionale, Bichigiul este o localitate mai 
izolată, fapt ce i-a permis o conservare în condiţii 
favorabile a obiceiurilor tradiţionale (fapt remar-
cat de oaspeţii elveţieni care ne-au vizitat în 1991 
și 2001), refl ectată în practicarea multor datini sau 
credinţe străvechi și în perpetuarea unor tehnici 
agricole, meșteșugărești sau arhitecturale, specifi ce 
acestei zone”48.

Aceasta este, așadar, confi guraţia localităţii Bichi-
giu din perspectiva amplasării geografi ce, a suprafeţei 
și a celorlalte elemente de demografi e sau etnografi e. 
Ele sunt, după cum am putut observa, foarte bine de-
scrise de către colonelul Tutula, și el fi u al satului, care 
s-a preocupat intens de valorifi carea elementelor de 
cultură tradiţională de aici. 

Localitatea nu s-a remarcat însă doar prin aceste 
aspecte geografi ce și nici doar prin personalitatea lui 
Tănase Todoran, care face cinste satului. Dimpotrivă, 
un rol aparte îl are spiritualitatea răsăriteană în această 
zonă. Această spiritualitate s-a manifestat, între altele, 
și prin faptul că aici exista, încă din secolul al XVI-
lea, o mănăstire ortodoxă. Despre aceasta, cercetătorii 
spun că:

48 Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004), Judeţul Bistriţa-Nă-
săud. Repere Monografi ce, pp. 57-58.
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„Mănăstirea Bichigiu (sat Bichigiu, comu-
na Telciu), cunoscută și sub numele de mănăstirea 
Telciu, această veche așezare monahală s-a afl at în 
hotarul satului Bichigiu, acum foarte aproape de 
vatra satului, pe un platou înalt mărginit de culmi 
împădurite, numit «Valea Mănăstirii». Doar câteva 
toponime din hotarul satului sunt mărturii ale exis-
tenţei unei vechi vetre monahale. Că înaintea aces-
tei mănăstiri, cunoscută din surse documentare, 
reiese că au fost și alte câteva așezăminte monahale, 
mici schituri, despre care știm doar că au existat. 
Când s-au înfi inţat pe aceste locuri schituri și care 
a fost soarta lor nu se știe, așa cum nu se știe nimic 
despre prima mănăstire de pe Valea Mănăstirii”49. 

Atestarea documentară a locașului o regăsim în 
anul 1523, când mai mulţi călugări de aici, însoţiţi de 
către cnezii de pe Valea Rodnei, au cerut orașului Bis-
triţei dreptul de a ridica o mănăstire între satele Hor-
dou și Telciu, fapt aprobat de către magistratul bistri-
ţean la data de 29 septembrie 1523. Se presupune chiar 
că aici ar fi  rezidat pentru o vreme un episcop, însă do-
cumentele nu sunt foarte mulţumitoare în susţinterea 
acestei ipoteze. Redăm mai jos textul lui Ovidiu Halas, 
care s-a preocupat de acest subiect:

„În 1523 trei preoţi (călugări?) – Matei Pop, 
Șandru Pop și Petru Pop – însoţiţi de toţi cnezii 

49 Ovidiu Halas, Istoria monahismului din judeţul Bistriţa-Năsă-
ud. Partea a II-a – vetre monahale din secolele XV-XVIII, în „As-
tra Salvensis”, anul I, nr. 2, p. 19.
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de pe Valea Rodnei și, poate de episcopul Larion, 
au solicitat conducerii orașului Bistriţa îngăduinţa 
de a ridica o mănăstire pe râul Birchiș, între sate-
le Hordou (Coșbuc) și Telciu, pe locul uneia mai 
vechi. Cererea le-a fost aprobată în 29 septembrie 
1523, poate și pentru că – spun unii – aici rezida 
episcopul Layr Iowan (Ilarion), pe care cei mai 
mulţi îl știu la Vad”50.

Din nefericire, locașul de la Bichigiu nu pare să fi  
avut o viaţă foarte ușoară, căci în anul 1526, la nici trei 
ani de la înfi inţare, el a fost prădat de către Sigismund 
Nagy, după cum afl ăm de la părintele Macarie Moto-
gna51. Importanţa mănăstirii este însă unanim recu-
noscută de către istoricii mai vechi sau mai noi. Astfel, 
de exemplu, părintele Mircea Păcurariu o enumeră 
între principalele schituri românești ortodoxe atesta-
te documentar în primele șase decenii ale secolului al 
XVIII-lea. „Locașul a fost distrus însă în a doua jumă-
tate a secolului al XVIII-lea din porunca generalului 
Buccow”52. În mod cert, existenţa unei mănăstiri pe 
vatra satului a avut o infl uenţă aparte pentru oamenii 
locului, care au regăsit aici un sprijin în faţa prigoniri-
lor uniate. Se prea poate ca în formarea ca bun creştin a 
lui Tănase Todoran, mănăstirea să fi  jucat un rol foarte 
50 Ibidem, p. 19. Cf. Macarie Motogna, op. cit., pp. 190-191. 3 Ni-
colae Târgoveţ, op. cit. Augustin Pădurean, Mănăstirile din Arhi-
episcopia Vadului, Feleacului și Clujului, Editura Ecclesia, Nicula, 
2007, p. 210.
51 Macarie Motogna, op. cit., p. 191.
52 Apud Augustin Pădurean, op. cit., p. 210.
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important. Deşi nu ştim acest lucru, putem să îl presu-
punem fără teama de a greşi, căci cunoaştem impactul 
pe care l-a avut existenţa unor vetre monahale asupra 
oamenilor din localităţile învecinate. 

Spiritualitatea monahală, despre ai cărei ex po-
nenţi, din păcate, din pricina lipsei de documente, nu 
ştim mare lucru, nu a fost singura formă de spiritualitate 
pe care o regăsim în Bichigiu. Aici, exista o viaţă parohială 
foarte bogată, biserica ortodoxă din localitate având 
peste 5 secole de vechime şi fi ind atestată documentar 
de peste 500 de ani. Deşi nu avem informaţii despre 
numele şi activitatea tuturor preoţilor locului, avem 
totuşi date despre unii dintre ei. De exemplu, istoricii 
reuşesc să reconstituie lista tuturor preoţilor începând 
cu anul 1808. Iată cum se prezenta ea acolo:

„Din anul 1808 până în anul 1825 au păstorit 
în Bichigiu (cu mici excepţii), preoţi localnici din 
familia Pop. 

În continuare voi prezenta preoţii slujitori 
cunoscuţi, precum și activitatea acestora în parohia 
Bichigiu. 

Preot Pintea Pop, despre care se știe că a slujit 1. 
în timpul din urmă al existenţei mănăstirii din 
apropierea acestei așezări.
Preot Pahomie Pop, născut în Bichigiu, a slujit 2. 
între anii 1808-1841.
Preot Vasile Dolha, născut în Bichigiu, cu nume-3. 
le de familie Pop, dar la căsătorie a trecut pe nu-
mele soţiei, Dolha, deoarece se percepea o taxă 
pentru menţinerea numelui; acesta neputând să 
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plătească taxa, trece pe numele de familie al soţi-
ei. Păstorește între anii 1841-1876.
Între anii 1876-1879, parohia fi ind vacantă, a 4. 
fost administrată de preotul Mihai Onișor, de loc 
din Găureni, unde era și preot paroh.
Din februarie 1878 până în aprilie 1878, a supli-5. 
nit în parohia Bichigiu, preotul paroh din Telciu, 
pe nume Ioan Pop. 
Preot Vasile Dumbravă, născut în Budacu Ro-6. 
mân53, a slujit ca preot paroh în Bichigiu înce-
pând cu anul 1880, până în 30 noiembrie 1891. 
Preot Damian Pop, născut în Bichigiu din părin-7. 
ţii Grigoriu Pop și Maria, administrează parohia 
pe o perioadă destul de lungă, din 1891 până la 
fi nele anului 1920. 
Preot Emil Pop, născut pe data de 28 august 1889 8. 
în Bichigiu, fi ul preotului Damian Pop, păstoreș-
te între anii 1920-1927, când fi rul vieţii sale este 
întrerupt, fi ind răpus de tifos. 
Preot Valeriu Mureșianu, născut în Telciu, slu-9. 
jește la Bichigiu între 1927-1934.
Preot Ioan Pop, născut în 1905, fi ul preotului 10. 

53 Aici este vorba însă despre o greșeală căci, conform documen-
telor, Vasile Dumbravă era născut în localitatea Ragla. Cf. ***, 
A doua programa dela Gimnasiulu publicu superiore romanescu 
gr.catolicu de in Naseudu pre anulu scolastecu 1870-71 (cu un 
apendice statistecu alu scolei normali principali si de fetite romane 
gr. cat. dein Naseudu), Tipografi a Filtsch, Bistritia, 1871, p. 49; 
Lazăr Ureche, Fondurile grănicerești năsăudene (1851-1918), Edi-
tura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001, p. 193.
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Damian Pop, păstorește în Bichigiu între 1 fe-
bruarie 1934-8 martie 1942. 
Preot Bondane Ioan, născut în Telciu, a fost gi-11. 

nerele preotului Ioan Pop și a slujit în Bichigiu 
între anii 1942-1952. A fost un preot vrednic, în 
timpul păstoririi sale s-a construit biserica actu-
ală (1948-1952)...
Preot Vitcor Tănase12. 
Preot Ioan Dăncescu13. 
Preot Blidar Ioan. Aceștia au păstorit între anii 14. 

1952-1960, lipsesc însă datele referitoare la peri-
oadele între care au păstorit fi ecare. 
Preot Hrișcu Ioan, din localitatea Botoșani, a 15. 

păstorit între anii 1960-1963. În timpul activită-
ţii desfășurate în comuna Bichigiu s-a procurat 
actualul iconostas, care este lucrat de către ar-
tistul popular Patiu Gheorghe, de loc din satul 
Cernuc, comuna Gârbou, judeţul Sălaj”54.

Aceasta a fost așadar situaţia parohiei. După cum 
se poate vedea, localitatea este moștenitoarea unei fru-
moase și profunde spiritualităţi, istoria ei fi ind marca-
tă, alături de prezenţa Sfântului local și de cea a mănăs-
tirii din sat și de cea a parohiei, a cărei continuitate este 
una semi-milenară.

În acest cadru s-a format Sfântul Atanasie Todo-
ran, eroul de la Bichigiu. Curăţia sufl etească a oamenilor 
de aici l-a marcat de bună seamă și pe el, iar meteahna 
de a spune în faţă și drept tot ce avea de spus tot de aici 
54 Vasile Tutula, Comuna Telciu (1245-2004), Judeţul Bistriţa-Nă-
săud. Repere Monografi ce, pp. 111-112.
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o va fi  dobândit. De altfel, aici el este foarte respectat de 
către oamenii locului, care au un deosebit respect pen-
tru el și care îl consideră un erou local și vorbesc mereu 
despre el tineretului ca despre un model. 

Așadar, patria sau satul natal al Sfântului Tăna-
se Todoran, cel care a generat revolta de la Salva prin 
cuvântarea lui înfl ăcărată55, este localitatea Bichigiu, 
parte componentă a comunei Telciu. Ea este importan-
tă pentru formarea Sfântului și pentru că a constituit 
locul în care el s-a format și și-a conturat ideile și mo-
dul de a gândi, iar noi suntem datori a păstra memoria 
eroului și a vorbi despre valoarea istorică a localităţii 
sale natale, la a cărei consacrare a contribuit și el.

2.3. Biografi a Sfântului Atanasie Todoran

După cum am precizat și anterior în cadrul lu-
crării, este greu dacă nu chiar imposibil să reconstitui 
biografi a Sfi nţilor Martiri năsăudeni. Singurul despre 
care avem informaţii de dinainte de răscoală este, de 
altfel, Sfântul Atanasie, protagonistul principal al aces-
teia, ceilalţi fi ind, din acest punct de vedere, văduviţi 
de această posibilitate. 

Desigur, nici în ceea ce îl privește pe el, lucrurile 
nu sunt întru totul perfecte, cercetătorul afl ându-se în 
imposibilitatea de a reconstitui integral biografi a lui și 
trebuind să penduleze adesea între realitate și fi cţiune și 
să analizeze diferite ipoteze și texte pentru a putea oferi 
55 Virgil Şotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, p. 70.
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o viziune cât de cât mulţumitoare cu privire la biografi a 
lui. Cu toate acestea, vom încerca, pe baza informaţiior 
pe care le avem, să reconstituim biografi a sa.

Astfel, știm despre Sfântul Atanasie Todoran 
că s-a născut în localitatea Bichigiu de pe Valea Să-
lăuţei56 și că era știutor de carte, fapt pentru care a 
devenit, cu timpul, fruntaș în comună. Unul dintre 
istoricii care vorbesc despre acest aspect este marele 
Gheorghe Bariţiu. În scurtul medalion pe care i-l de-
dică în volumul în care prezintă aspecte istoriografi ce 
de prim rang cu privire la cel de-al doilea regiment de 
graniţă de la Năsăud, el spune următoarele, cu privire 
la Tănase Todoran:

„Tănase Todoranu, născutu în comnua Bi-
chigiu, in partea septemtorială a acestui distric-
tu, situată sub muntele Ciblesu (Cibeles), ai cărui 
strănepoţi și acum trăiescu, a fost, după tradiţiu-
ne cunoscătoriu de carte, om fruntașiu în comună 
și, precum se zice, colectoriu de contribuţiune pre 

56 ***, Slujbele, viaţa și canonizarea Sfi nţilor Martiri și Mărturisi-
tori Năsăudeni Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile din Mocod, 
Grigore din Zagra și Vasile din Telciu (12 noiembrie), Editura 
Renașterea, Cluj-Napoca, 2008, p. 23. Informaţii despre bio-
grafi a lui oferă, de asemenea, și părintele profesor Ioan Bunea, 
fost dascăl al Facultăţii de Teologie Ortodoxă și al Seminarului 
Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. A se vedea: Ioan Bunea, 
„Un martir al «Legii Românești»:Tănase Todoran din Bichigiu”, 
în vol. Mărturie și martiriu în Transilvania secolului al XVIII-
lea, coordonatori: Dorel Man și Flore Pop, Editura Renașterea, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 177.
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apa Bichigiu și Salautia, pe care o administra dupa 
spusele betraniloru, la magistratulu din cetatea 
Bistriţei”57. 

Despre alegerea lui ca fruntaș al satului, fapt ce 
corespunde astăzi statutului de primar și care însem-
na, în practică, atât gestionarea unor chestiuni ce ţin 
de administrarea localităţii, cât și colectarea taxelor, 
care îl plasau între cei afl aţi direct în serviciul stăpâni-
rii, vorbește și Teodor Tanco, care arată că alegerea lui 
în această funcţie a avut loc datorită faptului că „era 
știutor de carte și cunoștea bine limba cancelariei și 
reglementările juridice în probleme militare”58. Tot el 
este și cel care vehiculează ideea conform căreia, ma-
rele martir bichigean era rudă cu familia marelui poet 
de mai târziu George Coșbuc59, care nu poate fi  însă 
fundamentată, rămânând până astăzi la stadiul de su-
poziţie și fi ind, din pricina acestui fapt, amendată de 
către istoricii contemporani60.

La rândul lui, preotul Ioan Alexandru Mizgan, 
unul dintre specialiștii în această problemă, remarcă și 
el penuria informaţională existentă, dar, cu toate aces-
tea, încearcă să reconstituie, pe baza a ceea ce există, 
57 George Bariţiu, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu 
transilvanu, p. 102.
58 Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva - însemnări și portrete, 
volum editat de comitetul de cultură și educaţie socialistă al jude-
ţului Bistriţa-Năsăud, Bistriţa, 1973, p. 183
59 Idem, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 67. 
60 Cf. Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, icoană vie a credin-
ţei și a istoriei neamului, p. 11.
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profi lul lui Atanasie Todoran. Iată ce spune el cu privi-
re la biografi a lui:

„Date biografi ce despre Tănase Todoran 
avem puţine. Se știe că era din Bichigiu, judeţul 
Bistriţa-Năsăud, fruntaș în comună, cunoscător de 
carte, colector de contribuţie în comunele de pe Va-
lea Bichigiului și Sălăuţei, aparţinătoare magistra-
tului din cetatea Bistriţei. Se crede că în anii 1761-
1762 a tratat, împreună cu alţi fruntași din ţinutul 
Năsăudului, cu generalul din Viena, militarizarea a 
21 de comune de pe Valea Bichigiului, Sălăuţei și a 
Someșului Mare. Se spune că a fost personal la Vie-
na cu ceilalţi ortaci, unde s-a încheiat pactul cu gu-
vernul și li s-au dat asigurări că românii din ţinutul 
Năsăudului vor benefi cia de anumite avantaje după 
militarizare. Militarizarea zonei Năsăudului a înce-
put în luna august 1762, când au fost trimiși ofi ţeri 
de la Viena la Năsăud să organizeze regimentul. La 
10 mai 1763, considerându-se că munca de organi-
zare s-a încheiat, generalul Buccow cu o mare suită 
și însoţit de episcopul unit Petru Pavel Aron (1754-
1764), a venit să primească jurământul grănicerilor 
năsăudeni și să le sfi nţească steagul...”61 

Înainte de a vorbi însă despre momentele ce au 
precedat revolta petrecută la Salva, se cuvine să mai 
insistăm puţin asupra altor câteva aspecte biografi ce ce 
ni s-au păstrat. Astfel, de exemplu, știm că în tinereţi-
le lui, Todoran a făcut parte dintr-un regiment vienez, 

61 Ioan Alexandru Mizgan, op. cit., pp. 55-56.
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în timpul domniei împăratului Carol al VI-lea, tatăl 
Mariei Tereza, de unde refuzându-i-se eliberarea a de-
zertat, faptul fi ind taxat de către autorităţi mai târziu 
când, prins, va fi  închis pentru câţiva ani în turnul de 
la Bistriţa62.

Perioada militarizării lui este încă parţial incertă, 
autorii preferând, fi ecare dintre ei, mai multe variante. 
Un istoric contemporan interpretează aceste variante 
într-un studiu al său, încercând să ofere cea mai plau-
zibilă interpretare. Redăm mai jos cuvintele lui:

„De asemenea, se știe că, încă din tinereţe, 
a făcut parte dintr-un regiment militar al împărăţi-
ei de la Viena. În acest sens, Șotropa consemnează 
faptul că «Todoran slujise ca soldat încă sub împă-
ratul Carol al VI-lea»63, iar Teodor Tanco spune că 
el «cătănise la împăratul habsburg Leopold I vreme 
de 11 ani»64. Aici, se pare că i s-a amânat eliberarea, 
fapt pentru care a fost nevoit să dezerteze pentru a se 
putea întoarce acasă, de unde s-a refugiat ulterior în 
Munţii Țibleșului, în Maramureș și în Țara Chioaru-
lui, urmărit fi ind de autorităţi. Aici, în cea din urmă 
locaţie, a fost, după unele tradiţii locale menţionate 
de Teodor Tanco, unul dintre oamenii apropiaţi ai lui 
Pintea, un fel de «căpitan de plai»65. După moartea 

62 Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 67. 
63 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, p. 70.
64 Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 67.
65 Ibidem, p. 67. Iuliu Morariu contestă însă această supoziţie, 
arătând că în cartea lui Alexandru Filipașcu, o amplă antologie 
cu privire la istoria Maramureșului, episodul nu este amintit. 



39

Martiriul Sfi nţilor năsăudeni

acestuia, se crede că a trecut Carpaţii în Moldova, 
unde l-a slujit ca ostaș pe Mihai Racoviţă, ieșind din 
slujba domnească la vârsta de 61 de ani”66.

Așadar, viaţa lui Tănase Todoran are o dinamică 
aparte. Experienţa lui militară se consumă atât în ca-
drul regimentelor austriece, cât și în timpul răscoalei 
lui Gligor Pintea, căruia i-ar fi  slujit în calitate de căpi-
tan dacă ar fi  să dăm crezare spuselor lui Teodor Tan-
co, cât și în armata moldoveană. Plecarea lui în Mol-
dova ar fi  avut loc după moartea lui Pintea, conform 
istoricilor:

„După moartea acestuia, se crede că a trecut 
Carpaţii în Moldova, unde l-a slujit ca ostaș pe Mi-
hai Racoviţă, ieșind din slujba domnească la vârsta 
de 61 de ani”67. 

Despre anul nașterii sale nu avem date concrete, 
singurele elemente care ne ajută să stabilim o anumită 
cronologie, fi e ea și relativă cu privire la vârsta lui, fi -

„După cum am menţionat adineauri, nu subscriu părerii dân-
sului și mi se pare ciudat faptul că, în satul meu natal, Salva, 
unde a avut loc martiriul, tradiţia locală nu consemnează o ast-
fel de tradiţie, iar în bine documentata istorie a Maramureșului 
a lui Alexandru Filipașcu (Prof. Alexandru Filipașcu, Istoria 
Maramureșului,Tipografi a ziarului „Universul”, București, 1940), 
la locul dedicat răscoalei lui Pintea, numele lui Todoran nu este 
amintit (n.n.)”. Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, icoană vie 
a credinţei și a istoriei neamului, p. 11.
66 Ibidem, p. 11.
67 Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 67.
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ind aceste documente, precum și sentinţa împărăteas-
că, care induce însă o eroare. Dacă acceptăm, așa cum 
o fac majoritatea istoricilor, că, în momentul morţii, 
petrecut în anul 1763, Todoran era în vârstă de 104 ani, 
atunci trebuie să admitem că s-ar fi  născut undeva în 
jurul anului 1659, lucru altminteri posibil, care ar face 
ca informaţiile privitoare la perioada în care a fost sol-
dat și la celelalte elemente să concorde.

Să revenim însă la perioada petrecută de el în 
Moldova. Nici despre ea nu avem date concrete, ci doar 
câteva informaţii răzleţe din paginile unor documente 
și apoi ipotezele istoricilor și interpretările lor. Se crede 
că a stat aici vreme de vreo 13 ani, dintre care un dece-
niu a slujit în armata lui Racoviţă, după care s-a întors 
în Transilvania:

„Ca soldat, el a slujit vreme de 13 ani, «după 
care vreo trei decenii a mai stat răzeș, gospodar 
în propria-i ogradă». Apoi, ajungându-i la ureche 
vești despre grănicerizarea meleagurilor sale natale 
și despre intensifi carea acţiunii de atragere la uni-
aţie, a hotărât să se întoarcă. Între timp își pierdu-
se soţia, iar feciorul, îmbolnăvit de piept pe când 
trecuseră munţii, ajunsese un «morbos» pentru tot 
restul vieţii”68.

Întoarcerea în ţară îi va pricinui neplăceri din 
partea autorităţilor care, după cât se pare, nu au uitat de 

68 Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, icoană vie a credinţei și 
a istoriei neamului, p. 11. Cf. Teodor Tanco, Lumea Transilvană a 
lui Ion Creangă, p. 68.
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dezertarea lui anterioară și îl vor prinde și aresta câţiva 
ani în turnul dogarilor din Cetatea Bistriţei69. După eli-
berare, soarta l-a lovit din nou, fi ul bolnav trecând în 
lumea celor drepţi70. Se pare că moartea fi ului său con-
stituie începutul mărturisirii dârze și făţișe a credinţei 
creștine. Iuliu Morariu se oprește asupra acestui aspect 
în cercetarea lui, analizându-l și valorifi cându-i mul-
tipelele dimensiuni. Redăm mai jos o parte din textul 
lui, pe care o vom comenta ulterior:

„Sinaxarul menţionează faptul că la întoarce-
re credinţa ortodoxă era ameninţată de cei rău cre-
dincioși, și că el «s-a opus cu îndârjire împărtășirii 
fi ului său cu azimă, precum și spovedirii lui de către 
un preot unit». Asupra acestei afi rmaţii doresc să mă 
opresc o clipă, întrucât o consider o exagerare dato-
rată unui povestitor mult prea pios și cu certitudine 
subiectiv. Informaţia aceasta a parvenit, cu siguran-
ţă, scriitorului «Sinaxarului» dintr-o sursă orală. Ne-
fi ind încă scursă o perioadă atât de îndelungată de 
la evenimentele tratate, am avut și eu curiozitatea să 
consult mai multe izvoare orale. Aşa se face că am 
stat de vorbă cu mai mulţi bătrâni din satul meu, 
nu numai pe această temă. Aceştia, la rândul lor, au 
afl at de la părinţi sau de la alţi oameni contempo-
rani acelora istoria lui Todoran. Ceea ce m-a pus pe 
gânduri a fost faptul că toţi susţineau o variantă re-
lativ opusă celei expuse mai sus. Astfel, bătrânul ar fi  

69 ***, Slujbele, viaţa și canonizarea Sfi nţilor Martiri și Mărturisi-
tori Năsăudeni, p. 23.
70 Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 68.
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fost cel care l-ar fi  interpelat pe preotul papistaş din 
sat, rugându-l să-i împărtăşească fi ul afl at pe patul 
de moarte, şi acest lucru, pentru că nu aveau preot 
ortodox în sat. Cererea lui s-a soldat, se pare, cu un 
refuz, preotul motivându-şi atitudinea prin faptul că 
ei nu erau în mod ofi cial uniţi. Afi rmaţiei pe care am 
făcut-o adineauri i s-ar putea, cu siguranţă, imputa 
o atitudine subiectivă şi răuvoitoare, pornită din 
dorinţa de a-l discredita pe făptaş. Nu este însă aşa, 
şi acest lucru, pe de-o parte pentru că îl cinstesc pe 
Atanasie Todoran ca Sfânt, iar pe de altă parte, pen-
tru că nu văd nimic greşit în faptul de a chema un 
preot, fi e el şi unit, în contextul în care altul nu era, 
să-i împărtăşească fi ul muribund. Ceea ce doresc să 
sesizez este faptul că «Sfi nţii noştri strălucesc şi fără 
să punem lanterna pe ei»! Astfel, mărturisirea de 
credinţă încununată cu martiriul constituie un temei 
sufi cient pentru canonizarea lui, nefi ind necesară 
născocirea de temeiuri suplimentare”71.

Afi rmaţiile tânărului istoric sunt corecte, argu-
mentarea pare şi ea lipsită de cusur, însă ultimul pa-
ragraf este cel puţin forţat, el aducând în discuţie o 
pseudo-problemă şi nu o problemă propriu-zisă, cu atât 
mai mult cu cât Virgil Şotropa72 care citează integral 
sentinţa, dar şi alţi autori, insistă asupra acestui episod, 
arătând veridicitatea lui. Aşadar, credem că din acest 
punct de vedere autorul s-a hazardat în exprimare.
71 Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, icoană vie a credinţei și 
a istoriei neamului, p. 12.
72 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, p. 70.
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Sinaxarul mai arată de asemenea că, între anii 
1762 şi 1763, când s-a produs şi moartea sa martirică, 
a făcut, se pare, împreună cu alţi fruntaşi ai satelor 
grănicereşti, mai multe drumuri la Viena73, cu scopul 
de a discuta cu împăratul cu privire la militarizarea 
care se pregătea prin înfi inţarea Regimentului al doilea 
grăniceresc74. Faptul este confi rmat şi de Bariţiu, care 
spune:

„În anii1761-1762 a tratat cu guvernul din 
Viena, alături de alţi fruntași trecerea la uniatism 
prin militarizarea a 21 de comune de pe Valea Bi-
chigiului, a Sălăuţei și a Someșului Mare”75.

Se ştie, de asemenea, că a fost acompaniat de mai 
mulţi ţărani, între care şi Ştefan Cutean din Feldru76 şi 
că echipa astfel constituită a primit asigurări din partea 
împărăţiei cum că drepturile românilor vor fi  respecta-
te77. Prezenţa lor aici era importantă, ea urmând să legi-
timeze, conform spuselor istoricilor, ceea ce urma să se 

73 ***, Mic dicţionar enciclopedic, Ediţia a III-a, Editura Știinţifi -
că și Enciclopedică, București, 1986, p. 1757; Dr. C Diaconovich, 
Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea și sub auspiciile 
Asociaţiunii pentru Literatura Română și cultura poporului român, 
Tomul III, Editura și tiparul lui W. Krafft  , Sibiu, 1904, p. 1107.
74 Teodor Tanco, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 28.
75 George Bariţiu, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu 
transilvanu, p. 102.
76 Ioan Alexandru Mizgan, Tănase Todoran din Bichigiu Năsău-
dului, un martir al neamului și al legii românești, p. 186.
77 Ibidem, p. 186.
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întâmple şi să credibilizeze acţiunile monarhiei în faţa 
românilor din zonă. Părintele Dorel Man, care a investi-
gat îndeaproape acest subiect, spune în acest sens:

„Prezenţa lor aici era menită, în concepţia 
autorităţilor, să confere noilor structuri românești 
un gir de sfi nţenie și legitimitate de la cei socotiţi de 
guvernanţi sursele de autoritate în domeniul ecle-
ziastic; greșită socoteală, după cum se va vedea în 
continuare”78.

Celelalte informaţii ce ţin de sfârşitul apoteo-
tic al Sfântului nu le vom prezenta aici, ci în paginile 
unui capitol, în cadrul căruia vom analiza desfăşurarea 
răscoalei şi atitudinea Sfântului bichigean. Revolta 
a fost generată de către nerespectarea promisiunilor, 
după cum arată Iuliu Morariu, care analizează şi el fe-
nomenul:

„În condiţiile în care promisiunile obţinute 
de Todoran în urma negocierilor de la Viena nu au 
fost respectate și ofi ţerii, care erau cu toţii străini 
îi batjocoreau pe români și legea lor, bătrânul To-
doran, fără a se sinchisi de generalii prezenţi și de 
episcop, ieși călare înaintea frontului format din cei 
3000 de candidaţi la înregimentare și a ofi cialităţi-
lor și rosti următoarea cuvântare”79.

78 Dorel Man, Pilda unei jertfe pentru neam și credinţa strămo-
șească, în vol. „Mărturie și martiriu în Transilvania secolului al 
XVIII-lea”, coord. Dorel Man și Flore Pop, Editura Renașterea, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 201.
79 Iuliu-Marius Morariu, Tănase Todoran, icoană vie a credinţei și 
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Cuvântarea lui, pe care o vom prezenta în altă 
parte, a avut un efect special, generând o reacţie a ma-
selor, care s-au revoltat și l-au alungat și pe generalul 
austriac și pe episcopul unit venit să primească mărtu-
risirea de credinţă a românilor ce urmau să fi e înregi-
mentaţi și să consfi nţească trecerea lor la uniaţie, după 
cum arată istoricii:

„Cuvântarea înfl ăcărată a bătrânului Todo-
ran a avut un efect imediat. În acel moment a înce-
put revolta. Un delegat care îi amăgise cu nădejdea 
libertăţii a fost tăiat, pe alţii i-au maltratat, iar pe 
protopopul din Năsăud, care tăinuise unele decizii, 
l-au bătut”80.

Acestea sunt, aşadar, principalele elemente ce 
caracterizează biografi a Sfântului Atanasie sau Tănase 
Todoran înainte de răscoală. După cum se poate ve-
dea, dânsul a fost un om foarte inteligent, autodidact 
– căci nu avem informaţii care să certifi ce faptul că ar 
fi  studiat undeva la şcolile imperiului şi, în plus, e greu 
de crezut că un ţăran simplu ca el şi-ar fi  putut permite 
să plătească costurile pe care le propunea un astfel de 
proces, dar, cu toate acestea, ştia să citească – dar şi un 
om de mare calitate morală şi sufl etească, care a ştiut 
mereu să apere partea neamului său şi s-a ţinut dârz de 
credinţa sa strămoşească, pe care a mărturisit-o chiar 
cu preţul vieţii.

a istoriei neamului, pp. 13-14.
80 Ioan Alexandru Mizgan, op. cit., p. 186.
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2. 4. Contextul revoltei de la Salva (geografi c, 
politic, confesional)

2. 4. 1. Unirea cu Biserica Romei și rolul ei în 
izbucnirea revoltei de la Salva

Înainte a vorbi propriu-zis despre răscoala de 
la Salva și de a descrie contextul, conţinutul și des-
fășurarea ei, am considerat potrivit să ne oprim pu-
ţin asupra contextului în care are loc răscoala de la 
Salva, care este unul multiplu. Pe de-o parte, vom 
avea în vedere evenimentul care generează o modi-
ficare radicală în paradigma existentă și în modul 
de a gândi și de a se raporta al oamenilor locului, 
respectiv apariţia fenomenului uniaţiei, produsă 
la anul 1700 prin aderarea mitropolitului Atanasie 
Anghel la Biserica Romei, context în care el va de-
veni din mitropolit episcopul unit al românilor din 
Transilvania, iar pe de altă parte, evenimentul ad-
ministrativ care a adus și el modificări în statutul și 
în modul de raportare și de viaţă al românilor din 
această zonă, respectiv înfiinţarea Regimentului II 
de Graniţă de la Năsăud, după cel dintâi de la Orlaţi 
Sibiu, după planurile Mariei Tereza, care a fost pre-
cedat de intense negocieri și care a avut, între etape-
le sale principale, și răscoala petrecută în luna mai a 
anului 1763, condusă de către Sfântul Atanasie sau 
Tănase Todoran.
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Despre cel dintâi fenomen s-a scris destul de 
mult în istoriografia bisericească, atât autori orto-
docși cât și greco-catolici publicând pagini ale unor 
documente considerate de ei drept reprezentative, 
sau încercând să ofere interpretări noi fenomenului. 
De la marele Nicolae Iorga81 la părintele Stăniloae82, 

81 Între operele sale cele mai reprezentative, în paginile căro-
ra analizează acest subiect, se numără și: Nicolae Iorga, Sate 
și preoţi din Ardeal, Institutul de Arte Grafice „Carol Gobl”, 
București, 1902; Idem, Istoria Bisericii românești și a vieţii 
religioase a românilor, Ediţia a II-a, Editura Ministerului de 
Culte, București, 1928-1930; Idem, Scrisori și inscripţii ar-
delene și maramureșene, vol. I – „Scrisori din Archiva Pro-
topopiei neunite a Făgărașului și în alte locuri”, București, 
1906, passim; Idem, Istoria românilor din Ardeal și Ungaria, 
București, 1915, passim; Idem, Acte românești din Ardeal pri-
vitoare în cea mai mare parte la legăturile secuilor cu Moldo-
va. L. Acte relative la istoria bisericilor românești din Ardeal, 
în „Buletinul Comisiunii Istorice a României”, vol. II, Bucu-
rești, 1916, pp. 269-272; Idem, Două scrisori ale lui Atanasie 
Anghel, în „Academia Română. Memoriile Secţiunii Istorice”, 
seria III, tom XXIII(1931-1932), p.131-134; Idem, Însemnări 
de cronică ale clericilor din Șcheii Brașovului, în „Buletinul 
Comisiunii Istorice a României”, vol. XII, București, 1933, 
pp. 70-79.
82 Dumitru Stăniloae, Uniatismul din Transilvania – încer-
care de dezbinare a poporului român, Editura Institutului 
Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucu-
rești, 1973.
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părintele Păcurariu83, Ioan Lupaș84, Ștefan Meteș85, 
83 Alături de celelalte lucrări ale dânsului, pe care le-am citat în 
acest sens, reprezentativă este și: Mircea Păcurariu, Uniaţia în 
Transilvania în trecut și astăzi, Editura Andreiana, Sibiu, 2010, 
care de fapt reprezintă o reeditare a unei broșuri mai vechi, în 
paginile căreia autorul face o analiză a fenomenului și încearcă să 
arate cum a afectat el ortodoxia românească din Transilvania. 
84 Cf. Ioan Lupaș, Il principalei periodi della storia dei romeni, Ano-
nima Romana Editoriale, Roma, 1930; Idem, Carte de istorie biceri-
cească ilustrată, Editura Tipografi ei Cărţilor Bisericești, București, 
1933; Idem, Istoria bisericească a românilor ardeleni, ediţia a doua, 
îngrijită de Doru Radosav, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1995; 
Idem, Istoria Bisericii Ortodoxe Române, Ediţia a III-a, Editura So-
cec și Co, București, 1930; Idem, Istoria Bisericii Române – înzes-
trată cu lecturi în sensul noii programe analitice, cu aprobare ofi cială 
No. 344 din 31. V. 1933, Ediţia a IV-a, Editura Librăriei Socec și 
Co, București, 1938; , passim; Ioan Lupaș, Șovinismul confesional 
în istoriografi a românească ardeleană, în „Telegraful Român”, 1903, 
nr. 128-131, p. 1; Idem, Az erdélyi görög-keleti egyház és a vallás-
unio a XVIII. század folyamán, Budapesta, 1904, passim; Idem, 
Istoria bisericească a românilor ardeleni, Nagyszeben-Sibiiu, 1918, 
p. 108 și urm. ; Idem, Desbinarea bisericească a românilor ardeleni 
în lumina documentelor din întâia jumătate a veacului al XVIII-lea, 
în „Biserica Ortodoxă Română”, Seria a II-a, anul 40, nr. 9(495), 
București, 1922, pp. 642-651; Idem, Istoria Bisericii Române, ediţia 
a VII-a, Craiova, 1941; Idem, Documente istorice transilvane, vol. 
I-1599- 1699, Cluj, 1940, pp. 454-483. 
85 Iată câteva dintre titulurile cele mai reprezentative publicate de 
el în acest sens: Ștefan Meteș, Istoria bisericii și a vieţii religioase a 
românilor din Ardeal și Ungaria, vol. I - Până la 1700, Arad, 1918. 
Idem, Câteva contribuţii la istoria Unirii românilor cu Roma, în 
„Revista Arhivelor”, anul 2, nr. 8, București, 1939, pp. 359-365; 
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Onisifor Ghibu86, unitul Zenovie Pâclișanu87 sau Sil-
viu Dragomir88, istoriografia abundă de opere de-

Idem, Atitudinea preoţilor români din Ţinutul Haţegului faţă de 
Unirea cu Roma (1699-1700), în „Renașterea”, anul 25, nr. 22-23, 
Cluj-1947, pp. 2-3, Idem, Românii din judeţul Cojocna (Cluj) faţă 
de Unirea cu Roma (1699), în „Renașterea”, anul 26, nr. 29-30, 
Cluj, 1948, pp. 2-3; Idem, Atitudinea românilor din Scaunul Mu-
reșului faţă de Unirea cu Roma (1699), în „Renașterea”, anul 26, 
nr. 35-36, Cluj, 1948, p. 2; Idem, Românii din Ţara Bârsei, a Făgă-
rașului și din Trei Scaune-secuime și Unirea cu Roma (Declaraţiile 
lor din 1699), în „Mitropolia Ardealului”, anul 8, nr. 1-3, Sibiu, 
1963, pp. 112-120; Idem, Mănăstirile românești din Transilvania 
și Ungaria, Sibiu, 1936.
86 Cf. Onisifor Ghibu, Catolicismul unguresc în Transilvania și po-
litica religioasă a statului român, Cluj, 1924; Idem, Ultima etapă 
a Unirii românilor. Unirea religioasă, în „Beiușul”, anul 3, nr. 29, 
Beiuș, 1923, p. 1.
87 Între scrierile lui se numără și: Zenovie Pâclișanu, Biserica și 
românismul, Cluj, 1910; Idem, Cronologia episcopilor Bălgradului 
înainte de Unire, Blaj, 1922; Idem, Vechile mănăstiri românești din 
Ardeal, Blaj, 1919; Idem, Din istoria bisericească a românilor arde-
leni. „Teologul” vlădicilor uniţi (1700-1773), în „Academia Româ-
nă. Memoriile Secţiunii Istorice”, Seria III, tom I, București, 1923, 
pp. 1-3; Idem, Istoria Bisericii Române Unite, partea I-1697-1751, 
pp. 97-17; Idem, Cum ar trebui scrisă istoria Unirii?, în „Cultura 
Creștină”, anul 5, nr. 9, Blaj, 1915, pp. 271-274.
88 Silviu Dragomir, Românii din Transilvania și unirea cu Biseri-
ca Romei: documente apocrife privitoare la începuturile unirii cu 
catolicismul roman (1697-1701), Editura Institutului Biblic și de 
Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 1963.
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dicate acestui subiect89. Dată fiind această stare de 
fapt, nu avem nici pretenţia că vom revoluţiona te-
oriile privitoare la unirea cu Roma și nici pe aceea 
că vom aduce ceva nou. Dimpotrivă, dat fiind faptul 
că subiectul cercetării de faţă interferează cu eveni-
mentul petrecut la cumpăna dintre cel de-al șapte-
sprezecelea și cel de-al optprezecelea secol, vom în-
cerca doar să prezentăm câteva aspecte generale cu 
privire la el, întrucât el se constituie într-una dintre 
cauzele principale ale răscoalei de la Salva. 

În Transilvania, uniaţa a apărut în anul 1700, în 
ciuda tentativelor unor istorici de a arăta că, de fapt, 
istoria acestei Biserici ar fi  început cu trei ani mai de-
vreme, odată cu aderarea mitropolitului Teofi l al Ar-
dealui la Biserica Romei. Apariţia uniaţiei se înscrie 
într-un context mai amplu de politici duse de către 
conducerea austriacă în scopul revigorării catolicis-
mului în spaţiul ardelean. Un istoric contemporan 
caracterizează astfel apariţia uniatismului, corelân-
du-l cu politica imperială austriacă:

„În urma păcii de la Karloviţ care a avut loc 
între turci și habsburgi, cei dintâi recunoșteau tre-

89 De altfel, ea s-a regăsit și între preocupările istoricilor maghiari. 
Pentru mai multe informaţii cu privire la acest subiect, a se vedea: 
Tóth Zoltán, Az erdélyi román nacionalizmus első százada 1697–
1792, Athenaeum, Budapest, 1946; Bíró Vencel, Altorjai Apor Ist-
ván és kora, Erdélyi Katolikus Akadémia, Kolozsvár, 1935; Jancsó 
Benedek, Erdély története, Minerva Könyvkiadó RT.,Cluj-Kolo-
zsvár, 1931; Hóman Bálint — Szekfű Gyula, Magyar történet. IV. 
Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, Budapest, 1935.



51

Martiriul Sfi nţilor năsăudeni

cerea Transilvaniei sub stăpânirea celor din urmă. 
Imediat după acest moment, habsburgii au început o 
acţiune pentru consolidarea stăpânirii lor, în cadrul 
căreia, un rol însemnat a revenit Bisericii romano-
catolice, cea mai slabă, din punct de vedere al numă-
rului credincioșilor, dintre confesiunile recepte.

Astfel, au fost iniţiate o serie de acţiuni în 
favoarea ei: restituirea moșiilor pierdute, restitui-
rea de biserici, danii noi, refacerea Episcopiilor din 
Oradea (1692) și Alba-Iulia (1715). Recâștigarea 
poziţiilor economice, politice și religioase pierdu-
te în favoarea calvinilor nu se putea face însă decât 
prin creșterea numărului catolicilor din Transilva-
nia. Datorită faptului că recatolicizarea luteranilor, 
calvinilor și unitarienilor era practic imposibilă, 
misionarii iezuiţi și-au îndreptat atenţia asupra ro-
mânilor ortodocși, care erau mai numeroși decât 
toate cele trei naţiuni recepte la un loc. Pe de altă 
parte, catolicizarea românilor urmărea ruperea le-
găturilor de orice natură, cu fraţii lor de dincolo de 
Carpaţi”90.

Materializarea acestor planuri s-a produs oda-
tă cu acceptarea de către Atanasie Anghel a unirii cu 
Roma. Trebuie spus, desigur, că acesta a fost hărţuit 
în diferite moduri și că s-au făcut presiuni asupra lui, 
fapt care desigur a infl uenţat căderea lui, dacă o putem 
numi așa, însă acest lucru nu transformă totuși lașita-
tea sa în act eroic. În urma semnării actului de unire 
90 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Orto-
doxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, p. 16.
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cu Biserica Romei, el a fost de asemenea forţat să mai 
semneze o declaraţie umilitoare în 16 puncte, care îi 
restrângea foarte mult drepturile și atribuţiile sale91. 
În plus, a fost umilit și prin aceea că a fost rebotezat 
și rehirotonit de către apuseni, deși se presupunea că 
relaţia de frăţie dintre cele două Biserici surori recu-
noștea validitatea Tainelor, și a fost pus sub juridicţia 
Episcopului de Esztergom. Pe scurt, cauzele mari și de-
vastatoare ale actului de la 1700 pot fi  rezumate astfel: 
pierderea independenţei Bisericii Ortodoxe românești 
din Transilvania, în locul vechii Mitropolii fi ind crea-
tă o episcopie unită afl ată sub jurisdicţia episcopului 
maghiar de Esztergom, impunerea pe lângă noul epi-
scop unit a unui teolog iezuit, de regulă maghiar, care 
îl controla în toate acţiunile sale, având mai multă pu-
tere decât însuși episcopul, încetarea, pentru o jumă-
tate de secol, a activităţii tipografi ei de la Alba-Iulia, 
ruperea legăturilor cu Ţara Românească și Moldova, 
precum și dezbinarea și ura apărută între fi i aceluiași 
popor român92.

Cu toate acestea, dezbinarea a fost una mai mult 
de suprafaţă, ea nefi ind resimţită de către toţi românii, 

91 Th e Metropolitan See of Cluj, Alba, Crișana and Maramureș, 
Present relationship between the ortodox and the greek-catholics in 
Romania, Renașterea Publishing House, Cluj-Napoca, 2006, p. 7.
92 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Or-
todoxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c..., p. 
18; Nicolae Iorga, Istoria Bisericii românești și a vieţii religioase a 
românilor, vol. II, ediţia a II-a, București, 1932, p. 34.
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care se considerau încă ortodocși și se simţeau astfel, în 
ciuda aparentei modifi cări, după cum arată unul dintre 
marii reprezentanţi ai școlii ardelene, la mai bine un 
secol după înfăptuirea actului samavolnic, într-o lu-
crare a sa cu privire la neamul românesc și istoria lui:

„…românii numai numele cel de neunit 
îl schimbă în numele de unit și cu această puţină 
schimbare scapă de vechile greutăţi și se împărtă-
șesc cădinţelor celor ce le au neamurile cele primite 
în Ardeal, ţinându-și legea întreagă și neschim-
bată, întocmai cum o ţin toţi uniţii români din 
Ardeal”93.

Actul „curajosului” Atanasie Anghel, cum îl nu-
mește ironic Ștefan Meteș94, a rămas așadar unul de 
formă după 1700, instalarea lui ca episcop în catedrala 
din Alba-Iulia constituind momentul în care a început 
să-și facă simţită în mod făţiș prezenţa opoziţia, după 
cum arată specialiștii:

„Momentul instalării lui Atanasie Anghel 
în scaunul episcopal al bisericii unite a reprezentat 
și ocazia pronunţării deschise a rezistenţei interne 
ortodoxe faţă de unire. Trei reprezentanţi ai comu-
nităţii românești din Scheii Brașovului protestând 

93 Petru Maior, Istoria besearicei românilor atât a cestor dincoace, 
precum și a celor dincolo de Dunăre, în Crăiasca Tipografi e a Uni-
versităţii din Pesta, Buda, 1813, pp. 140-141.
94 Ștefan Meteș, Istoria bisericii românești din Transilvania, vol. I, 
Editura Librăriei Arhidiecezane, Sibiu, 1935, p. 329.
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zgomotos în faţa catedralei din Alba Iulia95: «la ușa 
bisericii mitropolitane, trei români, un preot și doi 
mireni, strigau că nu pot suferi instalarea unui epi-
scop, unit cu catolicii, în biserica zidită de voievozii 
din Ţara Românească. Ei erau desigur reprezentan-
ţii brașovenilor (…)96»”. 

În concluzie, se poate afi rma că anul 1701 a re-
prezentant încheierea etapelor întemeierii Bisericii 
greco-catolice din Transilvania. Aceste etape, desfășu-
rate pe parcursul a cinci ani, 1697-1701, începute pe 
vremea episcopului Teofi l, dar defi nitivate în timpul 
episcopatului lui Atanasie, au fost extrem de difi cile 
pentru preoţii români, ei fi ind preocupaţi să lupte pen-
tru drepturile și libertăţile care li se cuveneau. Unirea 
s-a realizat formal, fără ca enoriașii ori preoţii să fi e 
lămuriţi cu adevărat despre conţinutul și reala ei inten-
ţie. Unirea nu a reprezentat decât un compromis, prin 
care ambele părţi s-au străduit să piardă cât mai puţin 
şi să câştige cât mai mult97. 
95 Greta Monica Miron, Ultimul act al unirii românilor din Tran-
silvania cu biserica Romei. Spre un nou concept de Unire, în „An-
nales Universitatis Apulensis”, Series Historica, an IX, nr. 2, Alba-
Iulia, 2005, p. 51.
96 Cf. Silviu Dragomir, Istoria desrobirei religioase a românilor 
din Ardeal în secolul al XVIII-lea, vol. I, Editura Universităţii din 
Oradea, Oradea, 2007, pp. 111-133.
97 Florin Alin Oros Desăvârșirea unirii bisericești de la 1700-1701 
sub Episcopul Atanasie, în „Management Intercultural”, Volumul 
XV, Nr. 3 (29), Oradea, 2013, p. 241; Cf. Ioan Lupaș, Biserica orto-
doxă română din Transilvania și unirea religioasă în cursul veacu-
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După realizarea unirii cu Biserica Romei s-a în-
cercat consolidarea ei, episcopii de mai târziu făcând 
eforturi în acest sens (cazul lui Klein este însă unul 
excepţional), fără rezultate majore. Într-un astfel de 
efort se încadrează şi evenimentul de la Salva, al cărui 
protagonist a fost Sfântul Atanasie. Aceste eforturi au 
generat anumite confruntări şi au dus la producerea 
unei istoriografi i ample dedicate acestui subiect, care 
deşi este foarte generoasă în date, nu se poate bucura 
de obiectivitate. Încercând să realizeze o prezentare de 
sinteză a acestei istoriografi i, doi istorici contemporani 
realizează următoarele:

„Controversele din câmpul istoriografi ei 
confesionale s-au reînteţit spre sfârșitul secolului al 
XIX-lea, epocă în care tabăra celor reticenţi pare a 
nu se rupe de intensitatea trăirilor lui Radu Tempea. 
Cunoscutul erudit iluminist exprima într-un anumit 
discurs, cu mult timp înainte, în volumul dedicat 
bisericii din Șcheii Brașovului, durerea sufl etească 
a delegaţiei brașovene prezente la ceremonia de in-
stalare a lui Atanasie Anghel în scaunul episcopal, 
punând accentul pe rezistenţa ortodoxă din Ţara 
Bârsei și din Făgăraș și îi caracteriza pe episcop și 
pe protopopii săi prin cuvinte de dojană. Prin isto-
ria bisericească a lui Andrei Șaguna – ne gândim 
la Geschichte der griechischorientalischen Kirche in 
Oesterreich, Hermannstadt, 1862 –, dar și prin alte 
lucrări mai puţin semnifi cative graţie conţinutului 
lor, această orientare conturată de Radu Tempea se 

lui al XVIII-lea, Editura Tipomur, Târgu-Mureș, 2004, p. 39.
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prelungește, în această formulă istoriografi că situân-
du-se și lucrarea lui Nicolae Popea consacrată desfi -
inţării și reorganizării Mitropoliei Ortodoxe Româ-
ne din Ardeal. După o expunere relativ amănunţită a 
evenimentelor din perioada Unirii religioase, bazată, 
în mare parte, pe izvoare calvine, autorul a insistat pe 
larg asupra opoziţiei ortodoxe, înfi erându-l și el pe 
Atanasie Anghel. Într-un discurs înţesat de citate din 
scrierile lui Nicolaus Bethlen, Michael Cserei, August 
Treboniu Laurian, Alexandru Papiu Ilarian, Simion 
Bărnuţiu și alţii, susţinut prin documente excerptate 
din Cronica lui Gheorghe Șincai, din Magazin istoric 
pentru Dacia ori din Acte și fragmente din Istoria 
Românilor, autorul s-a străduit să demonstreze că 
transferul confesional a exprimat opţiunea clerului 
superior și că a fost realizat din unicul considerent 
al interesului material. Dacă am lăsa la o parte carac-
terul simplist al demonstraţiei, forţat conduse înspre 
concluziile dorite de N. Popea, nu putem nega inte-
resul tot mai vădit al istoriografi ei ortodoxe pentru 
izvoare arhivistice, atitudine dominantă de altfel la 
mai toate cercetările istorice din epocă. Cu toate că 
mânuirea documentului în construcţia teoretică a 
secvenţelor istoriografi ce devine, treptat, mai abilă, 
la sfârșitul secolului al XIX-lea ortodocșii nu reușesc, 
încă, să spargă tiparele teoretice ale criticismului 
naiv, devenite, de acum, clasice98. Fără a benefi cia de 

98 Pentru mai multe detalii cu privire la istoriografi a problemei, a 
se vedea și mai sus, acolo unde am oferit o listă a titlurilor celor 
mai reprezentative.
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un deosebit talent speculativ, Ilarion Pușcariu reia, 
în 1900, în cartea sa dedicată Mitropoliei românilor 
din Ungaria și Transilvania, ideea că Unirea religioa-
să a fost cauzată de considerentul exclusiv al favoru-
rilor materiale pentru cler. Nu se poate desprinde de 
un astfel de discurs istoric nici George Popoviciu, în 
volumul despre Unirea religioasă a românilor arde-
leni în vremea lui Leopold I. Ca și Ilarion Pușcariu, 
el susţine că, pentru onoruri și privilegii, Atanasie 
Anghel a sacrifi cat autonomia Bisericii românești 
din Transilvania și a acceptat decăderea Mitropoliei 
la rang de Episcopie. Din această perspectivă, rezis-
tenţa ortodoxă, asupra căreia se insistă foarte mult, 
pare îndreptăţită aproape pe deplin. Mai ponderat în 
discursul istoric și în a formula caracterizări negative 
la adresa episcopului unit s-a dovedit a fi  Teodor V. 
Păcăţian, un om politic și autor ortodox care, în lu-
crarea închinată luptelor politice naţionale ale româ-
nilor, se rezumă la aprecieri faptice lucide, reci și fără 
comentarii inutile privind evoluţia evenimentelor 
din jurul anului 1700. În esenţă, își exprimă regretul 
că Atanasie Anghel a dat prea repede uitării ori nu 
a avut puterea de a respecta făgăduinţele făcute în 
Ţara Românească, unde a călătorit înaintea ceremo-
niei instalării în scaunul episcopal”99.

Acestea sunt, aşadar, principalele aspecte ce 
caracterizează evenimentul petrecut la anul 1700 în 
99 Iacob Mârza, Remus Câmpeanu, Secvenţe istoriografi ce privind 
unirea religioasă a românilor ardeleni, în „Annales Universitatis 
Apulensis, Series Historica”, nr. 6/II, Alba-Iuluia, 2002, pp. 206-207.
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Transilvania, în urma căruia o parte dintre clericii 
ortodocşi români din Ardeal, în frunte cu Mitropo-
litul lor, Atanasie Anghel, devenit apoi episcop, s-au 
unit cu Biserica Romei. Urmările lui, după cum vom 
vedea, afectează şi istoria Sfântului Atanasie Todoran 
şi a celor dimpreună cu dânsul căci cele petrecute aici 
se vor lega într-un fel şi de politica agresivă dusă de 
împărăteasa Maria Tereza în vederea consolidării aces-
tei uniri care se pare că nu avusese efectul scontat.

2. 4. 2. Înfi inţarea Regimentului II de Graniţă de la 
Năsăud, ca și context al revoltei sălăuane

Un alt eveniment care a infl uenţat desfășurarea 
revoltei de la Salva și deci martiriul centuagenarului 
personaj Todoran și a celor dimpreună cu el, îl repre-
zintă înfi inţarea regimentului al doilea de graniţă de 
la Năsăud. Evenimentul petrecut în anul 1763 are în 
centrul său această răscoală, căci contextul înfi inţării 
lui și condiţiile care ţineau de această înfi inţare au fost 
cele care, mai mult sau mai puţin direct, au contribuit 
la turnura pe care au luat-o lucrurile. De aceea, în rân-
durile de faţă vom încerca să descriem pe scurt înfi in-
ţarea regimentului grăniceresc de la Năsăud, cu scopul 
de a oferi cititorului și o imagine asupra contextului în 
care a avut loc revolta. Trebuie spus că despre acesta 
s-a scris destul de mult, diferiţi autori de diferite ori-
entări istoriografi ce valorifi când atât surse esite cât și 
inedite cu privire la istoria lui100.
100 A se vedea, între altele: Josef Wolf, Graniţa militară din Transilva-
nia și din Banat ( 1762/64-1851/73), în Ioan Blovan, Ioan Aurel Pop 
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Una dintre cele mai complexe cercetări dedicate 
acestui subiect poartă semnătura lui Virgil Șotropa. În 
două numere constitutive ale revistei Arhiva Someșană 
de la Năsăud, un anuar prestigios care a reunit, pe în-
treagă durata perioadei interbelice, idei ale unor mari 
cărturari ai zonei, el prezintă întregul istoric al înfi in-
ţării acestei graniţe101.

Încă dintru începutul prezentării sale, el oferă 
detalii cu privire la cauzele care au dus la înfi inţarea 
acestui regiment:

(coord.), „Călător prin istorie. Omagiu profesorului LIVIU MAIOR la 
împlinirea vârstei de 70 de ani”, Academia Română, Centrul de Studii 
Transilvane, Cluj-Napoca, 2010, pp. 83-113; Vasile Tutula, Graniţa mi-
litară de sud și sud-est a Imperiului Habsburgic (1522-1881), în „Arhiva 
Someșană”, seria a III-a, VI, Năsăud, 2007, pp. 295-303; Adrian Ono-
freiu, Graniţa năsăudeană sau perenitatea unei mentalităţi. Perspectivă 
istoriografi că, în „Anuarul Asociaţiei profesorilor de istorie din Ro-
mânia – fi liala Bistriţa-Năsăud”, nr. 1, Bistriţa, 2006, pp. 219-225; Ioan 
Bâca, Adrian Onofreiu, Consideraţii cu privire la tratarea aspectelor 
geografi ce și istorice în monografi ile „Graniţei năsăudene”, în Ibidem, 
II, 2007, pp. 227-237; Adrian Onofreiu, Preocupări privind arhivele în 
zona „garniţei militare” năsăudene până la 1918, în rev. „Arhiva Some-
șană”, Seria a II-a, anul VII, Năsăud, 2008, pp. 269-292.
101 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, pp. 
1-129 (în continuare vom cita: Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei 
militare năsăudene 1762 (I), pentru a nu se confunda cu cea de-a 
doua parte a studiului, asupra căreia nu ne vom opri însă întrucât 
nu vizează subiectul nostru); Idem, Înfi inţarea graniţei militare 
năsăudene 1762 în rev. „Arhiva Someșană”, nr. 25, Năsăud, 1939, 
pp. 261-375. 
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„Când curtea din Viena luă hotărîrea să ex-
tindă graniţa militară sudică a monarhiei austro-
ungare și asupra marginilor sudestice ale Ardealu-
lui, o făcu în fi rma convingere că Românii ardeleni 
nedreptăţiţi și asupriţi prin atâtea secole, dacă vor 
ajunge acum la o stare socială mai suportabilă, au 
să fi e cei mai credincioși și buni soldaţi, – ceea ce 
s-a și adeverit. Privitor la districtul nostru năsău-
dean cu militarizarea se intenţionau încă alte două 
scopuri, adică întâiul, de-a curma certurile neîm-
păcate și nemărginite dintre Românii districtuali și 
orașul Bistriţa; iar al doilea, pentru de a statornici 
religia unită, care chiar și după 1750 era încă puţin 
agreată în ţinutul nostru”102.

Aşadar, două dintre motivele subsidiare ale 
înfi inţării acestui regiment au fost acelea de a scoate 
pe românii de pe Valea Rodnei din subordinea cetăţii 
Bistriţei care îi exploata şi de a ajuta la propagarea idei-
lor unirii care se pare că nu avuseseră foarte mare ecou 
în spaţiul acesta103. Despre relaţiile tensionate existente 
între cei care reprezentau autoritatea ofi cială în spaţiul 
bistriţean ştim şi din alte surse. Însuşi Şotropa arată de 
fapt că, din pricina faptului că erau foarte exploataţi de 
către magistratul bistriţean, fi ind supuşi la foarte multe 
corvoade şi fi ind privaţi de diferite drepturi altminteri 
fundamentale, atunci când erau întrebaţi de către ci-
102 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), p. 1. 
103 Cf. Idem, Două tablouri istorico-statistice din anii 1714 și 1733 
privitoare la preoţii români din Valea Someșului, în „Arhiva So-
meșană”, nr. 28, Năsăud, 1940, p. 16.
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neva ai cui iobagi sunt, românii răspundeau, într-un 
fel ironic, dar cu o puternică notă de tristeţe: „Noi nu 
suntem iobagii nimănui, fără numai ai oraşului”104.

Înfi inţarea regimentului se leagă, de asemenea, de 
numele a doi strategi, respectiv baronul Adolf won Buc-
cow, căruia ardelenii nu îi păstrează o amintire foarte 
plăcută din pricina abuzurilor făcute şi a distrugerii 
mănăstirilor ortodoxe din Ardeal105 la un an după revol-
ta condusă de Tănase Todoran, şi colonelul Schroder:

„În 10 Martie 1761 fusese numit baronul 
Adolf Nicolau de Buccov comandant general al 
trupelor din Ardeal, și acesta în 13 Octomvrie al 
aceluiași an înainta consiliului aulic de războiu din 
Viena propunerile sale privitoare la înfi inţarea gra-
niţei militare ardelene. Acele propuneri, acceptate de 
numitul consiliu în 20 Ianuarie 1762, la 14 Aprilie 
fură prezentate de către mareșalul conte Leopold 
Iosif Dault, prezidentul consiliului de războiu, îm-
părătesei Măria Terezia, care-și dete aprobarea în 
16 Aprilie, așa că Buccov, numit deja în 11 Aprilie 
comisar pentru înfi inţarea acestei graniţe, putea să 
înceapă cu lucrările preliminare pentru crearea re-

104 Idem, Istoricul districtului năsăudean, în „Arhiva Someșană”, 
nr. 9, Năsăud, 1928, p. 7.
105 De altfel, acest eveniment este încă controversat. A se vedea o 
versiune distorsionată a lui, realizată de către un exponent de sea-
mă al istoriografi ei greco-catolice: Silvestru Augustin Prunduș, 
Clemente Plaianu, Catolicism și Ortodoxie Românească, scurt is-
toric al Bisericii Române Unite, Casa de Editură Viaţa Creștină, 
Cluj-Napoca,1994.
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gimentelor grănicerești ardelene. Încă pe la sfârșitul 
anului 1761 se svonise printre districtualii români 
și orășenii bistriţeni despre intenţiile curţii vieneze, 
însă nu se știa încă nimic sigur; când pe neaștepta-
te sosi la începutul lunei Februarie 1762 în Bistriţă 
colonelul baron Schroder, încredinţat în mod tăinu-
it de autorităţile militare cu studiarea și iniţiarearea 
lucrărilor pregătitoare de militarizare. Colonelul era 
însoţit de locotenentul de geniu Halbmann, cu care 
stătu și lucră în oraș până în 10 Martie, când ceru 
dela magistrat un delegat «ex gremio» ca să plece îm-
preună prin vidic. Magistratul desemnă pe senatorul 
Bedeus, cu care cei doi ofi ţeri parcurseră mai întâiu 
cele 21 sate ale districtului valah, apoi satele Nușfa-
lău și Sântioana din districtul săsesc. După întoarce-
re în Bistriţă delegatul Bedeus, care avea să raporteze 
despre cele întâmplate, nu putu spune magistratului 
mai mult decât că a însoţit pe colonel, dar de fapt n-a 
putut afl a și ghici nimic despre isprăvile și intenţiile 
acelui. «Atât de puţin știa magistratul despre ocupa-
ţiile și proiectele colonelului în district și oraș», se 
zice într-o notă protocolară a orașului. După câteva 
zile Schroder ceru dela oraș comisari cari atât în dis-
trictul valah cât și în cel săsesc să conscrie în registre 
cu anume rubrici toate familiile valahe împreună cu 
copiii de ambele sexe dela 15 ani în sus”106.

Activitatea de fondare de regimente nu este una 
deloc nouă în peisajul cultural, social şi politic al isto-
106 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), 
pp. 2-3.
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riei Transilvaniei şi nici în secol. Trebuie spus că ele 
„au început a fi  organizate pe teritoriul confi niar su-
dic şi estic austro-ungar în 1740”107, până în 1775 for-
mându-se succesiv 18 regimente, dintre care douăzeci 
şi două aveau în componenţă soldaţi proveniţi din 
păturile populaţiei româneşti din spaţiul ardelean108. 
Despre caracterul defensiv al acestora, a căror apariţie 
era condiţionată în parte atât de pericolul pe care îl pu-
teau constitui vecinii ruşi şi cei turci pentru austrieci, 
cât şi de iminenţa unor invazii tătare, al căror ecou mai 
exista încă în secolul al XVIII-lea, vorbesc destul de 
mult istoricii. Iată, de exemplu, ce spune Iuliu-Marius 
Morariu cu privire la acest aspect important care a stat 
la baza constituirii lor:

„Apariţia lor se datorează dorinţei austrie-
cilor de a apăra mai bine graniţele Imperiului de 
invasiunile turcești, după cum ne spune istoricul 
Constantin Diaconovich, context în care, monarhia 
austriacă înfi inţă în cursul anului 1762 două regi-
mente de graniţă: unul la Orlaţi (lângă Sibiu), iar 
celălalt la Năsăud”109.

107 C. Diaconovich, Enciclopedia Română, publicată din însărcina-
rea și sub auspiciile Asociaţiunii pentru Literatura Română și cul-
tura poporului român, Tomul III, Editura și tiparul lui W. Krafft  , 
Sibiu, 1904, p. 743.
108 Idem, Enciclopedia Română, publicată din însărcinarea și sub aus-
piciile Asociaţiunii pentru Literatura Română și cultura poporului ro-
mân, Tomul II, Editura și tiparul lui W. Krafft  , Sibiu, 1900, p. 599.
109 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Or-
todoxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, pp. 
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Importantă este, credem, în cunoaşterea pro-
blemei în toată complexitatea ei, şi plasarea din punct 
de vedere geografi c a zonei. Astfel, regimentul II de 
Graniţă urma să încorporeze satele de pe Valea Rod-
nei, din districtul năsăudului, iar din punct de vedere 
geografi c situaţia arăta astfel:

„Partea cea mai mare era formată din dis-
trictele cercuale Năsăud, Rodna și Borgo Prund, iar 
partea cea mai mică din districtul cercual al Șieului 
Mare. Suprafaţa însuma 68 de mile pătrate”110.

Istoricii vorbesc când despre 22 de sate, când 
despre 24, când despre 44, fapt ce ar putea deruta un 
cititor care nu este familiarizat cu istoria locului şi 
încearcă pentru prima dată să pătrundă în complexi-
tatea evenimentelor. Astfel, de exemplu, Bariţiu însuşi 
este inconsecvent. Într-un loc vorbeşte despre faptul 
că: „mai antaiu s-au militarisatu in an 1764 numai 24 
de comune”111, în vreme ce, în alt loc vorbeşte despre 
24: „districtului Rodna compusu din 22 de comune 
curatu romane”112. Aici să zicem că s-ar putea admite 

19-20. Cf. Pompei Boca, Cu privire la conscripţia grănicerilor nă-
săudeni din 1763-1764, în „Arhiva Someșană”, Seria a doua, nr. 2, 
Năsăud, 1973-1974, p.178.
110 Mihai Gheorghiţă, Încă o istorie a regimentului de graniţă de la 
Năsăud, în „Arhiva Someșană”, seria a III-a, nr. 3, Editura Mega, 
Cluj-Napoca, 2004, p. 421.
111 George Bariţiu, Istoria regimentului alu II romanescu granita-
riu transilvanu, p. 10.
112 Idem, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre doue sute de ani 
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faptul că istoricul a greşit sau că este vorba despre o 
greşeală de tipar căci astfel de greşeli erau destul de 
frecvente în epocă. Ce ne facem însă când nici ceilalţi 
autori nu au o părere unanimă. Bunăoară, Antonio 
Cosimelli sau Silviu Tanolli, autorul celebrului Poema-
tione de seconda legione Valachica, care descrie în parte 
istoria acestui regiment de la înfi inţare şi până în tim-
purile lui, insistând pe alocuri şi asupra unor aspecte 
de istorie locală, vorbeşte despre 24 de comune113, în 
vreme ce maiorul V. Verzea, care scrie şi el cu privire 
la istorie regimentului grăniceresc în paginile revistei 
Luceafărul, pomenind între altele şi de Todoran, spune 
că: „Pentru acest regiment s-au militarizat 44 comune 
curat româneşti”114. Dacă am analiza cifrele, de bună 
seamă că am putea găsi şi alte versiuni şi alte numere, 
care ar putea să ne deruteze şi mai mult. Ne vom opri 
însă aici pentru a oferi cititorului răspunsul în ceea ce 
priveşte această neconcordanţă. Deşi aparent este vor-
ba despre o inconsecvenţă în oferirea unor informaţii, 
de fapt este vorba despre evoluţia numerică, respectiv 
despre creşterea numerică a satelor care au făcut parte 
din acest regiment115. Aşa se face că, dacă la început 
avem de-a face cu 22 de sate care urmau să facă parte 
din regiment, ulterior numărul lor va creşte ajungân-

din urma, vol. I, , p. 371 .
113 Antonio Cossimeli, op. cit., p. 7; Vasile Bichigean, Poemati-
on de secunda legione Valahica sub Carlo Barone Enzenbergio, în 
„Arhiva Someșană”, nr. 3, Năsăud, 1925, p. 40.
114 V. Verzea, op. cit., p. 345. 
115 Cf. Ioan Pop, op. cit., p. 35. 
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du-se la 44. Nu este greşit, aşadar, să se afi rme niciuna 
dintre cifre, în condiţiile în care autorii vor specifi ca şi 
la ce perioadă fac referire sau vor vorbi despre evoluţia 
din punct de vedere administrativ-teritorială a regi-
mentului116.

Problemele privitoare la înfi inţarea Regimen-
tului Grăniceresc au pornit, după cum ţin să arate is-
toricii, de la cei din cetatea Bistriţei care, văzându-se 
despovăraţi de satele grănicereşti, de pe urma cărora 
aveau parte de multe câştiguri, au încercat să tragă cât 
mai multe foloase de pe urma acestei desbărări, făcând 
demersuri pe lângă împărăteasă şi pe lângă celelalte 
ofi cialităţi cu scopul de a obţine cât mai multe fi nanţe. 
Aşa au apărut pretinse datorii pe care aceştia le reven-
dicau şi care nu existau în realitate. Virgil Şotropa redă 
în detaliu debutul acestei situaţii în materialul său de-
dicat înfi inţării Regimentului grăniceresc năsăudean. 
Redăm mai jos conţinutul lui:

„Presimţind Bistriţenii ce are să urmeze 
pentru oraș în urma demersurilor făcute de or-
ganele militare, căutau acum pe toate căile, ca, la 
caz de vor fi  nevoiţi să piardă Valea Rodnei, pentru 
aceasta să fi e despăgubiţi cu un maxim de benefi cii. 
Spre acest scop au determinat ei și tabla reg(ală) din 

116 O explicaţie frumoasă şi bine argumentată am găsit, de exem-
plu, la Iuliu-Marius Morariu. A se vedea: Iuliu-Marius Morariu, 
Stări, momente și personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje 
insufi cient reliefate istoriografi c, p. 22, nota subsidiară numărul 
35. El prezintă diferitele variante, arătând cum s-a ajuns la aceas-
tă așa-zisă și aparentă neconcordanţă.
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Oșorheiu să trimită doi notari cari să constate în vi-
dicul Bistriţii ce pierde orașul în urma militarizării 
satelor valahe. Acei notari, anume Georgius Orbo 
și Valentinus Kispâl redijară un voluminos proces 
verbal interogator de circa 250 pagini pe care, adre-
sat împărătesei, și semnat de ei cu data Rodna 19 
Mai 1762, îl îmmânară magistratului bistriţan, iar 
acesta autoriză pe primarul Conrad Dinges, vice-
primarul Joh. Friedrich Klein a Straussenburg și pe 
senatorul Georg Gunesch să-l înainteze locurilor 
competente. Actul poartă titula: Litera inquisitoria 
– relatoria super conditione servitutae item ac vari-
is Districtus Valachici praestationibus Comunităţi 
et Magistratui Bistritziensi debitis, ac per ejusdem 
districtus incolas succesivis semper ab olim tempo-
ribus eff ective praestitis, adeoque jurisdictiae Civi-
tatis in ipsos exercitae – de anno 1762 – Per Ant. 
Domokos protonot. Conţine depoziţiile alor 450 
martori, dintre cari o mică parte Valahi districtuali 
servitori la Sași, apoi alţii Valahi iobagi din diferite 
ţinuturi, în fi ne cei mai mulţi Sași și Maghiari cari 
– e de-nţeles – cu puţine excepţii au făcut depoziţii 
favorabile și pe placul orășenilor”117.

Lipsa unui aparat critic întocmit cu meticulozita-
te de către istoricul năsăudean ne împiedică să îi găsim 
sursele şi să verifi căm dacă informaţiile pe care le oferă 
sunt veridice, însă după cum se pare nu avem de ce să 
ne îndoim, căci referiri la aceste aspecte le regăsim şi 
117 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), 
pp. 6-7.
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în operele altor autori de dinaintea, din timpul sau de 
după el, care vorbesc despre abuzurile celor din Bistriţa 
atât înainte de înfi inţarea Regimentului cât şi în timpul 
regimentului, când ei au făcut revendicări de-a dreptul 
irealiste, mâniindu-o într-un fel, prin aceasta, pe Ma-
ria Tereza.

Să vedem însă ce însemna din perspectivă 
demografi că această zonă ce urma să fi e militarizată. 
Redăm mai jos un text care rezumă informaţiile pri-
vitoare la acest aspect, şi care comprină diferite opinii 
ale specialiştilor: 

„În ceea ce privește populaţia, Mihai Ghe-
orghiţă susţine că ea însuma 40000 de sufl ete și se 
compunea exclusiv din ginta românilor118, în timp 
ce Pompei Boca, bazându-se pe un recensământ 
făcut de autorităţi între 1763-1764, estimează po-
pulaţia la 20330 locuitori, variantă care pare mai 
plauzibilă decât cea dintâi”119.

Divergenţa de opinii nu este, după cum se poate 
vedea, un lucru nou, căci ne întâlnim cu ea şi în ceea 
ce priveşte numărul satelor care urmau să fi e înreg-
mentate, cât şi în ceea ce priveşte alte situaţii. Dacă ne 
raportăm însă la faptul că Năsăudul, care era cel mai 
mare oraş la acea vreme din perspectiva numărului de 

118 Mihai Gheorghiţă, op. cit., p. 423.
119 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Or-
todoxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, p. 23. 
Cf. Pompei Boca, op. cit., p. 180.
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locuitori, avea undeva în jur de 1500 de sufl ete120, iar ce-
lelalte sate, în total în număr de 22, căci doar atâtea vor 
face parte din regiment la început, erau mai mici decât 
el, obţinem o medie mai apropiată de cea a lui Pom-
pei Boca decât de cea a lui Mihai Gheorghiţă. Aşadar, 
subscriem opiniei istoricului citat şi considerăm că 
este una pertinentă.

Ce-i drept, un astfel de număr nu era deloc de 
neglijat, dacă ne raportăm la faptul că cei 20000 sau 
30000 erau, aproape în totalitate, forţa de muncă a 
cetăţii bistriţene, de care saşii care conduceau această 
instituţie dispuneau după bunul lor plac şi într-un mod 
cu totul gratuit. Nu avem cunoştinţe cu privire la mor-
talitate şi la modul în care afecta ea la anumite intervale 
de timp zona Năsăudului şi nu avem timp să insistăm 
aici asupra acestui aspect121, însă credem că mortali-
120 Virgil Șotropa, Două tablouri istorico-statistice din anii 1714 și 
1733 privitoare la preoţii români din Valea Someșului, p. 16.
121 Cei care doresc să afl e mai multe informaţii în acest sens 
sunt rugaţi să vadă: Claudia Septimia Peteanu, Atitudinea faţă 
de moarte în comunităţile năsăudene foste grănicerești în a doua 
jumătate a secolului al XIX-lea, în „Studii și cercetări etnocultu-
rale”, nr. XII, Bistriţa, 2007, pp. 245-250; Ana-Maria Neniţoiu, 
Practici funerare în Ţara Năsăudului în a doua jumătate a secolu-
lui al XIX-lea, în „Studii și cercetări etnoculturale”, nr. XII, Bistri-
ţa, 2007, pp. 287-292; Florina Pop, Fărâme din testamentele unor 
fi i de grăniceri din secolul al XIX-lea, în „Studii și cercetări etno-
culturale”, nr. XII, Bistriţa, 2007, pp. 155-160; Gabriela Sermeșan, 
Rituri funerare în Ţara Năsăudului, în „Arhiva Someșană”, Seria 
a III-a, Nr. V, Editura Mega, Năsăud – Cluj-Napoca, 2006, pp. 
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tatea nu afecta într-o manieră foarte importantă cu 
excepţia situaţiilor în care era vorba despre o epidemie 
sau despre ceva similar, ponderea populaţiei zonei şi, 
deci, forţa de lucru a ei. 

Dacă aşa stăteau lucrurile din punct de vede-
re demografi c, să vedem care era situaţia în ceea ce 
priveşte modul lor de viaţă şi, respectiv ocupaţia aces-
tor oameni. Redăm mai jos un text al unui istoric care 
s-a preocupat cu analiza acestui subiect:

239-248; Adrian Onofreiu, Moștenirea în dezbaterile succesorale la 
Rodna în a doua jumătate a secolului al XIX-lea, în „Cetatea Rod-
nei”, anul VII, nr. 15, decembrie, Rodna, 2010, pp. 3-9; Claudia 
Septimia Peteanu, Statut, educaţie și specifi c grăniceresc în menta-
lul colectiv al românilor din Ţinutul Năsăudului în a doua jumătate 
a secolului al XIX-lea, în „Acta Musei Porolissenis”, nr. XXVIII-
XXIX, istorie-etnografi e-artă, 2006-2007, Zalău, 2007, pp. 89-104; 
Adrian Onofreiu, Cadrul intelectual al asocierii între idei și reali-
zări în Districtul Năsăud (1861-1876), în „Revista Bistriţei”, anul 
XXVIII; Bistriţa, 2009, pp. 201-210; Simion Valer Cosma, Evoluţia 
demografi că a Districtului Năsăudean pe parcursul graniţei milita-
re (1762-1851), în rev. „Arhiva Someșană”, seria III, nr. VIII, Edi-
tura Mega, Năsăud-Cluj-Napoca, 2009, pp. 69-77; Alin Șteopan, 
Nestor Șimon, parte a spiritului năsăudean, în „Arhiva Someșană”, 
seria III, nr. VIII, Editura Mega, Năsăud-Cluj-Napoca, 2009, pp. 
233-240; Claudia Septimia Peteanu, Primele încercări monografi ce 
ale comunităţilor năsăudene foste grănicerești în a doua jumătate a 
secolului al XIX-lea, în „Studii și cercetări etnoculturale”, nr. XIV, 
Bistriţa, 2009, pp. 55-66; Nicolae Vrăsmaș, Izvoare monografi ce 
bârgăuane ( II), în „Arhiva Someșană”, Seria a III-a, nr, 5, Năsăud, 
Cluj-Napoca, 2006, pp. 249-365.
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„În ceea ce privește ocupaţia grănicerilor, 
aceștia se ocupau în principal cu grădinăritul, cul-
tivarea pământului și creșterea animalelor, care era 
foarte răspândită, fi ind ocupaţia de bază. Între lo-
calităţile importante care vor compune acest regi-
ment, se cuvin evidenţiate mai-sus menţionatele: 
Năsăud, Rodna și Borgo Prund, precum și Sângeor-
zul, Monorul sau Salva. De asemenea, mai trebuie 
menţionat faptul că simbolul (moto-ul) regimentu-
lui a fost Virtus Romana Rediviva”122.

Organizarea satelor de aici, care erau formaţiuni 
de deal destul de compacte, a fost utilă şi ulterior în 
vederea organizării regimentelor. Astfel, după cum se 
arată într-un dicţionar apărut în prima jumătate a se-
colului XX în rubrica ce discută cu privire la organiza-
rea regimentului: 

„Familiile satelor erau grupate militărește, 
având menirea să apere integritatea teritoriului pe 
care erau băștinașe, sau la nevoie a ţării întregi”123. 

Miza cea mai mare, care ar fi  trebuit să îi mo-
tiveze pe românii ce urmau să fi e încorporaţi şi să 
apere graniţa imperiului, sau, la nevoie, să lupte sub 
122 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Or-
todoxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, pp. 
24-25. Cf. Constantin C. Giurescu, Istoria Românilor, vol. III, 
Editura All, București, 2007, p. 287.
123 *** Minerva Enciclopedie Română, Editura comitetului de re-
dacţie al Enciclopediei Române Minerva, Cluj-Napoca, 1929, p. 
815.
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steagul acestuia împreună cu regimentul lor în diferite 
bătălii124 (fapt care, altminteri, s-a şi întâmplat căci, 
românii noştri au luptat şi la Arcole sau Rivolli, şi în 
alte bătălii importante), nu şi-a atins însă scopul, din 
pricina îndărătniciei saşilor bistriţeni care au refuzat 
să accepte eliberarea din şerbie a românilor din aceste 
sate. Şotropa ilustrează acest aspect, pe baza documen-
telor păstrate în Arhivele Bistriţei:

„În notele protocolare ale magistratului pri-
vitor la actul cesionar se zic următoarele: Între ast-
fel de circumstanţe a urmat cesiunea dela 24 Mai 
1762, după ce fuseseră răspinse mai multe cereri ale 
orășenilor și după ce Bistriţenilor li se prezentă spre 
semnare un document, pe care nu ei l-au redijat. 
Cu supunere omagială, în interesul promovării ser-
viciului înalt, gata și bucuros au rămas Bistriţenii pe 
lângă ceea ce s-a stabilit în cesiune; ba mai mult, ei 
cu plăcere s-au învoit să cedeze – conform nouălor 
propoziţii înalte – încă și mai mult decât ce conţin 
scrisorile în chestie, dacă s-ar putea numai mijloci 
ca îngrijorările exprimate de oraș să fi e clar rapor-
tate Maiestăţii sale, și dacă totul ce se va încheia, 
va fi  aprobat de Maiestatea Sa și se va petracta cu 

124 Dicţionarul editat la începutul anilor 70 de către Academia 
Română spune, de altfel, că regimentele: „cuprindeau oameni li-
beri sau răscumpăraţi din iobăgie, de confesiune greco-catolică, 
scutiţi de o serie de sarcini de stat și iobăgești în schimbul obliga-
ţiilor militare”. Academia Republicii Socialiste România, Dicţio-
nar Enciclopedic Român, vol. IV, Editura Politică, București, 1966, 
p. 80.
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știrea guberniului și a naţiunii. Căci dimpotrivă, e 
de temut să nu urmeze în viitor din partea naţiunii 
și mai ales a celorlalte staturi aspre reproșuri, cari ar 
putea fi  dăunătoare serviciului preanalt; fi indcă de 
un timp încoace se svonește în taină că magistratul 
Bistriţii, fără știrea prealabilă a întregii naţiuni, n’ar 
fi  îndreptăţit să dăruească ceva din fondul regesc, 
sau chiar din teritorul terii, fără știrea guberniului; 
și că ar putea avea grave consecinţe faptul dacă s-ar 
ceda privilegii și drepturi, cari nu se pot pierde de-
cât numai «per notam infi delitatis»125”.

Ba mai mult, istoricul năsăudean prezintă, por-
nind de la un studiu scris de către directorul liceului 
german din urbe, detalii cu privire la pretenţiile aces-
tora şi la modul în care erau susţinute ele, publicând 
chiar şi un document esenţial care reliefează caracte-
rul lor josnic şi atitudinea lor injustă. Redăm mai jos 
acest document, care datorită statutului său de izvor 
istoric este, în opinia noastră, relevant şi oferă o cheie 
de interpretare cu privire la atitudinea împărătesei faţă 
de grănicerii năsăudeni şi un posibil răspuns în ceea 
ce priveşte dispariţia anumitor drepturi care fuseseră 
iniţial prevăzute pentru grănicerii ce urmau să se înro-
leze şi care apoi au dispărut din documentele ofi ciale:

„Noi, judele, consiliul şi comunitatea oraşului 
liber Bistriţa din Ardeal facem tuturor cunoscut cum 
în toate timpurile am ţinut ca o datorinţă esenţială a 

125 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), 
p. 10.
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noastră să dăm înaltei case austriace, stăpânitoarei 
noastre milostive, cu cel mai viu zel, probe de acea 
credinţă neînfrântă, cu care de timpuri imemoriale 
suntem legaţi de ea. La această ţinută suntem îmboldiţi 
şi mai mult prin pildele antecesorilor noştri, cari au 
privit ca singura lor glorie de a jertfi  credinţei faţă de 
domnitorul lor legitim, cu toate ocaziunile şi cazu-
rile, comoditatea lor, bunurile şi chiar şi viaţa lor. O 
dovedesc aceasta nenumăratele documente păstrate 
în istorie, şi o dovedesc şi multele libertăţi, avantagii 
şi daruri, tot atâte pilde de milostivenia şi mărinimia 
principilor, cu care ei au răsplătit zelul supuşilor lor 
credincioşi. Între aceste socotim noi îndeosebi da-
nia regelui Mathia pe care el a făcut-o antecesorilor 
noştri încă în a. 1475, în baza căreia acel mărinimos 
rege pe locuitorii de atunci ai opidului Rodna şi ai ce-
lor 20 sate aparţinătoare la ea şi situate lângă Someş, 
un numai i-a scos din comitatul Dobâcei şi i-a în-
corporat ca proprietate eternă la oraşul Bistriţa, ci a 
şi introdus oraşul Bistriţa126 de fapt pentru totdeauna 
în acest dominiu districtual valah, l-a statornicit 
acolo fără contrazicerea cuiva şi 1-a confi rmat în el 
pentru toate timpurile. Precum acest dar va rămânea 
ca o amintire neştearsă atât a mărinimiei principelui, 
cât şi a credinţei răsplătite a antecesorilor noştri; aşa 
şi noi prin acela suntem îndemnaţi la o reală imitare 

126 Documentul la care fac ei referire este de fapt un fals, el nee-
xistând în realitate, după cum au arătat aproape în unanimitate 
cercetătorii care s-au oprit asupra acestui subiect în cercetările 
lor și au analizat pretenţiile sașilor bistriţeni.
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ce ne face să depărtăm toate sentimentele egoiste, şi 
să privim cu orice prilej, ca cea mai mare fericire, de 
a satisface necondiţionat aşteptărilor domnitoarei 
noastre şi datorinţelor de supuşi credincioşi. Cre-
dem de a fi  afl at acel prilej acum, când Excelenţa Sa, 
baronul Adolf Nicolaus Buccow – decorat de Maies-
tatea Sa cu marea cruce, consilier intim, general de 
cavalerie, colonel al unui regiment de cuirasieri, 
general comandant al principatului Transilvaniei şi 
prezident al guberniului terii – a binevoit să ne des-
copere, că Mai. Sa împărăteasa, pentru promovarea 
serviciului şi buna pază a graniţelor terii, a hotărît 
înfi inţarea unui corp de miliţie grănicerească, iar 
organizarea aceluia a încredinţat-o Exelenţei Sale. 
În urmare după o consfătuire unanimă în aceasta 
chestie am hotărît ca pe locuitorii valahi dăruiţi de 
fericitul rege Mathia în 1475 oraşului Bistriţa ca pro-
prietate, adică pe cei din opidul Rodna şi din cele 20 
sate aparţinătoare la ea anume: Maior, Sz. Oyorgy, 
Lesch, Ilva, Foidre, Varaira, Nagy Rebra, Kis Rebra, 
Naszod, Szâiva, Hordo, Telts, Bikis, Szupplai, Poiena 
Zagri, Runk, Zagra, Oauren, Mokod şi Mititei127, 
pentru facilitarea realizării preânaltelor intenţii, prin 
aceasta cu bună chibzuială şi de bună voie să-i ofe-
rim pentru înlesnirea realizării înaltelor intenţii şi 
să-i absolvăm şi liberăm de sub iobăgia actuală cu 
care indubitabil ne-au fost conferiţi. Făcând aceasta 

127 După cum se poate vedea, aici sunt pomenite doar 19 și nu 
22 de sate, omisiunea datorându-se probabil celui care a editat 
documentul. 
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de fapt cu declaraţia noastră prezentă, renunţăm cu 
bună premeditare la toate drepturile pe cari oraşul 
Bistriţa le posedase asupra acestor oameni, ca asupra 
propriilor şi adevăraţilor săi supuşi (iobagi), cu pre-
cisa reservă (Vorbehalt), ca aceia toţi fără excepţie, 
în numele lor propriu, a copiilor, şi strănepoţilor lor, 
pentru vecie şi pe cât timp îi va conveni Maiestăţii 
Sale şi glorioşilor ei succesori, de bună voie să se de-
dice serviciului militar grăniceresc al Maiestăţii Sale 
împărătesei. Cu care prilej să i se păstreze (rezerve) 
oraşului suveranitatea teritorială (Grundobrigkeit) la 
care aparţin: jurisdicţia teritorială «jus educilli, mo-
larum et braxatorii» (crâşmărit, morărit şi fi erberea 
berii), şi aceşti locuitori, de acum liberţi, ai numitului 
district valah, să fi e priviţi ca şi locuitorii districtului 
săsesc foşti întotdeauna liberţi. Apoi oraşul Bistriţa 
şi întreaga naţiune credincioasă săsească privitor la 
aceşti noi grăniceri, un numai permite ci şi declară 
de bună voie: să despartă pe ceilalţi valahi liberi lo-
cuitori în satele săseşti ale acestui district şi să-i mute 
lângă districtul valah128, pe locurile situate de-a lun-
gul graniţelor oraşului şi naţiunei; dimpotrivă însă, 
ca despăgubire contribuţională şi pentru ocuparea 
fondului (teritorului) regesc, să colonizeze acele lo-
curi golite de populaţie (despopulate) prin Saşi ori 
alţi Nemţi. Iar când noi, în scopul pomovării ser-

128 Existase și înainte acuzaţia sașilor conform căreia multe din-
tre fostele sate săsești fuseseră românizate forţat. A se vedea, de 
exemplu: Iuliu-Marius Morariu, Salva în documentele vremii în 
secolele XIII-XVII, pp. 14-23.
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viciului preanalt şi al facilitării înfi inţării corpului 
grăniceresc transilvan, liberăm de sub îndatoririle 
iobageşti, pentru sine şi urmaşii lor, pe sus-amintiţii 
Valahi locuitori în numitele 21 sate; sperăm că pe 
veci vor şi rămânea destinaţi spre acest scop, şi îşi 
vor întocmi toată purtarea lor aşa, încât cu credinţa 
nestrămutată faţă de înalta stăpânire a terii vor da şi 
dovezi de cea mai supusă recunoştinţă pentru marea 
şi nepreţuita schimbare a condiţiei lor, şi se vor năzui 
din toate puterile să se facă demni de mila, îndurarea 
şi mulţămirea Măriei Sale împărătesei şi glorioşilor 
ei succesori. Dacă însă, împotriva prevederilor şi 
dorinţelor noastre, prin purtare necuviincioasă şi 
criminală şi-ar atrage disgraţia şi indignarea Măriilor 
Lor, sau ar cuteza în mod criminal să se sustragă dela 
destinaţia lor actuală; atunci oraşul Bistriţa un numai 
să-şi poată relua iarăşi toate drepturile sale, ci mai 
mult, să poată întră în toate drepturile de proprietate 
şi să fi e introdus eo ipso în acele. Şi precum, altmin-
teri puţinii Saşi liberi afl ători în Rodna vor fi  scutiţi 
de serviciul militar grăniceresc tot aşa şi Valahii de 
acum liberi din întreg districtul valah nicidecum să 
nu cuteze a cere servicii ori ofi cii în oraş sau în satele 
săseşti, ori a reduce fondul regesc prin proprietăţi 
întinse, ci să rămână între graniţele şi barierele lor. 
Pentru ca faptul acesta să fi e şi rămână pentru vecie 
aşa şi să servească urmaşilor ca un monument un 
numai obligator ci şi stimulent pentru fapte similare 
de credinţă cinstită, astfel provedem acest document 
cu pecetea oraşului şi-1 semnăm, Bistriţa, 24 Mai 
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1762. Primarul, consiliul şi comunitatea oraşului li-
ber reg. Bistriţa”129. 

În urma presiunilor săsești, împărăteasa va re-
trage multe dintre drepturile vlahilor ce urmau să fi e 
înregimentaţi și care fuseseră promise înainte de către 
ea, fapt care, alături de alte cauze, va stârni ceea ce vom 
cunoaște mai târziu drept revolta de la Salva.

Desigur, pe lângă cauzele de natură economică, 
foarte importante, despre care am vorbit, un loc im-
portant le ocupă și cauzele de natură religioasă. Înfi in-
ţarea regimentului nu putea fi  concepută fără un anu-
me eveniment, respectiv adoptarea, de către cei care 
urmau să depună jurământul și să se înregimenteze, și 
a religiei greco-catolice. În acest scop, spune Șotropa 
încă dintru începutul cercetării sale cu privire la istoria 
înfi inţării regimentului năsăudean că unul dintre sco-
purile înfi inţării regimentului era propovăduirea uni-
aţiei care, deși teoretic apăruse cu mai bine de o jumă-
tate de secol în urmă, nu obţinuse ecoul scontat130, fapt 
ce neliniștea pe cei de la Viena, care giraseră într-un fel 
acţiunea, dar și pe papa și pe acoliţii lui, care își pusese-
ră mari speranţe în înregistrarea unei puternici creșteri 
demografi ce a credincioșilor și în recuperarea măcar 
în parte a pierderilor pe care reforma le adusese (căci, 
de exemplu, foarte mulţi dintre foștii catolici maghiari 
deveniseră între timp calvini, iar între austrieci și ce-
lelalte populaţii germanice apăruse reforma în forma 
129 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), 
pp. 11-13.
130 Ibidem, p. 1.
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ei evanghelică și înregistrase un ecou foarte frumos). 
În acest sens, va fi  adus episcopul Petru Pavel Aaron, 
proaspăt instalat în scaunul său de la Blaj după ce, cu 
câtva timp în urmă¨, reușise să pună capăt episcopa-
tului lui Inochentie Micu Klein și să scape de statutul 
de vicar, devenind titular, chiar dacă acest lucru a dus 
la moartea tristă și la sărăcirea antecesorului său, acest 
episcop care este considerat de uniţi drept un adevărat 
reformator dar care, pentru spaţiul ortodox, are parte 
de o memorie nu tocmai măgulitoare, și în acest sens 
cuvântarea lui Todoran va avea un puternic accent 
confesional, iar autorităţile vor ţine să evidenţieze, în 
documentele care privesc sentinţa de condamnare a 
lui, faptul că a reţinut pe oameni de la unire. 

Acestea sunt așadar condiţiile în care s-a înfi inţat 
Regimentul II de Graniţă năsăudean, care va contribui 
și el prin cumulul de evenimente care l-au însoţit și 
precedat la desfășurarea răscoalei în urma căreia Tă-
nase Todoran și ajutoarele lui vor fi  martirizaţi. 

2. 5. Revolta de la Salva (10 mai 1763)

2.5.1. Localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, 
locul revoltei

Înainte de a descrie propriu-zis desfășurarea re-
voltei sălăuane conduse de către Sfântul Atanasie To-
doran, care reprezintă de fapt momentul cheie al cerce-
tării noastre, considerăm potrivit ca, în câteva pagini, 
să descriem localitatea Salva, locul în care s-a petrecut 
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aceasta, pentru ca cititorul să fi e familiarizat cu con-
textul desfășurării evenimentelor.

Plasată în nordul României, localitatea Salva s-a 
găsit întotdeauna la răscrucea unor artere importante 
de circulaţie, fapt ce a făcut ca ea să fi e intens circulată 
și numele ei să apară în documentele vremii. Descriind 
amplasarea localităţii și importanţa ei, cercetătoarea 
Gabriela Sermeșan spunea: 

„Așezată la răscruce de drumuri, «Ţara Nă-
săudului» a constituit dintotdeauna o trainică pun-
te de legătură, materială și spirituală, între românii 
din Transilvania, Maramureș și Moldova. 

În partea de nord-est a Transilvaniei, de la 
izvoarele Someșului Mare spre Năsăud și mai la 
vale, se înșiră o salbă de localităţi românești, fi e de-a 
lungul râului, fi e ascunse adânc în văile care coboa-
ră din masivul munţilor Rodnei. Printre acestea se 
numără Salva, comună situată în nord-vestul jude-
ţului Bistriţa-Năsăud, în apropierea orașului Năsă-
ud. Această unitate de relief este mărginită, la nord, 
de zona cutată paleogenă de la poalele Munţilor 
Rodnei și eruptivul vulcanic al Munţilor Ţibleșului, 
iar în partea de vest de Dealurile Suplaiului. În sud, 
Dealurile Bistriţei oferă un peisaj cu totul diferit de 
cel al unităţii în care se încadrează acest teritoriu. 

Situată în zona confl uenţei Someșului Mare 
cu Sălăuţa, comuna cuprinde interfl uvii cu altitu-
dine între 500- 800 metri, cu o puternică fragmen-
tare. Este o unitate de dealuri prelungi cu direcţia 
nord-sud. În bazinul inferior al Văii Sălăuţei sunt 
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localizate așezările Salva și Runcu Salvei, care s-au 
dezvoltat pe șesurile aluvionare ale Someșului 
Mare, Sălăuţei și Ideciului. 

Salva se găsește la încrucișarea a două dru-
muri comerciale vechi: unul face legătura, pe Valea 
Sălăuţei, prin pasul Șetref, cu Maramureșul, iar cel 
de-al doilea face legătura între Dej și Rodna, pe Va-
lea Someșului Mare. 

Comuna este un important nord de cale fe-
rată, punct de plecare spre Maramureș, Vatra Dor-
nei și Dej”131.

Cât privește moștenirea istorică a localităţii, se 
pare că aici s-ar fi  găsit urme de locuire umană încă 
din neolitic, iar din această perioadă avem, de aseme-
nea, și continuitate în locuire. Doamna Ana Filip rezu-
mă într-unul din studiile ei, istoria vieţuirii umane pe 
aceste meleaguri astfel:

„Comuna Salva (jud. B-N), așezată la confl u-
enţa râului Sălăuţa cu Someșul Mare – se afl ă la inter-
secţia a trei drumuri principale care legau trei provin-
cii românești importante: Transilvania, Maramureș și 
Bucovina. Este o locuire străveche cu urme începând 
din neolitic și apoi toate epocile care au urmat, cu o 
populaţie relativ numeroasă până în sec. al XVIII-lea 
fi ind mult mai populată decât Năsăudul. După unii 
cercetători ar fi  o enclavă romană care a continuat să 

131 Gabriela Sermeșan, Elemente de cultură tradiţională în comuna 
Salva, pp. 9-10; Măricuţa Codrea, Vasilica Augusta Puica, Salva, 
schiţă monografi că, p. 8.
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existe până azi cu același nume, dovadă fi ind cele trei 
fortifi caţii din jurul localităţii, în cele trei direcţii prin-
cipale. Locuitorii Salvei, întotdeauna oameni liberi, au 
fost dornici de ridicarea prin învăţătură, de aceea încă 
de la începutul secolului al XVII-lea în Salva sunt po-
meniţi «ludi-magistri» – dascăli, probabil preoţi sau 
diaconi ca «studiossus et cantor – fi ul popii Ioan din 
Salva», iar apoi printre „ludi Magistri” este enumerat 
«fi ul popii Vasile, în Salva»”132.

Tot de latura istorică se leagă și atestarea docu-
mentară a localităţii, despre care opiniile sunt diver-
gente. De exemplu, Iuliu-Marius Morariu, raliindu-
se opiniei altor cercetători precum Victor Onișor sau 
Pompei Boca, pledează pentru prima atestare docu-
mentară a localităţii în anul 1245. El descrie și con-
textul în care a avut loc această atestare și arată și care 
sunt informaţiile pe care le oferă documentul în care 
apare numele satului cu privire la el și la locuitorii lui. 
Redăm mai jos textul său:

„În ceea ce privește vechimea localităţii, 
trebuie să spunem că cea mai veche atestare do-
cumentară care s-a păstrat până astăzi datează din 
1245, din vremea regelui Bela al IV-lea, când Salva 
este menţionată alături de Rodna, Sângeorz, Rebra, 

132 Ana Filip, Salva- prima comună membră a „Astrei” din 1861, 
în „Astra Salvensis”, anul I, nr. 1, Salva, 2013, pp. 6-7. Cf. Dioni-
sie Piciu, Gavrilă Iacob, Școala și dascălii ei, în Ana Filip, Ioan 
Morariu (coord.), „Salva – repere monografi ce”, Editura George 
Coșbuc, Bistriţa, 2005, p. 245.
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Feldru, Zagra, Năsăud, Telciu și Mocod, ca făcând 
parte din ţinutul liber al văii Rodnei. Locuitorii de 
aici trebuiau să plătească reginei anual 130 de mărci 
în aur, benefi ciind în schimb de toate drepturile pe 
care le-a avut ţinutul din vechime”133.

Informaţia pe care o aduce are, așadar, la bază 
textul lui Onișor și al lui Pompei Boca. Cel din urmă 
își asumă onestitatea știinţifi că, spre deosebire de Di-
onisie Piciu, care vorbește și el despre documentul din 
anul 1245, pretextând că l-a văzut, deși nu este adevă-
rat. Spre deosebire de el, Boca afi rmă că prima atestare 
documentară provine din anul 1245 și arată că a găsit 
această informaţie la Onișor:

„Documentul menţionat n-a fost identifi -
cat de noi în publicaţiile românești și maghiare ce 
ne-au stat la dispoziţie, însă nici nu putem pune la 
îndoială consultarea actului de către autor și cu atât 
mai vârtos existenţa localităţilor în acel timp”134.

Nu toată lumea este însă de acord cu această 
atestare documentară. De exemplu, Coriolan Suciu, în 
133 Iuliu-Marius Morariu, Pagini din istoria Salvei, Partea I - Salva 
în documentele vremii în secolele XIII – XVIII, pp. 14-15. Cf. Vic-
tor Onișor, Istoria dreptului român pentru anul I al facultăţii de 
drept, p. 191; ***, Primării comunale, în „Îndrumător în Arhivele 
Statului Judeţul Bistriţa-Năsăud”, col. „Îndrumătoare arhivistice”, 
vol. 21, Tipografi a „13 Decembrie 1918”, București, 1988, p. 124.
134 Pompei Boca, Vechimea documentară a localităţilor din judeţul 
Bistriţa Năsăud, secolele XII-XIV, în „File de istorie”, vol. 1, Muze-
ul de Istorie Bistriţa, Bistriţa, 1971, p. 90. 
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dicţionarul său dedicat originii localităţilor din judeţ, 
plasează cea mai veche atestare documentară în anul 
1440135. Într-adevăr, în acel an se poate vorbi despre o 
atestare documentară a Salvei, după cum ne arată do-
cumentele, care precizează faptul că atunci, conventul 
din Mănăștureni, care avea între altele și atribuţii no-
tariale și în a cărui posesie se afl a, probabil sub formă 
de patrimonium Sancti Michaeli sau patrimoniun Sanc-
ti Petri, o dăruiește comiteului secuilor, Mihai Jack136. 
Documentul oferă detalii și despre moara cu pene care 
se afl a pe teritoriul ei, dar și despre alte lucruri:

„Salva va mai apărea ulterior în documente 
în anul 1440, când «conventul din Mănăștureni» o 
dăruiește, alături de alte sate, lui Mihai Jakch, comi-
tele secuilor. În document se vorbește despre râul 
Salva, care străbate satul (actualmente Sălăuţa), 
care avea «moară cu pene pe el». De asemenea, se 
specifi că faptul că aici există «trei sesiuni iobagia-
le», pământ arător de 8 iugăre și livezi”137. 

135 Coriolan Suciu, coord., Dicţionar istoric al localităţilor din 
Transilvania, vol. 2, Editura Academiei Republicii Socialiste Ro-
mânia, București, 1968, p. 94.
136 Iulian Marţian, Un important document din secolul XV, în „Ar-
hiva Someșană”, nr. 17, Năsăud, 1933, p. 166. Cf. Nicolae Drăga-
nu, Date privitoare la istoria comunei Zagra, în „Arhiva Someșa-
nă”, nr. 9, Năsăud, 1928, p. 66.
137 „Item in possessione Zalwa tres sessiones iobagionales in qui-
bus Petrus Koch a Demetrius et I.. residerent, tres partes quar-
te partis tributi in eadem exigi consueti, terras arabiles ad octo 
aratra usualia, prata vero ad… falcastra usualia, ac fl uvii Zalwa, 
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Faptul că este atestată documentar în anul 1440 
este, așadar, un lucru cert, însă faptul că ea nu este ates-
tată în anul 1245 nu poate fi  negat doar prin afi rmarea 
unui alt fapt, care nu intră în mod obligatoriu în con-
tradicţie cu el. Așadar subscriem opiniilor lui Victor 
Onișor, Pompei Boca, Dionisie Piciu și Iuliu-Marius 
Morariu, conform căreia prima atestare documentară a 
localităţii Salva, afl ată în judeţul Bistriţa-Năsăud poate 
fi  plasată în anul 1245. După aceea, desigur, au urmat 
mai multe astfel de atestări. O astfel de atestare regăsim 
în anul 1519, după ce înainte, în diferite rânduri, fu-
sese pomenită alături de alte nume sau subînţelesese 
existenţa ei atunci când documentele vorbeau despre 
satele aparţinătoare districtului Bistriţei. Acelaşi docu-
ment vorbeşte despre un cneaz Toma din Salva, care cel 
mai probabil este cneazul de la Rodna, ce îşi revendică 
drepturi şi asupra localităţii sălăuane. Desigur, el ar 
putea să fi e şi primarul localităţii Salva, dar întrucât 
nu avem informaţii care să certifi ce această ipoteză, nu 
putem să ne pronunţăm138. După acest an, menţiunile 

in eadem fl uentis”. Iulian Marţian, Un important document din 
secolul XV, p. 168. Pentru traducere, a se vedea: Ibidem, p. 173. 
Despre document vorbește și Nicolae Drăganu, care îl plasează 
în anul 1450; Nicolae Drăganu, Date privitoare la istoria comunei 
Zagra, p. 66; Iuliu-Marius Morariu, Pagini din istoria Salvei Par-
tea I - Salva în documentele vremii în secolele XIII – XVIII, p. 15.
138 Iuliu-Marius Morariu chiar avansează o astfel de ipoteză, spu-
nând: „Ulterior, în mod indirect, localitatea va fi  pomenită ori de 
câte ori se va face referire la «Districtul Bistriţei», însă în mod expli-
cit, numele ei va mai apărea doar în 1519, când, este pomenit Toma 
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se vor intensifi ca, ajungându-se să se vorbească des-
tul de mult despre Salva în diferite contexte. Autorul 
mai-sus pomenit sintetizează într-un studiu al său to-
ate menţiunile documentare cu privire la localitatea 
Salva dintre acest secol şi până în secolul al XVIII-lea. 
Redăm mai jos textul său, pe care îl vom analiza apoi:

„În anul 1574 și în 1624, Salva este menţi-
onată ca loc de popas pentru negustori și oșteni, 

cneazul din Salva, despre care însă nu avem alte informaţii. Se crede 
că el era numit astfel datorită funcţiei de jude al satului. În această 
perioadă, până prin 1523, satul va avea drept cătun și Hordoul. Nu 
la mult timp după acest an, în perioada 1547-1552, numele Salvei e 
menţionat de mai multe ori în registrele privitoare la contribuţiile 
strânse de oraşul Bistriţa”. Ibidem, pp. 15-16. Cf. ***, Primării comu-
nale, p. 54. „Nu este exclus ca acesta să fi e una și aceeași persoană cu 
voievodul Văii Rodnei, Toma, pomenit în documente la 1475, când 
se afl a în litigiu cu Valentin Magnus, castelan de Maramureș”: ***, 
Documente privitoare la istoria românilor, col. „Hurmuzaki”, vol. XV, 
București, 1913, p. 102. În ceea ce-l privește pe Valentin, credem că 
este vorba cneazul atestat ca proprietar al domeniului Ieud: „Valenti 
Volachy fi ly Th ador”, întrucât alt cneaz Valentin nu fi gurează în do-
cumentele vremii în Maramureș. Pentru mai multe informaţii des-
pre el și domeniul de la Ieud, a se vedea: Alexandru Filipașcu, Istoria 
Maramureșului, p. 98. De asemenea, el mai arată că: „Denumirea de 
cnez și voievod, cu referire exclusivă pentru ofi cialii satelor încă se 
mai păstrează (până în sec. XVII, n.n.), indicând însă o funcţie de 
jude al satului”. Vasile Lechinţan, Cnezi și juzi din sate bistriţene în 
litigii din secolul al XVII-lea (I), în „Revista Bistriţei”, vol. VII, Casa 
Editorială de Presă „Glasul Bucovinei”, Iași-Rădăuţi, 1993, p. 119. Cf. 
Ibidem, p. 16.
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iar în 1691, avem de-a face cu o scrisoare adresată 
împăratului de către sălăuani, iscălită de preoţii sa-
tului și jude. O altă menţiune avem în 14 decembrie 
1672, unde este vorba de învoiala preotului Lucaciu 
din Salva. Acesta a dorit înnobilarea, fi ind refuzat 
însă de bistriţeni, care doreau alungarea lui din Sal-
va, însă, îi vor permite să rămână în continuare aici 
la cererea sătenilor, cu condiţia ca el să nu mai cea-
ră niciodată acest lucru. În anul 1714, magistratul 
bistriţean realizează un recensământ al preoţilor 
din satele de pe Valea Rodnei. Salva fi gurează și ea 
cu 9 preoţi, toţi locuind în case sătești supuse dări-
lor și având foarte puţine pământuri aparţinătoare 
ecleziei, sufi ciente abia pentru o persoană, astfel că 
foloseau pământurile proprii, care erau supuse dă-
rii139. O faptă legendară este plasată de istorici 3 ani 
mai târziu, în contextul unei invazii tătare care a 
avut loc în luna a 8-a a anului 1717. Atunci, eroina 
cunoscută în istoria locală drept Truţa, a ucis un 
tătar care o urmărea în timp ce, cu pruncul în braţe, 
fugea să se ascundă în munţi. Datorită faptului că 
evenimentul a avut loc lângă o fântână, atunci când 
el s-a aplecat să bea apă, locul cu pricina a rămas 
în memoria oamenilor sub denumirea de «Fântâna 
Truţei»140. În 1728, apare din nou numele localităţii 

139 Cf. Nicolae Iorga, Documente românești din arhivele Bistriţei, 
vol II, Editura Librăriei SOCEC, București, 1899, p. 21.
140 Pentru o descriere amplă și detaliată a acestui episod păstrat 
în tradiţia populară a localităţii, pentru o prezentare a baladei 
eroinei și a elementelor ei constitutive, ce relevă deopotrivă in-
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într-un document care cuprinde un protest al preo-
ţilor români cu privire la nerespectarea drepturilor 
fi ilor lor, scutiţi, ca și părinţii, de taxe. Numărul fa-
miliilor din Salva, a preoţilor și alte informaţii deo-
sebit de interesante se regăsesc și în recensământul 
din 26 iunie 1733141. Pe atunci, satul avea 172 de 
familii și 7 preoţi, dintre care unul, popa Timoft ei, 
era neunit, motiv pentru care nu era scutit de plata 
dărilor142. Comuna avea pe atunci 2 biserici (nu se 
specifi că dacă erau de confesiuni diferite sau nu). În 
4 iunie 1746, avem de-a face cu o serie de probleme 
de natură administrativ - bisericească, fi ind pome-
niţi popa Ioan și popa Onișor cu privire la scutirea 
de taxe a fi ului, în cazul celui din urmă, respectiv, în 
cazul celui dintâi, a ginerelui. Pentru primul se pro-
pune renunţarea la această scutire, demers ce se iz-

formaţii cu privire la profi lul ei spiritual și la frământările sale, a 
se vedea și: Romana Fetti, Fântâna Truţii între legendă și adevăr, 
în Ana Filip, Ioan Morariu (coord.), „Salva, repere monografi ce”, 
Editura George Coșbuc, Bistriţa, 2005, pp. 56-58.
141 Cf. Virgil Șotropa, Două tablouri istorico-statistice din anii 
1714 și 1733 privitoare la preoţii români din Valea Someșului, în 
„Arhiva Someșană”, nr. 28, Năsăud, 1940, p. 21.
142 „În Salva, popa Ioan are ginere care locuiește cu el în casă, nu 
e preot și nu face nici un serviciu bisericesc. Acesta asemenea ar 
fi  îndatorat să plătească dare, însă protopopul nu îngăduie. Tot în 
Salva popa Onișor are în casă un fecior căsătorit, nu e nici preot, 
nici diacon. Și acesta ar putea fi  supus la contribuţie, cultivă pă-
mânturi censuale”. Virgil Șotropa, Al. Ciplea, Documente biseri-
cești, în „Arhiva Someșană”, nr. 2, Năsăud, 1925, p. 27.
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bește de refuzul protopopului, în timp ce pentru al 
doilea se propune același lucru. Problema primului 
este soluţionată de către vicarul general al uniţilor, 
Petru Pavel Aron, la 18 octombrie același an, alături 
de cea a diaconului Ignat din Rebrișoara. Episco-
pul cere primarului «să ordone să înceteze vexarea 
acestor persoane bisericești». La 23 iunie 1747, pâr-
călabul orășenesc Daniel Gutsch raportează faptul 
că a plecat prin satele de pe Valea Someșului, între 
care și Salva, anunţând satele cu privire la impozi-
tele pe care le aveau de plătit. El menţionează că în 
vreo trei-patru comune a fost primit cu promisiuni, 
iar în celelalte, respectiv Feldru, Năsăud și Salva, cu 
refuz. Ulterior, în 14 mai 1754 mai sunt chemaţi 
mai mulţi juzi ai satelor, între care și cel de aici, care 
raportează că în sat sunt 34 de căldări de rachiu, o 
parte ale preoţilor, alta a sătenilor. De asemenea, în 
1755, au loc soboare ţinute de autorităţi la Feldru și 
la Salva. La 9 iulie 1753, numele Salvei este din nou 
pomenit, de această dată într-o jalbă a sașilor, care 
susţin că vlahii vor să românizeze Lechinţa, cum 
s-a mai întâmplat și cu alte sate din district. Între 
acestea, ei enumeră și Salva143. Ipoteza lor este însă 

143 „Valahii în chipul acesta ne calcă în picioare, ba voiesc să ne și 
alunge din moșiile părintești, ca – spre vecinica ocară și rușine a 
noastră și a copiilor noștri – să prefacă Lechinţa săsească în sat 
valah, precum au mai păţit-o în districtul nostru satele: St. Johan-
nes (Sântioana), Grossendorf (Nușfalău), Nassendorf (Năsăud), 
Makendorf (Mocod), Salva și încă alte mai multe comune, cari toa-
te au fost odinioară săsești”. Virgil Șotropa, Soarta românilor din 
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nesustenabilă, datorită faptului că aici nu a fost sem-
nalată niciodată de-a lungul istoriei prezenţa unei 
mari comunităţi de sași, ori, lipsa lor din documen-
te justifi că falsul lor, afi rmaţia fi ind făcută probabil 
cu scopul de a-l înduioșa pe magistratul bistriţean 
cu privire la problema lor. Cu toate acestea, la 31 
iulie 1761, magistratul va propune guvernului tran-
silvan mutarea românilor din satele vidicului săsesc 
în sate românești, urmând ca la Salva să fi e aduse 10 
familii. Guvernul va accepta propunerea la 13 Oc-
tombrie, dar abia la 23 aprilie anul următor, în sat 
vor fi  aduse, ce-i drept, cu forţa, câteva familii, care, 
se pare că în curând vor fugi de aici”144.

Acestea sunt, aşadar, principalele atestări docu-
mentare ale localităţii Salva până în secolul al XVIII-
lea. După cum se poate vedea, ele se leagă cu precădere 
de Biserică şi de modifi cările survenite în istoria aces-
teia, de impozite şi uneori şi de aspecte administrative. 
Faptul că peste două treimi din documentele pe care le 
avem din acest timp sunt cu privire la preoţii satului, ale 
căror nume le oferă sau cu privire la starea preoţimii, 
ele oferind date statistice complete cu privire la numărul 
credincioşilor, la natalitate şi nupţialitate, dar tot prin 
prisma documentelor bisericeşti sau oferind diferite 
informaţii cu privire la schimbarea preoţilor sau la poli-
tica confesională a statului austriac şi a imperiului în ra-
port cu românii şi cu preoţii şi Biserica lor ortodoxă, nu 
satele săsești, în „Arhiva Someșană”, nr. 18, Năsăud, 1936, p. 297.
144 Iuliu-Marius Morariu, Pagini din istoria Salvei Partea I - Salva 
în documentele vremii în secolele XIII – XVIII, pp. 17-19.
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face altceva decât să arate importanţa acesteia şi rolul pe 
care l-a jucat ea în istoria românismului şi nu numai. 

Începând cu secolul al XVIII-lea, atestările do-
cumentare cresc în intensitate şi număr, astfel cred că 
am putea chiar să avansăm ideea unei adevărate infl aţii 
a atestărilor documentare. Acest fapt se întâmplă atât 
datorită generalizării tiparului în zonă, cât şi dat fi ind 
faptul că aici se va instala în cea de-a doua jumătate a 
secolului al XVIII-lea Regimentul II de graniţă de la 
Năsăud, care va cuprinde şi localitatea Salva, şi care va 
produce material disponibil cercetării istoriografi ce în 
cantităţi industriale. Şi în paginile acestui material va fi  
pomenită în mod constant şi Salva, căci se va vorbi fi e 
despre localitate, fi e despre oamenii care o populează 
şi au intrat în regiment sau urmează să intre. Din acest 
moment, un cititor care vrea să investigheze istoria 
localităţii va trebui să o facă într-o manieră selectivă, 
triind sursele, selectând informaţia care îl interesează 
şi alegând din documente sau din scrierile istoriogra-
fi ce ceea ce consideră reprezentativ pentru cercetarea 
lui145. Un astfel de eveniment este, aşadar, şi revolta de 
la Salva, despre care nu vom vorbi însă aici, ci în capi-
tolul următor. 

Începând cu secolul al XIX-lea, nu mai putem 
vorbi despre atestări documentare, ci despre lucrări 
care oferă informaţii cu privire la anumite momente 
145 Ca de exemplu, din: Vasile Bichigean, Material documentar, în 
„Arhiva Someșană”, nr. 11, Năsăud, 1929, p. 93. De altfel, acest au-
tor este cel care publică o adevărată serie de documente, toate im-
portante și bine prezentate cu privire la istoria zonei Năsăudului.
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sau elemente din istoria Salvei. Bunăoară, din acest 
secol se păstrează foarte multe recensăminte care 
oferă informaţii cu privire la evoluţia demografi că a 
localităţii Salva, multe dintre ele publicate sub coordo-
narea profesorului Traian Rotariu. Pe baza lor se poate 
observa evoluţia localităţii146.

Conform documentelor edite, în anul 1880, în 
localitatea Salva, populaţia era de 1412 locuitori, aceș-
tia locuind în 294 case. Din totalul populaţiei, 1386 de 
oameni erau greco-catolici, 2 romano-catolici, 24 iz-
raeliţi. Conform repartiţiei lor pe naţiuni, erau 1337 
români, 23 germani și alţi 52 cu limba maternă necu-
noscută, probabil evrei și ţigani, dintre care 241 erau 
alfabetizaţi147. În anul 1900, populaţia crescuse deja 
la 1690 de locuitori, dintre care 1 cetăţean era străin, 
7 erau plecaţi, 1665 aveau ca limbă maternă româna, 
14 maghiara, 12 germana. Numărul caselor crescuse 
și el la 359, iar dintre locuitori, 1646 erau greco-cato-
lici, 3 reformaţi și 42 de religie mozaică148. În ceea ce 
146 Paragrafele următoare sunt parte a unui studiu de demografi e 
al lui Iuliu-Marius Morariu. Întrucât sunt în legătură cu tema, 
am considerat, în calitate de autor, că ar fi  potrivit ca ele să se 
regăsească și aici. Pentru conţinutul întreg al textului, a se vedea: 
Iuliu-Marius Morariu, Comuna Salva în perioada 1880-1910. 
Studiu demografi c, în „Arhiva Someșană”, Seria a III-a, nr. 13, 
Năsăud, 2014, pp. 71-76.
147 Traian Rotariu (coord.), Recensământul din 1880. Transilva-
nia, Editura Staff , București, 1997, pp. 92-93.
148 Idem (coord.), Recensământul din 1900. Transilvania, Editu-
ra Staff , București, 1999; Idem, coord., Recensământul din 1900. 
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privește ocupaţiile, se menţionează în recensământ că 
16 bărbaţi și 7 femei lucrau în industrie, iar dintre ei 14 
bărbaţi și 6 femei în industria propriu-zisă149, fapt ce 
arată că cea mai mare parte a populaţiei localităţii era 
concentrată în agricultură. 

Un deceniu mai târziu, rata alfabetizării va crește, 
numărul celor ce știau să scrie și să citească ajungând 
la 403. De asemenea, 104 știau ungurește. Populaţia 
crescuse și ea la 1964 de locuitori, dintre care 991 erau 
bărbaţi și 973 erau femei, 1061 erau necăsătoriţi, 795 că-
sătoriţi, 105 văduvi și 3 divorţaţi150. Dintre acești locui-
tori, 819 munceau, iar 1145 erau întreţinuţi. Dintre cei 
care munceau, 658 erau în agricultură, 2 în alte ramuri 
ale economiei primare, 33 în comerţ, 4 în industrie, 4 în 
comerţ și credit, 10 în transporturi, 1 în serviciul public, 
94 în armată, 7 zilieri, iar 6 servitori casnici151.

 Analizând cele prezentate, observăm că există 
o creștere constantă a populaţiei, de la 1412 în 1880 la 
1690 în 1900 și la 1964 în 1910. În medie, această creș-
tere se plasează undeva în jurul valorii de 300 de locui-
tori, ceea ce, în 1880, se apropie de un sfert din valoarea 

Transilvania, vol. II - „Populaţia după ocupaţii”, Editura Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2006, pp. 182-183. 
149 Idem (coord.), Recensământul din 1910. Transilvania, vol. II - 
„Populaţia după ocupaţii”, Editura Presa Universitară Clujeană, 
Cluj-Napoca, 2006, pp. 188-189. 
150 Idem (coord.), Recensământul din 1910. Transilvania, Editura 
Staff , București, 1999, pp. 175-175.
151 Idem, Recensământul din 1910. Transilvania, vol. II - „Popula-
ţia după ocupaţii”, pp. 168-169.
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totală, iar în anul 1910, la trei decenii, ajunge undeva 
aproape de o șeptime. Ceea ce este însă important e fap-
tul că, în primul deceniu din secolul trecut, populaţia lo-
calităţii Salva crește ca și în ultimele decenii ale secolului 
al XIX-lea, lucru datorat probabil și evoluţiei medicinei 
și îmbunătăţirii condiţiilor de viaţă. 

Faptul că numărul celor alfabetizaţi crește de la 
241 la 403 în trei decenii, dublându-se aproape, se con-
stituie, de asemenea, într-o informaţie importantă. În 
mod cert, și Gimnaziului năsăudean, unde vor studia 
în această perioadă mulţi dintre tinerii localităţii152, unii 
dintre ei ajungând apoi reprezentanţi de seamă ai locali-
tăţii și devenind adevăraţi luminători ai celorlalţi. 

De asemenea, trebuie spus că, faptul că în anul 1861 
Salva devine comună membră a „Astrei”, fi ind înscrisă de 
către Nechita Ignat în rândurile ei, reprezintă un lucru 
important. Doamna profesoară Ana Filip, dascăl al loca-
lităţii, ne oferă informaţii cu privire la acest aspect:

„Se știe că «Astra» nu a apărut din senin ci 
în urma mai multor acţiuni desfășurate de românii 
transilvăneni pentru emanicpare naţională, socială 
și culturală. De aceea, când s-a hotărât înfi inţarea 
Asociaţiunii, la Sibiu au fost prezenţi numeroși re-
prezentanţi din toată Transilvania, Maramureș, Ba-
nat, Crișana. Din Salva au fost prezenţi la Sibiu: un 

152 A se vedea: Iuliu-Marius Morariu, Elevi sălăuani în primele 
promoţii ale Gimnaziului Grăniceresc Năsăudean, pp. 60-64, pen-
tru mai multe detalii cu privire la evoluţia situaţiei școlare a să-
lăuanilor care au studiat aici, cu privire la performanţele lor și la 
impactul pe care l-a avut școala în formarea lor.
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ofi ţer, Nechita Ignat, doi preoţi, Ioane Dumbravă și 
Ioane Catone și studentul Basiliu Dumbravă, care 
și-au pus semnătura pe primul demers de creare al 
Asociaţiunii din 10 mai 1861, numit «Rogaciunea 
mai multor bărbaţi fruntași ai naţiunii noastre către 
înalt’a Locotininţă a adunării consultatoare în pri-
vinţia înfi inţării unei asociaţiuni pentru literatur’a 
și cultur’a poporului romanu». Nechita Ignat par-
ticipase la revoluţia din 1848, și a fost luat prizoni-
er cu întreg batalionul, deoarece refuzase să tragă 
în răsculaţii sârbi. El va fi  înlăgărat la Budapesta și 
va scrie memoriile din revoluţie, care ulterior vor 
fi  folosite de Gheorghe Bariţiu în istoria sa. După 
desfi inţarea Regimentului de graniţă din Năsăud, 
Nechita Ignat trece în Regimentul 50 la Alba-Iulia, 
unde este avansat la gradul de locotenent. Nechita 
Ignat nu se mulţumește numai cu acţiunile de pe 
câmpul de luptă și s-a implicat și în scrierea eveni-
mentelor pentru a lăsa moștenire urmașilor faptele 
istorice și mai ales s-a implicat în crearea Asociaţi-
unii „Astra”, fi ind unul din cei mai activi membri 
ai ei și mobilizând pe alţi săteni: preoţi, învăţători, 
studenţi, ţărani știutori de carte la acţiunile ei”153.

Acestea sunt, așadar, cele mai importante infor-
maţii cu privire la istoria localităţii Salva, din zona Nă-
săudului. După cum se poate vedea, comuna de care 
153 Ana Filip, Salva – prima comună a membră a „Astrei” din 
1861, pp. 7-8. Cf. 3 Ioan Seni, Pagini din istoricul Despărţămân-
tului ASTRA Năsăud, p. 11; Dionisie Piciu, Gavrilă Iacob, Școala 
și dascălii ei, p. 245.
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se leagă revolta condusă de către Tănase Todoran sau, 
mai precis, izbucnirea ei, are o istorie bogată și dina-
mică, fapt ce face, după părerea noastră, ca ea să nu fi  
fost întâmplător aleasă în această activitate de depu-
nere a jurământului, ci istoria ei și importanţa ei atât 
ca pondere demografi că cât și ca importanţă cultural-
strategică a zonei să fi  jucat un rol determinant în acest 
sens. După cum vom vedea, amplasarea pe platoul de 
la Mocirlă a soldaţilor va face din nou ca Salva să joace 
un rol dominant în istorie în anul 1763.

2. 6. Desfășurarea răscoalei

După ce, în paginile anterioare, am văzut cele 
mai importante elemente privitoare la locul în care s-a 
desfășurat răscoala, la satul natal al protagonistului ei, 
centuagenarul moș Tănase, sau Atanasie, cum a supra-
vieţuit el în conștiinţa urmașilor săi, după ce am văzut 
prin ce s-au remarcat în istoria locală aceste sate din 
care fac parte personajele noastre și cum ar fi  putut să 
infl uenţeze ele modul lor de a gândi și de a acţiona154, 
154 Desigur, dat fi ind faptul că aici avem de-a face cu adevărate cen-
tre ale Ortodoxiei, credem că astfel ar fi  putut ele să infl uenţeze mo-
dul de gândire al locuitorilor lor, respectiv prin verticalitate, stator-
nicie, fi delitate faţă de Ortodoxie și faţă de tradiţia strămoșească. 
În mod cert, într-o societate tradiţională cum era cea în care s-au 
format Tănase Todoran și colaboratorii săi, aceste valori erau bine 
conservate și le erau inoculate încă din copilărie, din familie, iar ei, 
la rândul lor, le-au inoculat copiilor săi. O dovadă în acest sens îl 
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vom încerca în paginile următoare să vedem cum s-a 
desfășurat răscoala care a dus la sfârșitul mucenicesc 
al lui Tănase Todoran și al celor care l-au ajutat, și care 
au fost evenimentele concrete care au marcat desfășu-
rarea ei. 

Trebuie menţionat încă dintru început că din ne-
fericire, ca și cercetările anterioare, și aceasta are un 
handicap mare, constând în aceea că de la Șotropa în-
coace155, nici un cercetător nu a avut acces la sursele 
primare care descriu desfășurarea evenimentului. E 
discutabil la ce surse a avut acces și el atunci când a 
scris amplul material cu privire la înfi inţarea graniţei 
năsăudene, căci, după cum am menţionat deja, istori-
cul năsăudean nu are deprinderea de a cita și ca atare, 
neștiind care au fost sursele lui, nu putem să știm dacă 
a avut propriu-zis acces la sentinţă în original sau, pur 
și simplu, citează și el dintr-o sursă secundară, pretex-
tând că a văzut acea sursă. De altfel, se poate ca o copie 
a acestei sentinţe să fi  existat la vremea aceea chiar în 
arhivele Bistriţei. Să nu uităm că în perioada interbe-
lică, ajutat fi ind de Șotropa, Nicolae Iorga publică un 
volum cu documente din aceste arhive, în paginile că-
ruia oferă documente importante din Evul Mediu și 
din epoca modernă cu privire la istoria acestei zone. 
Întrucât nu avem însă sufi ciente dovezi, nu putem 

reprezintă refuzul lui Todoran de a accepta să i se acorde, pe pa-
tul de moarte, fi ului său Sfânta Împărtășanie din partea unui preot 
unit, fapt care va contribui într-un fel la sfârșitul său martiric, fi ind 
stipulat între motivele care au dus la condamnarea lui. 
155 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene (I), p. 72.



98

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu

pleda pentru niciuna dintre versiuni, singurul lucru ce 
poate fi  făcut constând în prezentarea evenimentelor așa 
cum s-au petrecut ele și pe baza surselor secundare pe 
care le avem la dispoziţie. Cine știe, poate o investigaţie 
ulterioară la Haus und Stadt Archive (Arhivele impreia-
le) sau la Krups Archive (Arhivele de război) de la Vie-
na, va aduce cândva informaţii noi și preţioase. 

Să revenim însă la desfășurarea propriu-zisă a 
răscoalei. Credem că, pentru a descoperi elementele 
ce pot fi  clasifi cate drept cauză a răscoalei, e necesar 
să deplasăm investigaţia cu câtva timp înainte de iz-
bucnirea propriu-zisă a ei. După cum am arătat mai 
înainte în cadrul prezentării, Todoran s-a deplasat în 
mai multe rânduri, împreună cu diferiţi fruntași ai sa-
telor, la Viena, cu scopul de a trata cu ofi cialii imperiali 
în chestiunea înfi inţării acestor regimente, de a obţine 
drepturi pentru români și de a îndupleca împărăţia ca 
aceștia să fi e scoși din subordinea cetăţii Bistriţei. Ba 
mai mult, în cadrul tratativelor duse, de bună seamă că 
el a discutat atunci și cu privire la libertatea religioasă a 
românilor ardeleni și a obţinut și asigurări că lucrurile 
vor merge bine și că vlahii ce urmau a fi  încorporaţi 
nu își vor renega credinţa. Cu toate acestea, după câte 
se pare, promisiunile nu au fost respectate, fapt ce va 
constitui cauza evenimentului petrecut la 10 mai 1763 
pe platoul Mocirla din Salva. 

Cercetătorii care s-au pronunţat în diferite si-
tuaţii și contexte cu privire la evenimentul de faţă au 
avansat ideea conform căreia de fapt nu ar fi  vorba de o 
răscoală, ci de o revoltă. Motivaţia este simplă și clară: 
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evenimentul a fost unul spontan, izbucnit pe loc, ca re-
acţie la fi lipica lui Todoran, și nu o răscoală planifi cată 
din timp și care să aibă un ecou puternic. Faptul pare 
verosimil. Nu avem de-a face cu pregătiri, nu există o 
platformă ideologică pe care să o propovăduiască pro-
tagoniștii și, într-adevăr, revolta pare să fi  fost generată 
de către cuvântarea lui Todoran. 

Dacă ne raportăm însă la rapiditatea cu care ro-
mânii de pe Mocirlă au întors armele, la felul în care 
s-au organizat ei, la faptul că Petru Pavel Aron, afl at cu 
câteva zile înainte de eveniment întro vizită în Bighi-
giu156, a fost înâmpinat cu huiduieli și a găsit biserica 
închisă, credincioșii de acolo nerecunoscându-i statu-
tul episcopal și nici autoritatea asupra comunităţii lor, 
și că coordonatorul ostilităţilor bichigene a fost Tănase 
Todoran, dacă avem în vedere faptul că protagonistul 
a refuzat împărtășirea pe patul de moarte a fi ului său 
muribund, credem totuși că se poate vorbi de o serie 
de acţiuni precursoare ale evenimentului, și de ce nu, 
de o acţiune premeditată, într-un fel. Desigur, nu tre-
buie să fi m robii terminologiei și să ne lăsăm angajaţi 
în discuţii privitoare la acest aspect căci, în fond, ceea 
ce contează este evenimentul în sine și impactul pe 
care l-a avut el asupra autorităţilor, care, dintr-o dată, 
au devenit mai atente la sensibilităţile oamenilor locu-
lui, fi e ele de natură confesională sau religioasă, dând 
156 Pentru mai multe detalii cu privire la acest episod, a se vedea: 
Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron și Dionisiu Novacovici 
sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, Tipo-
grafi a Seminarului Arhidiecesan, Blaj, 1902, p. 237.
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chiar și legi prin intermediul cărora să încerce într-un 
fel să protejeze aceste sensibilităţi.

Să vedem însă cum s-a petrecut de fapt răscoala. 
După cum am arătat deja, ea a avut loc în contextul 
militarizării zonei Năsăudului. Această militarizare 
presupunea întemeierea, pe teritoriul actualului judeţ 
Bistriţa-Năsăud, a celui de-al doilea regiment de grani-
ţă de la Năsăud, după ce cu câţiva ani în urmă, un astfel 
de regiment se întemeiase la Orlaţi, lângă Sibiu. Efor-
turile de întemeiere a acestuia începuseră, după cum 
arată documentele, în anul 1762157 și se defi nitivaseră 
în anul următor în luna mai, când noii recruţi urmau 
să depună jurământul, în prezenţa baronului Buccow, 
delegat al curţii imperiale, și a episcopului unit Petru 
Pavel Aron. Prezenţa celui din urmă aici era legată de 
un eveniment conex jurământului, ce urma să aibă loc 
pe Mocirlă, respectiv trecerea proaspeţilor recruţi la 
157 „După cum am arătat mai sus, militarizarea zonei Năsăudului 
a început în 1762, când au fost trimiși ofi ţeri de la Viena în sco-
pul organizării regimentului. La 10 mai 1763, considerându-se 
că munca de organizare s-a încheiat, generalul Bukow cu o mare 
suită și însoţit de episcopul greco-catolic Petru Pavel Aron, care, 
deși se pare că era, înaintat în vârstă și bolnav, căci Bariţiu îl de-
scrie ca fi ind «morbosu și ajunsu la neputinta, a venit să primeas-
că jurământul grănicerilor năsăudeni și să le sfi nţească steagul»”. 
Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Orto-
doxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, p. 28. 
Cf. George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre doue 
sute de ani din urmă, vol. I, p. 374; Ioan Alexandru Mizgan, op. 
cit., p. 186.



101

Martiriul Sfi nţilor năsăudeni

uniaţie. Cu privire la prezenţa lui aici, părintele profe-
sor Dorel Man arată că aceasta 

„era menită, în concepţia autorităţilor, să 
confere noilor structuri românești un gir de sfi n-
ţenie și legitimitate de la cei socotiţi de guvernanţi 
sursele de autoritate în domeniul ecleziastic; greșită 
socoteală, după cum se va vedea în continuare”158.

Buccow nu a fost însă singurul militar care a par-
ticipat la depunerea jurământului, el fi ind însoţit de o 
adevărată suită de ofi ţeri austrieci și italieni. Lista in-
tegrală a celor mai importanţi dintre ei ne-o oferă Vir-
gil Șotropa atunci când descrie desfășurarea răscoalei. 
Cităm:

„Conform datelor ce le găsim în istoria 
regimentului de infanterie austriac Nr. 50 scrisă de 
Treuenfest, la înfi inţarea regimentului năsăudean 
corpul ofi ţerilor consta din: Comandantul regi-
mentului, loc-colonelul Georg Raschiitz. Maiorul 
Hohn. Căpitanii: Taubenthal, Sburlati, Fluck, bar. 
Toussaint, Ricord, Bouquier, conte Dittrichstein, 
Hambourg, Cosimelli, Schneider, Linden. Locotenent-
căpitanii: Ehrenstein, Virazdi. Locotenenţii: Leibinger, 
Barath, Zaborsky, Schlang, Belloni, Albrecht, 
Rosenberg, Oauthojes, Koller, Schmidt, Eisenberg, 
Tamon, Schottenstein, Schmiden v. Freihoff en, 

158 Dorel Man, Pilda unei jertfe pentru neam și credinţa strămo-
șească, în Dorel Man, Flore Pop (coord.), „Mărturie și martiriu 
în Transilvania secolului al XVIII-lea”, Editura Renașterea, Cluj-
Napoca, 2004, p. 201.
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Baumgart. Sublocotenenţii: Frohlich, Heindl, Go-
ppert, bar. Schirnding, Halbmann, Saagmiiller, Spro-
tter, Delvardi, Wurtzer, Farkas, Feringer, Sto ianich, 
Kravath, Godofredo, conte Laszy. Stegarii: Miele, 
Rechberger, Zapata, Jellaschitz, Laurenti, Knall, 
Mallich, Lowensfeld. Capelanul Th eodorus Naszodi; 
auditor-secretarul Josef Urli, Sergent-locotenentul 
Johann Angermeyer; maistrul de cvartire Josef v. 
Tesch; chirurgul Franz Eberle”159.

Evenimentul depunerii jurământului urma 
să aibă loc la Salva, pe un platou numit Mocirlă160, 
unde, în acea zi, „stăteau înşirate cele două batalioa-
ne de infanterie şi cele opt companii de cavalerie”161, 
aşteptând sosirea ofi cialităţilor cu scopul de a depune 
jurământul. Aici, la scurt timp înainte de depunerea 
jurământului, în timp ce ofi cialităţile erau adunate, în 
fruntea soldaţilor a ieşit un bătrân pe nume Tănase 
al lui Todoran din Bichigiu, despre care ştim că avea 
peste 100 de ani de viaţă şi care a rostit următoarea 
cuvântare: 

„De doi ani suntem cătane, adică grăniceri şi 
carte n-am căpătat de la înalta împărăteasă că sun-
tem oameni liberi. Ne-au scris iobagi, dăm dare, 
facem slujbe cătăneşti; copiii noştri vor merge până 
la marginile pământului să-şi verse sângele, dar 
pentru ce? Ca să fi m robi, să n-avem nici un drept, 

159 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene (I), p. 59.
160 Ioan Alexandru Mizgan, op. cit., p. 186.
161 Virgil Şotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, p. 70.
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copiii noştri să fi e tot proşti, ori vor învăţa ceva, ori 
ba? Aşa nu vom purta armele, ca şi sfânta lege să 
ne-o ciufulească tisturile162. Jos cu armele! Alungaţi 
păgânii din hotarele noastre! Auziţi creştini româ-
ni, numai atunci vom sluji când vom vedea carte 
de la înalta împărăteasă, unde-s întărite drepturile 
noastre; până atunci nu, odată cu capul! Ce dă gu-
bernia şi cancelaria din Beciu, e nimic, îs minciuni 
goale de azi până mâine”!163

Cuvântarea lui spune multe atât despre contex-
tul răscoalei, cât şi despre elementele care au desem-
nat nemulţumirea grănicerilor. În primul rând, la baza 
acestor nemulţumiri a stat nerespectarea promisiu-
nilor făcute, pentru care Todoran călătorise în repe-
tate rânduri la Viena, cu scopul de a o determina pe 

162 Este vorba de ofi ţerii străini, majoritari italieni, după cum afl ăm 
de la Bariţiu, unde este necesar a se observa contradicţia spuselor 
lui cu a celor ale lui Todoran. Iată ce spune el: „…aceştia, de-
scoperindu spre marea lor mirare mulţimea elementelor latine în 
limba nostra şi comuniunea acesteia cu cea italiană, n-au hesitatu 
un momentu a tracta pe romanii militarisati ca pe descendenţii 
anticelor legiuni şi colonii ale Romei”. George Bariţiu, op. cit., p. 
10. De asemenea, despre faptul că ofi ţerii proveneau dintre ita-
lieni şi germani ne spune şi maiorul Verzea: „La început s-au tri-
mes ca ofi ţeri instructori italieni şi germani, cari cunoşteau limba 
italiană şi cea latină, pentru a putea învăţa şi pricepe mai repede 
limba noastră”. V. Verzea, op. cit., p. 345.
163 Virgil Şotropa, „Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762”, 
…, p. 70.
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împărăteasă să le respecte doleanţele164. Aceste doleanţe 
ce vizau atât latura administratică, cât şi cea politică şi 
cea religioasă a dus la dezlănţuirea celor 3000 de soldaţi 
afl aţi acolo, care au tăbărât efectiv asupra autorităţilor, 
alungându-le şi deturnând jurământul.

Dincolo de aceste aspecte, lucrarea are un pu-
ternic conţinut apologetic în ceea ce priveşte credinţa 
Ortodoxă. Tisturile împotriva cărora se revoltă cen-
tuagenarul sunt ofi ţerii străini, cu precădere italieni, 
care erau de confesiune catolică. Faptul că îi numeşte 
păgâni, deşi ştie că erau de confesiune catolică, arată că 
existaseră anumite confl icte între ei şi românii ardeleni 
şi că vlahii din zona Năsăudului erau foarte conştienţi 
de apartenenţa lor confesională, la care militau cu 
destul de multă îndârjire. Unii teologi contemporani 
s-au preocupat de această dimensiune confesională 
a răscoalei şi au scris în paginile ei cu privire la acest 
aspect, încercând să combată anumite ipoteze false şi 
exaltate ale unor autori greco-catolici care încearcă să 
facă din Todoran un om al saşilor sau un erou social. 
Unul dintre ei este şi Iuliu-Marius Morariu. Redăm mai 
jos textul lui cu privire la dimensiunea confesională, 
argumentat şi bine pus la punct din perspectiva biblio-
grafi ei şi a logicii argumentelor: 

„Analizând mesajul său deosebit de intere-
sant și de profund, observăm încă de la prima ve-
dere, caracterul ortodox și dimensiunea lui apolo-
getică. Sfântul se adresează astfel creștinilor români 
(Auziţi creștini români!), accentuând superiorita-

164 Ibidem, p. 59.
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tea lor, în timp ce, într-o manieră vădit antitetică, îi 
numește pe apusenii prezenţi, creștini și ei, păgâni 
(Alungaţi păgânii din hotarele noastre!). În mod 
cert el știa că și ei aparţin unei confesiuni creștine, 
iar replica sa dovedește buna cunoaștere a credinţei 
sale și zelul său în apărarea ei. Ea poate da de înţeles 
de asemenea, că între românii ortodocși și străinii 
latini ar fi  existat divergenţe legate de credinţă (cu 
atât mai mult cu cât el vorbește despre necesitatea 
de a nu lăsa ca și Sfânta Lege să ne-o ciufulească 
tisturile)”165.

După ce arată cine erau păgânii şi ce a vrut să spună 
autorul atunci când i-a gratulat cu această formulă ce 
nu li s-a părut, de bună seamă, foarte măgulitoare, el 
trece la analiza unui termen cheie peste care istorio-
grafi a greco-catolică trece voit, fi e omiţându-l, fi e con-
ferindu-i o semnifi caţie radical diferită de cea reală pe 
care o are el: 

„În centrul cuvântării sale se găsește, apodic-
tic, credinţa, numită Sfânta Lege. Dacă în frazele pre-
zentate mai sus, el nu se referă în mod clar și direct 
la ea, ci indirect, prin comparaţii și antiteze, în fraza, 
«Așa nu vom purta armele, ca și Sfânta Lege să ne-o 
ciufulească tisturile!», necesitatea apărării ei și dorinţa 
sa în acest sens este exprimată clar și precis. Ulterior, 
când se referă la necesitatea primirii unui document 
imperial cu caracter ofi cial și nu la promisiuni false, 

165 Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente și personalităţi ale Orto-
doxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, p. 69.
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prin cuvintele «până atunci nu, odată cu capul», Sfân-
tul sugerează ideea martiriului pentru credinţă”166.

Aşadar, cuvântarea lui Todoran, comprimată ca 
şi conţinut dar densă în acelaşi timp, conţine pe lângă 
mesajul social, care este foarte important şi el, şi unul 
ce ţine de dimensiunea confesională, care arată că de 
fapt jertfa lui Todoran nu a fost făcută doar cu scopul 
de a fi  un erou social, ci, dimpotrivă, a avut o profundă 
dimensiune confesională. De altfel, această dimensiu-
ne o relevă şi o atitudine care a urmat imediat după 
cuvântarea lui. Contestată pe alocuri, ea este totuşi, 
după părerea multor istorici reală şi refl ectă măreţia 
sufl etească a personajului principal. Ne-o reliefează 
părintele Macarie Drăgoi, la acea vreme eclesiarhul Ca-
tedralei Mitropolitane din Cluj-Napoca, astăzi episco-
pul diasporei scandinave, într-un studiu al său. Gestul 
simplu şi protectiv al lui Todoran, precedat de un dia-
log cu Petru Pavel Aron este descris în cuvinte puţine 
şi în gesturi comprimate. După răscoală, se pare că To-
doran s-ar fi  dus la Aron, şi l-ar fi  întrebat de unde este, 
după care l-ar fi  îndrumat înspre domeniul lui blăjean, 
cerându-i să nu îi tulbure pe năsăudeni în credinţa lor 
şi protejându-l în acelaşi timp de potenţialele violenţe:

„...s-a dus la episcop şi i-a spus: «Fătul meu, 
de unde eşti?» Acela i-a răspuns: «De la Blaj». 
«Dacă eşti de la Blaj şi împărăteasa ţi-a dat dome-
niu, du-te acolo şi stai liniştit şi nu ne tulbura pe noi 
în credinţa noastră». După aceea l-a luat pe vlădică 

166 Ibidem, pp. 69-70.
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de mână şi l-a condus prin mulţimea tulburată, ca 
nu cumva aceasta să năvălească asupra lui”167. 

Veridicitatea acestui episod pare însă a fi  contrazisă 
de Bariţiu, care arată că:

„Episcopulu Aronu, primarii şi juraţii co-
munelor se încercară se împace spiritele, au fost 
însă trântiţi şi bătuţi şi generalulu şi episcopulu au 
scăpat de acolo”168.

Desigur, părerile cu privire la acest episod sunt 
împărţite, însă dat fi ind faptul că evenimentul este ate-
stat şi de către tradiţia orală şi de către balada lui Todo-
ran, credem că există în el şi un sâmbure de adevăr. 

În urma acestei discuţii, Petru Pavel Aron s-a 
urcat în trăsură şi a plecat, lăsându-i pe grăniceri fără 
jurământ şi fără a-i face greco-uniţi. Conform tradiţiei 
orale păstrate, întrucât Someşul era destul de umfl at, 
atunci când l-au trecut, în zona în care se găseşte astăzi 
târgul de animale, se pare că i s-ar fi  înecat vizitiul, însă 
ierarhul a scăpat doar cu câteva zgârieturi şi cu o amin-
tire nu tocmai plăcută despre zona Năsăudului. 
167 Macarie Marius Drăgoi, Un martir al Bisericii străbune: Tănase 
Todoran din Bichigiul Năsăudului, p. 206.
168 George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre doue 
sute de ani din urma, vol. I, p. 375. Episodul poate fi  regăsit şi 
la: Este vorba despre maghiarul Gh. Rettegi. Cf. Ioan Sigmirean, 
Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa-Năsăud în documente 
şi texte, p. 125; cf. Ştefan Meteş, Emigrări româneşti din Transli-
vania în secolele XIII – XX, Editura Ştiinţifi că şi Enciclopedică, 
Bucureşti, 1977, p. 161.
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Pe lângă aceste informaţii cu privire la desfăşurarea 
răscoalei, Virgil Şotropa oferă şi alte informaţii extrase 
din raportul unui ofi ţer care se pare că a fost de faţă 
la răscoala propriu-zisă şi apoi a făcut parte dintre cei 
care desfăşurau ancheta. Redăm mai jos spusele istori-
cului năsăudean cu privire la relatarea acestuia: 

„Dintr-un raport – despre care va mai fi  vorbă 
– adresat de către generalul Siskovici consiliului aulic 
de războiu, în 24 Aug. 1763, reproducem cu referire la 
întâmplările de atunci acest pasaj: În timpul ce am stat 
acolo Valahii n’au privit condiţia lor grănicerească ca o 
sarcină, ci dimpotrivă au preţuit foarte mult avantajele 
obţinute prin ea. Au trecut multe, foarte multe familii la 
unire, și numai spre a fi  acceptate la statul grăniceresc, 
și chiar și cancelaria aulică a reprodus în «deducţia» ei 
o scrisoare a secretarului gubernial Halmagyi, în care 
acesta raportează cancelarului aulic conte Bethlen, că 
în chestia aceasta, în prezenţa sa mi s’au înmânat peti-
ţii din partea Valahilor. Nu trebue decât să se compare 
conspectele uniţilor făcute înainte cu cele făcute după 
înfi inţarea graniţelor, și deosebirea e evidentă. Întâm-
plarea dela Bistriţa nu poate dovedi contrarul, deoarece 
urzitorul acelei este un moșneag de 120 ani, deci nici 
nu e grănicer. Dar chiar și dacă cazul ar fi  fost pus la 
cale aievea de către grăniceri, totuși n’ar dovedi nimic, 
deoarece fapta alor 10 ori 20 nu se poate atribui tuturor, 
și dacă există în Valea Rodnei câţiva oameni răi, cari azi 
gândesc într-un fel iar mâne altfel, nu se poate zice că 
toţi locuitori Rodneni sunt oameni răi și îndoelnic”169.

169 Virgil Şotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene (I), pp. 61-62.
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Şi istoricul Krammer, proprietarul tipografi ei 
bistriţene şi directorul liceului bistriţean din urbe în 
cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, oferă 
informaţii importante şi interesante deopotrivă cu pri-
vire la istoria Regimentului II de graniţă de la Năsăud. 
Şi el se opreşte asupra evenimentului răscoalei de la 
Năsăud. Deşi insistă cu precădere asupra dimensiunii 
sociale a răscoalei, punând în plan secund şi aproa-
pe omiţând dimensiunea ei confesională, care este 
importantă atât pentru noi ca ortodocşi, care am putea 
însă fi  suspectaţi de subiectivitate, cât şi pentru valoa-
rea ei în calitate de cheie a înţelegerii evenimentului, el 
oferă totuşi informaţii preţioase. În viziunea lui, lucru-
rile s-au petrecut astfel:

„Cu ocazia executării organizaţiei militare în 
teritorul cedat, îndată în anii următori se dovedi că 
militarizarea fusesă dorinţa unor conducători, dar 
nu a poporului. Crezuseră că vor câștiga libertate, 
«dar numai schimbară supușenia anterioară blân-
dă cu alta nouă, neobișnuită, soldăţească»; apoi nu 
puţini trebuiră să-și părăsească casă și ogradă și să 
plece în străinătate spre a-și întemeia nouă locu-
inţe. Depunerea jurământului în 11, 12 și 13 Mai 
1763 prilejui mari furtuni. Li se explicase grănice-
rilor că în calitate de soldaţi vor avea să servească 
numai la graniţele lor, iar nu și afară din ţară, cu ce-
eace nu părea să fi e plătită prea scump liberarea de 
jurisdicţia bistriţană. Însă vorbele dictate: «jurăm 
să servim pe apă și pământ, și să mergem oriunde 
ne va ordona regina», le deschiseră ochii. Atunci 
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declarară limpede și hotărît că în chipul acesta nu 
voesc să fi e soldaţi. Unii mai modești se rugau înge-
nunchind, cei mai îndrăzneţi înjurau, așa că ofi ţerii 
erau primejduiţi de moarte în staţiunile lor. Pe toţi 
aceia cari îi sfătuiseră să se facă soldaţi – între cari 
și pe Klein – îi înjurau grozav ca pe trădători ai Va-
lahilor, ba chiar și omorîră pe câţiva din mijlocul 
lor, cari se arătaseră mai fl exibili și se supuseră; își 
exprimau dorinţa să fi e iarăși supuși Bistriţei, pro-
miţînd că vor plăti tot ce va pretinde orașul dela 
ei, numai să scape de militărie. Mulţi se refugiară 
în așezările anterioare, ori în satele comitatelor în-
vecinate, unde, sau steteau ascunși, sau umblau li-
beri, clădindu-și case nouă. A fost nevoie de toate 
mijloacele promisiunii, ameninţării și groazei pînă 
ce în sfîrșit Valahii au putut fi  determinaţi să ia din 
nou armele pe cari le lepădaseră. Mai mult contri-
bui la liniștirea spiritelor agitate ameninţarea, că nu 
e nevoie de ei și că vor fi  înlocuiţi cu alţi iobagi din 
comitate. Măsuri mai severe au trebuit să fi e aplica-
te în Rodna”170.

După cum era de aşteptat, represaliile nu au în-
târziat să apară. La scurt timp, Viena a trimis o comisie 
care să investigheze cele petrecute la Salva, să găsească 
170 Friedrich Kramer (coord.), Programm des evanghelischen Ober-
gymnasiumus A. B. und der damit verbuneden Knabelementarsc-
hule dann der evnaghelische Madchenschule A. B. zu Besztercze 
(Bistritz). Am Schulusse des Schuljhares 1879-1880 veroff entlicht, 
Druck von Th . Botschar, Bestrecze (Bistritz), 1898, p. 34. Cf. Vir-
gil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene (I), ..., p. 63. 
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vinovaţi şi să ia măsuri, în aşa fel încât mişcarea să 
nu se extindă sau generalizeze şi vinovaţii să fi e aspru 
pedepsiţi. George Bariţiu oferă informaţii cu privire la 
această anchetă şi cu privire la scopul şi fi nalitatea ei în 
istoria regimentului pe care o scrie:

„O comisiune trimisă de a dreptulu de la 
curte veni în districtulu regimentului, unde puse 
mâna pe Todoranu şi pe alţi vreo duoădieci crediuti 
ca urditori ai rebeliunei”171.

Ancheta nu a durat foarte mult după 6 luni de 
la eveniment, investigaţiile au arătat cine au fost ca-
pii răscoalei şi care au foat participanţii care s-au re-
marcat prin activitatea lor militantă în cadrul ei. Pen-
tru a avea o viziune cât de cât ilustrativă cu privire la 
desfăşurarea evenimentelor de după răscoală şi la per-
spectiva autorităţilor, oferim aici un text din rapoartele 
păstrate cu privire la anchetă, pe care îl publică mai 
sus-citatul istoric năsăudean: 

„Rămâne să mai comunicăm aci relativ la 
persoana lui Todoran câteva date găsite în vechile 
protocoale bistritene, și referitoare la timpul dina-
intea înfi inţării graniţei. În scrisoarea d. d. Bistriţa 
20 Mai 1750 adresată de către magistratul Bistri-
ţii primarului care se găsea în Sibiu, se amintește 
despre un slugă valah originar din Bichigiu care în 
Sept. 1749 fusese extrădat din închisoarea orașului 
bărbuncașilor (werber), dar a dezertat de la mili-

171 George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre doue 
sute de ani din urma, Volumul I,..., p. 375.
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ţie și a stat cîtva timp acolo la bătrânul Todoran. 
Acesta l-a lăsat apoi pe dezertor să plece liber, și 
pentru aceasta «atât Todoran și fi ul său cît și sora 
dezertorului, cari toţi l-au găzduit pe acesta, au fost 
prinși și încarceraţi în 19 Mai». La 25 Mai magis-
tratul hotărește ca Todoran să fi e încă ţinut în arest, 
deoarece s’a mai semnalat cazuri de dezerţiune; iar 
în 2 Iunie 1750 Todoran, care încă dezertase odini-
oară din regimentul Prinţul Carol, e pus de magis-
trat pe picior liber, «în consideraţie faţă de adîncile 
sale bătrîneţe». Chezeșuesc pentru el: Todor a lui 
Macavei, jude, Dolha Ionașc, Ion Hopan, Ursul luj 
Filip, Todor Zăgrean, Precup Zăgrean din Bichigiu, 
fon Coșbuc din Hordou și Leon a Nechiti jude în 
Telciu. În sfârșit mai avem să facem aci o comuni-
care de o anume importanţă din mai multe punc-
te de vedere. Înainte cu mai mulţi ani bibliofi lul I. 
Marţian aduse cu sine dintr’o călătorie un pachet cu 
diferite scrisori, pe cari după o examinare sumară 
negăsindu-le vrednice să se ocupe mai amănun-
ţit cu ele, le dete scriitorului acestor șiruri pentru 
selecţionare și eventuală utilizare. Erau scurte ra-
poarte militare din timpul graniţei, diferite ordine 
și tablouri etc. de mai puţina valoare. Printre acele 
era însă vîrît în disordine un manuscris constata-
tor din multe coale, pe cari aranjîndu-le am afl at 
că întreagă lucrarea era o monografi e a districtului 
militar năsăudean scrisă în nemţește și conţinînd o 
descriere geografi că apoi mici capitole – despre lo-
cuitori, ocupaţie, școale, drepturi politice etc. citate 
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fi ind și cîteva documente cunoscute; mai departe o 
cronică a regimentului, la sfârșitul căreia stă scris: 
«Der Abschrifi  gleichlautend, Johann Brzusko, K. 
K. Postexpeditor in Borgoprund, im Jahre 1863». 
E vorbă – cum se vede – despre o copie luată de pe 
o altă copie, despre al cărei original nu se spune ni-
mic. După multă răsgândire am ajuns la convinge-
rea că nucleul acelei monografi i, alcătuită cam in-
coherent, a putut fi  Istoria regimentului năsăudean 
scrisă de fostul director al școlii normale Nistor 
(Ernst) Istrate, despre care spuneau bătrînii noștri - 
Petru Tanco, Florian Porcius etc. și mai târziu chiar 
Vasile Petri că o învăţau în școalele năsăudene, co-
piindu-o elevii de pe manuscrisul lui Istrate. După 
moartea acestuia în 1834, sigur ofi ţerii institutori și 
dascălii cari i-au succedat au mai adaus apoi la acel 
manuscris evenimentele însemnate pînă la desfi in-
ţarea graniţei”172. 

Aşadar, Todoran era un recidivist, faptului că 
fusese dezertor din armata austriacă adăugându-i-se 
şi vina de a fi  adăpostit un fugar, fapt ce de bună 
seamă a contribuit la înăsprirea pedepsei ce îi fusese 
planifi cată.

În baza acestor informaţii, s-a purces la pedep-
sirea făptaşilor. Se pare că atât ofi cialităţile imperiale 
cât şi cele de la Cluj unde îşi avea sediul Dieta, sau cele 
de la Bistriţa, care pierdeau destul de mult în urma 
înfi inţării acestui regiment, doreau o pedeapsă cât mai 
172 Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene (I), pp. 
67-68.
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cruntă pentru instigatori. Au şi oferit pedeapsa pe care 
au considerat-o necesară, pedepsindu-i fără cruţare pe 
cei care au îndrăznit să se ridice împotriva orânduirii 
feudale şi să ceară să li se respecte drepturile promise, 
boicotând din pricina nerespectării lor, planurile mo-
narhiei. Textul sentinţei, înfricoşător prin cruzimea 
lui, care ne ajută însă să ne formăm o părere cu privire 
la credinţa protagoniştilor şi la rolul jucat de ei, ni-l 
oferă Şotropa. Întrucât este un document fundamental 
pentru cercetarea noastră, redăm mai jos conţinutul 
lui integral: 

„1. Todoran a lui Dănilă din Bichigiu de 120 
de ani (real 104 ani - s.n.) să fi e frânt cu roata de 
sus în jos, iar capul lui să fi e legat (gefl achten) de o 
roată, pentru că a reţinut pe oameni de la unire (cu 
biserica Romei - s.n.) și de la înrolarea (Ampliecte-
rung) în statul militar grăniceresc, precum și că la 
cererea stăruitoare a fi ului său muribund, n-a lăsat 
să-i ofere acestuia sfânta cuminecătură.

2. Vasile Dumitru a Popii, alias Vasoc din 
Mocod, să fi e trecut de la viaţă la moarte prin 
ștreang pentru rebeliune.

3. Manu Grigore din Zagra să fi e spânzurat 
tot pentru aceeași crimă.

4. Vasile Oichi de la Telciu să fi e pedepsit la 
fel. Trupurile acestor criminali să fi e lăsate neîn-
mormântate pe locul de pierzare, ca pildă de groază 
pentru alţii.

5. Ion Scuturici, Dumitru Scuturici, Miron 
Natul, Dumitru Homei din Telciu; Apostol Moldo-
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vean, Petru Bârzo din Rodna, Dâmbul Alexa, Ioan 
a Popii Petre din Zagra, Petre a Popii Nicolae din 
Bichigiu, Zinveliu Vasile din Pioeni, Iuon Anghe-
lini din Runc, Ieremie Bucșa din Mocod, Finigar 
Samuilă din Găureni, Ioan Hanţ din Năsăud, An-
drei Nicolae din Sângeorz. Acestor 15 criminali 
încă li se citește sentinţa să fi e spânzuraţi, dar după 
publicare sunt graţiaţi de la moarte și li se dictează 
pedeapsa să treacă de 10 ori în sus și de 10 ori în jos 
printre loviturile de vergi a 300 de soldaţi”173. 

Bariţiu, care investighează şi el evenimentul, îl 
descrie în paginile istoriei pe care o dedică regimen-
tului. Iată ce spune el cu privire la sentinţa răscoalei, 
venită în urma unui proces care, a durat, conform opi-
niilor autorilor, în jurul a două săptămâni174: 

„Todoran a fost trasu pe roată, iar unii din soţii 
lui (aici cu sensul de colaboratori, n.n.) au fost traşi 
în tiapa şi alţii condamaţi la morte prin ştreangu175 

173 Virgil Șotropa, Istoria regimentului alu II romanescu granita-
riu transilvanu, p. 79. Cf. Iuliu-Marius Morariu, Stări, momente şi 
personalităţi ale Ortodoxiei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate 
istoriografi c, p. 72. 
174 Virgil Șotropa, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu 
transilvanu, p. 103.
175 Valeriu Şotropa spune că au fost 19 condamnaţi la moarte, 
dintre care mai apoi la 15 dintre ei li se va comuta pedeapsa la 
bătaia cu vergi. Valeriu Şotropa, Districtul grăniceresc năsăudean 
şi locul său în lupta pentru progres social şi libertatea naţională a 
românilor din Transilvania, p. 71.
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şi anume deaspura comunei Salva în marginea de 
către comună a podereiului Mocirla, unde şi astăzi 
se afl ă mormîntul său şi groapa comună unde sunt 
înmormîntaţi acei atleţi romîni”.176 

Desigur, sentinţa nu s-a împlinit întocmai, căci 
unii au fost graţiaţi între timp177 iar mulţi dintre cei care 
au trecut printre loviturile soldaţilor care îi băteau cu 
vergi au murit, de bună seamă, sau au rămas cu urmări 
destul de dureroase. Faptul că, cu mai bine de două 
decenii înainte de Horea, Todoran a fost omorât prin 
frângerea cu roata178 ca şi acesta şi, într-un fel, tot pen-
tru apărarea drepturilor românilor, îl face pe acesta să 
fi e asemănător cu el şi îi determină pe unii cercetători 
să scrie despre această asemănare179 şi să arate că ea nu 
este deloc întâmplătoare, afi rmaţie căreia îi subscriem 
şi noi, în vreme ce pe alţii îi determină să vorbească 
despre potenţiale legături existente între bătrânul cen-
tuagenar şi Visarion Sarai180, altminteri posibile fi e 
prin intermediul medierii pe care ar fi  putut-o asigura 
mănăstirea de la Bichigiu, fi e prin prisma unei întâlniri 
directe cu acesta, fi e prin alte mijloace. Despre ele însă 
nu avem sufi ciente documente şi informaţii. 
176 Virgil Şotropa, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu 
transilvanu, p. 103. Sentinţa se găseşte redată integral la Virgil 
Şotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762, p. 79.
177 Cf. Nicolae Feier, op. cit., p. 54.
178 Valeriu Şotropa, op. cit., p. 70.
179 Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva – însemnări şi portrete, 
pp. 182-183.
180 Paul Roșca Ersilian, op. cit., p. 54.



117

Martiriul Sfi nţilor năsăudeni

Aşa s-a sfârşit această revoltă, care, după cum 
spune Valeriu Şotropa, a reprezentat momentul cel 
mai dinamic al opoziţiei împotriva înfi inţării acestui 
regiment grăniceresc.

„Jertfa lui Todoran n-a fost zadarnică. La 
mai puţin de un an, împărăteasa emise patenta, în 
care se prevedeau nu numai obligaţii, ci şi drepturi 
şi dezrobirea pentru românii grăniceri”181, precum 
şi respectarea ritului grecesc pentru uniţi.182

2. 7. Urmările imediate ale răscoalei

Atunci când un cercetător, fi e el istoric sau nu, 
vorbeşte despre urmările răscoalei conduse de către 
centuagenarul Tănase Todoran, trebuie să aibă în ve-
dere două lucruri. Pe de-o parte, se poate vorbi despre 
urmări imediate, materializate în sancţiuni, sentinţe, 
legi, decrete şi alte lucruri similare, iar pe de altă parte 
se poate vorbi despre urmările pe termen lung ale ace-
steia.

Este incontestabil faptul că, acest eveniment a 
rămas întipărit în sufl etele oamenilor locului şi că mo-

181 Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva - însemnări şi portre-
te,…, p. 183. 
182 A se vedea, în acest sens, documentul XXXI din anexa cărţii 
lui George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre doue 
sute de ani din urma, vol. I, p. 736, în care Maria Tereza încearcă 
să se disculpe în legătură cu respectarea ritului grecescu.
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delul lui Todoran a devenit unul viu şi apropiat pentru 
ei, fapt demonstrat de dragostea şi receptivitatea cu care 
au salutat ei canonizarea lui. De aceea, urmările pe ter-
men lung care se caracterizează atât prin imortalizările 
din folclor, cât şi prin tot ceea ce înseamnă istoriogra-
fi a dedicată temei. Cât priveşte urmările imediate ale 
răscoalei, acestea sunt de două feluri: pozitive şi ne-
gative. În plan pozitiv, o principală urmare poate fi  
considerat faptul că împărăteasa Maria Tereza a dat în 
anul următor o gramată prin care recunoştea dreptu-
rile românilor183 şi se disculpa cu privire la nerespec-
tarea ritului grecesc, recunoscând prin aceasta că s-au 
făcut abuzuri prin care românii ortodocşi au fost lezaţi 
şi răniţi, credinţa lor fi ind batjocorită. 

Pe de altă parte, tot o urmare a revoltei poate fi  
considerat faptul că în anul următor, baronul Buccow a 
venit în Transilvania şi a distrus cu tunurile cele peste 
300 de mănăstiri, considerate a fi  centre ale Ortodoxiei 
şi deci, elemente ale opoziţiei împotriva uniaţiei184, a 
183 Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva - însemnări şi portrete, 
p. 183; A se vedea, în acest sens, documentul XXXI din anexa 
cărţii lui George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei, pre 
doue sute de ani din urma,vol. I, p. 736.
184 Cf. Iuliu-Marius Morariu, Monahismul ortodox în Transilva-
nia celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea şi acţiunea 
distructivă a baronului Buccow, în „Luceafărul online”, Botoșani, 
8.03.2012 (http://www.luceafarul.net/monahismul-ortodox-in-
transilvania-celei-de-a-doua-jumataţi-a-secolului-alxviii-lea-și-
acţiunea-distructiva-a-baronului-buccow, accesat 04. 05. 2015), 
pentru mai multe detalii cu privire la acest subiect. 
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cărei impunere se urmărea de altfel prin intermediul 
înfi inţării regimentului. Această distrugere nu este 
văzută de către istoricii uniţi drept o problemă, ci, 
dimpotrivă, un lucru bun. Iată ce spune un astfel de 
istoric într-o cercetare a lui: 

„Mănăstirile, atât de deplânse azi, cu excep-
ţia câtorva, erau mărunte schituri, improvizate din 
una sau două încăperi, adevărate bordeie, cele mai 
multe acoperite cu stuf, așezate la marginea satului 
sau la liziera pădurii, în care se aciuiaseră după răz-
meriţa lui Visarion Serai, sub masca monahismu-
lui, agenţi ai Moscovei, foarte mulţi sârbi.

Unii dintre ei locuiau împreună cu o călugă-
riţă, cu care aveau împreună o droaie de copii, pe 
care îi întreţineau din rublele ţarilor moscoviţi, din 
cerșit și din agitaţie.

Această coloană a cincea a Sfi ntei Rusii, din 
care și-a recrutat Sofronie mai mulţi dintre luptă-
torii pentru Ortodoxie, a devenit un pericol pentru 
pacea din Transilvania și a generat reacţia atât de 
brutală a generalului Bukow”185.

Noi, ca ortodocşi, trebuie să contestăm însă acest 
mod de abordare şi să protestăm împotriva lui. Aşa 
face un tânăr teolog pe care l-am mai pomenit, care 
arată că: 

185 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi 
Ortodoxie Românească, scurt istoric al Bisericii Române Unite, 
Casa de Editură Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1994, p. 77.
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„Cu alte cuvinte, scriitorul Prunduș și cole-
gul său de condei încearcă să-l scuze pe Bukow, să 
arate măreţia lui sufl etească și să facă din distruge-
rea mănăstirilor un act de dreptate, ceea ce este cât 
se poate de fals și de greșit.

Încă de la prima vedere se poate observa lip-
sa de obiectivitate și, aș îndrăzni să spun, de serio-
zitate a autorului, care adoptă un ton ironic și care 
încearcă să facă din monahismul de până atunci o 
adunătură de agenţi ruși.

Ori acest lucru constituie o minciună sfrun-
tată pentru că majoritatea lor erau oameni autoh-
toni, simpli și de bună credinţă, și nu au simpatizat 
cu Sofronie pentru că aveau ordin de la ruși, ci din 
pură convingere, altminteri nu ar mai fi  fost călu-
gări.

Fraza prin care încearcă să incrimineze călu-
gării că nu duceau o viaţă morală curată, este cât se 
poate de tendenţioasă și de maliţioasă, nedovedind 
decât ura lui împotriva ortodocșilor (nicidecum un 
adevăr istoric).

În ceea îl privește pe Buccow, acesta nu a fost 
așadar un om care a acţionat forţat fi ind de niște 
împrejurări care nu-i permiteau o alternativă, ci un 
tiran crud și sângeros.

Observăm, așadar, că, în ciuda tuturor do-
rinţelor de discreditare a monahismului ortodox 
transilvănean al secolului al XVIII-lea și de for-
mare a unei imagini false și deformate despre el, 
acesta rămâne un pilon al apărării «Legii sfi nte» și 
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o oază de spiritualitate și cultură autohtonă de mare 
valoare”186.

Aşadar, o urmare pe termen scurt şi care a avut 
la rândul ei urmări pe termen lung pentru ortodoxia 
românească din spaţiul ardelean, dacă ne raportăm la 
faptul că monahismul de aici se afl ă încă, după atâtea 
secole, într-un proces de renaştere, activitatea lui fi ind 
întreruptă cu multă brutalitate de către Buccow şi, după 
părerea noastră, nu întâmplător tocmai în anul următor 
revoltei lui Todoran, după ce acesta şi colaboratorii lui 
primiseră pedeapsa capitală. O urmare pozitivă de 
această dată poate fi  considerat faptul că împărăteasa 
şi cei din preajma ei nu au rămas nesimţitori la cele 
întâmplate ci, dimpotrivă, s-a străduit să ofere drepturi 
românilor.

186 Iuliu-Marius Morariu, Monahismul ortodox în Transilva-
nia celei de-a doua jumătăţi a secolului al XVIII-lea şi acţiunea 
distructivă a baronului Buccow.
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3. 2. Urmările pe termen lung ale răscoalei 
de la Salva

Dacă, pe termen scurt, evenimentele de la Salva 
au avut efect asupra protagoniştilor, care au fost 

investigaţi şi pedepsiţi, şi asupra populaţiei româneşti 
din Transilvania, care va primi anumite drepturi, pe 
termen lung urmările răscoalei se pot vedea în efectul 
pe care l-a avut ea asupra memoriei oamenilor locu-
lui. Există două astfel de tipuri de memorie, respectiv 
cea populară, şi cea istoriografi că. E un element de 
noutate cercetarea efectelor pe care le-a avut răscoala 
asupra istoricilor, fi e ei greco-catolici sau ortodocşi 
şi modul în care au perceput ei ceea ce a făcut To-
doran, dat fi ind faptul că s-a scris destul de puţin cu 
privire la istoriografi a problemei187, autorii preferând 
187 De fapt, singurul care a încercat realizarea unui astfel de de-
mers, analizând atât modul în care se refl ectă imaginea lui To-
doran în istoriografi e, cât și impactul pe care l-a avut ea asupra 
istoriografi ei greco-catolice, este Iuliu-Marius Morariu. A se 
vedea: Idem, Tănase Todoran în memoria urmașilor – analiză 
transtemporală, pp. 29-35; Idem, Tănase Todoran în memoria 
urmașilor II, pp. 73-80; Idem, Stări, momente și personalităţi ale 
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să-şi concentreze analizele asupra unor aspecte ce ţin 
de dimensiunea propriu-zisă a răscoalei, fără a evalua 
din punct de vedere calitativ sau cantitativ istoriogra-
fi a temei.

De aceea, o astfel de analiză, care nu doar că 
aduce elemente de noutate, dar se doreşte a fi  şi un 
review de literatură, care să repertorizeze textele exis-
tente cu privire la acest subiect şi să ofere cititorului 
o imagine a felului în care s-a conturat imaginea lui 
Tănase Todoran în memoria urmaşilor, şi să arate 
că procesul de canonizare, care altminteri este unul 
constatativ şi nu conferitiv188, a venit pe fondul unei 

istoriografi ei transilvane. Pasaje insufi cient reliefate istoriografi c, 
pp. 59-68; Idem, Martiriul Sfi nţilor Năsăudeni refl ectat în istori-
ografi a greco-catolică, pp. 32-44. Primele trei cercetări ale aces-
tuia au însă anumite puncte slabe, întrucât nu respectă ordinea 
cronologică și sunt tributare metodei narative și nu analizei 
propriu-zise, în timp ce, cea de-a patra este într-adevăr o anali-
ză foarte bine făcută, în paginile căreia autorul analizează tipu-
rile de discurs pe care le furnizează istoriografi a greco-catolică 
cu privire la martiriul Sfi nţilor năsăudeni și la modalitatea în 
care s-a răsfrânt el asupra istogiografi ei produsă de către autorii 
care fac parte din această confesiune și care au interacţionat fi e 
în secolul al XIX-lea, fi e în timpul perioadei interbelice, fi e în 
perioada comunismului, fi e după 1989 cu această temă, arătând 
care sunt modifi cările pe care le regăsim în discursul de acest 
fel la autorii uniţi care scriu despre Torodan în diferitele perioa-
de și care sunt diferenţele pe care le-ar putea exercita contextul 
cultural și politic asupra scrisului lor. 
188 Cf. Elizabeth Behr-Siegel, Priére et Saintété dans l’Eglise Russe, 
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evlavii populare şi intelectuale deopotrivă şi nu a 
făcut altceva decât să confere sfi nţeniei lui Todoran şi 
a celor dimpreună cu dânsul şi reverenţei pe care i-o 
purtau atât oamenii din zona Năsăudului, – care l-au 
imortalizat în cântece şi balade şi scriitorii, fi e ei isto-
rici sau literaţi, care l-au imortalizat în studii, cronici, 
piese de teatru sau nuvele –, o dimensiune eclesiastică 
şi duhovnicească, conferind un cadru eclesiastic evla-
viei lor şi certifi când faptul că Sfi nţii Năsăudeni au 
fost martiri care au murit pentru credinţă. 

Am socotit potrivită segmentarea analizei noas-
tre în mai multe subcapitole. Astfel, în paginile celui 
dintâi dintre ele vom analiza felul în care se refl ectă 
martiriul Sfi nţilor năsăudeni în folclorul popular, 
care suferă anumite intervenţii culte din partea fi lo-
logului şi profesorului năsăudean Teohar Mihadaş, 
un om care a a suferit mult în perioada comunistă şi 
care a fost foarte ancorat în cultura şi spiritualitatea 
locală, încercând să afl ăm care este imaginea pe care 
i-o conferă ţăranul român şi ce elemente ale culturii 
populare şi ale mitului universal se suprapun acestei 
imagini, valorifi când cele două variante de baladă pe 
care le avem şi puţinele analize care există, iar în ca-
drul celui de-al doilea vom încerca să realizăm un re-
view de literatură, prezentând imaginea lui Todoran 
în istoriografi e şi încercând să vedem care sunt ele-
mentele de probitate istoriografi că îndoielnică ce se 
suprapun informaţiilor de veridicitate istoriografi că 

col. „Spiritualité Orientale”, No. 33, Abbaye de Bellefontaine, Bel-
lefontaine, 1982, pp. 5-7.



126

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu

şi cum ajung ele să fi e concepute de către unii istorici 
ca fi ind elemente valoroase din punct de vedere isto-
riografi c. 

3. 2. 1. Imaginea Sfi nţilor năsăudeni în folclorul 
popular din zona Năsăudului

Cercetarea contemporană a demonstrat că întot-
deanua, în procesul de conturare a imaginii unui erou 
popular, un rol aparte l-a avut folclorul și acest lucru 
din pricina dimensiunilor mnemotehnice ale creaţiilor 
populare, care-l făceau să fi e ușor de diseminat și reţi-
nut pentru o societate preponderent analfabetă, dar și 
datorită faptului că acest tip de creaţie permitea inge-
rinţa și infl uenţa personală asupra textului original și 
făcea ca din mai multele variante care circulau adesea 
în paralel să supravieţuiască cea mai reușită din punct 
de vedere artistic și care reda în modul cel mai fi del 
mesajul istoric. 

Să nu uităm, de exemplu, că în istoria bisericeas-
că, folclorul devine chiar un mod de perpetuare a ere-
ziei, dacă ne raportăm la faptul că, de exemplu, Arie 
își încifrează textul învăţăturii sale greșite în paginile 
poemului Th alia sau Banchetul189, care ajunge apoi să 
aibă o largă răspândire în diferite zone ale imperiului, 
trecând din gură în gură şi făcându-i adesea involuntar 
pe creştini să-i împărtăşească opiniile, fapt ce a grăbit 
constituirea primului sinod ecumenic sau că anumite 
189 Cf. Ioan G. Coman, Şi Cuvântul trup s-a făcut. Hristologie şi ma-
riologie patristică, Editura Arhiepiscopiei Timişoarei, Timişoara, 
2005, pp. 21-37.
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pasaje vetero-testamentare sau din Noul Testament 
sunt scrise într-o manieră versifi cată, tocmai pentru a 
fi  mai uşor de reţinut şi de propovăduit ulterior. 

Cultura populară românească nu face excepţie, 
dovadă în acest sens fi ind bogăţia de creaţii populare, 
balade sau doine, în versurile cărora sunt imortali-
zate obiceiuri importante din istoria vieţii de zi cu zi 
sau sunt dedicate adevărate medalioane encomiastice 
unor eroi populari precum Toma Alimoş, Pintea sau 
altor haiduci. 

Pentru dimensiunea teologică a ei, repre zen-
tativă este, de exemplu, balada lui Constantin Brân-
coveanu, culeasă şi stilizată de poetul moldovean Va-
sile Alecsandri190, care a cunoscut apoi şi alte replici 
şi variante din partea unor poeţi mai vechi sau mai 
noi191. 

În zona Năsăudului, într-un mediu preponde-
rent analfabet, unde la începutul secolului al XIX-lea 
doar o zecime din populaţia zonei era alfabetizată192, o 
baladă prin care să se transmită cele întâmplate atât cu 
scopul cunoaşterii, cât şi pentru a-i feri de căderea în 
negura uitării pe protagonişti, e un lucru cât se poate 
de bun şi de frumos. Acest fapt este sesizat şi de către o 
190 Vasile Alecsandri, Poesii Populare ale românilor, Tipografi a lu-
crătorilor asociaţi, Bucuresci, 1866, pp. 210-213.
191 Cf. Ioan Alexandru, Imnele Ţării Românești, București, Editura 
Cartea Românească, 1981, p. 30.
192 Ioan Bolovan, Adrian Onofreiu, Viorel Rus, Familiile din Nă-
săud în anul 1869. Contribuţii de demografi e istorică, Cluj-Napo-
ca, Editura Argonaut, 2010, p. 39.
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parte dintre istoricii contemporani, care vorbesc des-
pre dimensiunea anastatică a baladei:

„Pe termen lung, ea (balada) a avut un efect 
benefi c, fi ind un moment de rezistenţă și constitu-
ind mobilul altor evenimente de acest fel. În ceea 
ce privește consemnarea evenimentului istoric, 
acesta se regăsea ca sentinţă între hârtiile cance-
lariei vieneze și atât. Primul care va vorbi despre 
el într-o lucrare va fi  Bariţiu, la un secol după eve-
niment. Până atunci însă, singura formă de per-
petuare a memoriei a fost balada sa. Compusă de 
un autor al cărui nume se pierde în negura isto-
riei (sau de mai mulţi) și transmisă prin viu grai, 
suferind în mod cert modifi cări datorate evlaviei 
populare, ea surprinde cadrul istoric al evenimen-
tului și desfășurarea lui, descrie protagonistul ac-
ţiunii și sfârșitul său tragic. În fi nalul ei regăsim 
elemente de hiperbolă. Tot aici este descrisă și 
compătimirea naturii pentru martiriul său («soa-
rele n-o strălucit, nici luna n-o luminat, stelele s-
o-ntunecat»…, «codru-i plânge de milă»)”193.

Înainte de a ne avânta însă într-o analiză privi-
toare la textul ei şi la importanţa lui, socotim potrivită 
redarea textului Cântecului lui Todoran, care este rodul 
colaborării între înţelepciunea populară şi mâna lui Teo-
har Mihadaş, care îi conferă o notă stilistică apropiată de 
balada cultă, fără a eluda însă întru totul elementele ce 

193 Iuliu-Marius Morariu, Balada populară ca formă de perpetuare 
a memoriei: cazul martirului Tănase Todoran, p. 34.
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ţin de balada populară, care se văd în iregularitatea ver-
surilor, în asimetria prozodică, în prezenţa, iregulată şi 
ea, a versului refren şi în abundenţa regionalismelor şi a 
arhaismelor194. Iată conţinutul ei: 

„Sub un deal cu stejăriș,
Lângă Salva pe-un podiș,
Într-o zi de primavară
Granicerii se-adunară.
Generalu-mpărătesc
Și-un vlădică românesc
După slujbă i-o oprit
Și pe tăţi i-or sfătuit,
Jurământul să-l depună
C-apoi toate or merge strună
Stegul când l-au ridicat,
Un bătrân a-ncălecat,
Moș Tănase Todoran,
Nenfricatul bichigean
În vârstă de ani o sută
Și-aceea de mult trecută;
Iese-n faţa lor călare
Și rostește-o cuvântare:
Steagu-aiesta-i mincinos
Slobozâţi puștile jos
Și-apoi iar le ridicaţi

194 În zona Năsăudului, din care face parte atât satul Bichigiu, lo-
cul natal al martirului Todoran, cât şi Salva, locul martiriului său, 
multe dintre regionalismele care ar putea fi  considerate arhaice 
din pricina vechimii lor se mai păstrează însă în uzul actual al 
limbii ţăranilor de aici.
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Și spre domni să le-ndreptaţi.
Nu vă daţi feciori cătane,
Că-ţi purta păduchi cu coarne,
Asta v-o spune de-un an,
Moșul vostru Todoran.
În mormânt de m-or băga
În lanţuri de m-or lega,
Nu mă las de legea mea
Asta-i legea lui Hristos,
Slobozâţi puștile jos.
……………………………..
De la-nalta-mpărăţie
O venit o comnisâie,
Și pe mulţi îi judecară
Fiecare cum să piară,
Unii-n temniţă băgaţi, 
Opt să fi e spânzuraţi.
Numa moșu Todoran,
Nenfricatu Bichigean,
El s-o sfârșit tras pe roată,
Plâns și azi de lumea toată;
Lângă Salva pe «mociră»
Și codru-i plânge de milă.
Todoran când o murit
Soarele n-o strălucit,
Nici luna n-o luminat,
Stelele s-o-ntunecat
Codrule, bătut de rouă,
Îi jălesc fecioare nouă
Și nouă feciori voinici
Pe vitejii morţi aici.
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Lângă Salva pe «mociră»
Și codru-i plânge de milă195”.

Balada încearcă, după cum se poate vedea, re-
darea cu acurateţe a evenimentului, respectând datele 
istorice existente şi reliefând atitudinea dârză a lui To-
doran, care nu vrea să se lase de legea lui strămoşească. 
Mai mult ca orice alt izvor istoric, ea redă dimensiunea 
confesională a răscoalei, fapt ce arată că în conştiinţa 
ţăranilor din zona Năsăudului, personajul pomenit a 
supravieţuit drept un erou al credinţei şi nu ca erou şi 
justiţiar social, aşa cum încearcă să-l prezinte o parte 
dintre istoricii uniţi contemporani. 

Ea este importantă şi din punct de vedere stilis-
tic, dialogurile fi ind folosite în conţinutul ei pentru a 
ajuta pe cel care o ascultă să creioneze portretul mo-
ral al personajului principal, iar descrierea, pe alocuri 
conţinând elemente de hiperbolă, contribuind la des-
cerierea contextului şi la redarea complexităţii eve-
nimentului. Cealaltă versiune, puţin mai simplă din 
punct de vedere al conţinutului, are în centru aceleaşi 
elemente, textul fi ind însă puţin diferit, iar autorul sau 
autorii populari insistând mai mult asupra legăturii lui 
Todoran şi a companionilor săi cu cadrul natural196. 
195 Valeria Peter Predescu, Cântări năsăudene culese și alese de 
Valeria Peter Predescu, p. 138. Cf. Idem, Eroi ai neamului în lirica 
populară, pp. 16-17.
196 Iată cum începe de fapt această baladă:
„Pe la noi pe la Salva, 
Îi frumos primăvara, 
Cucul n-a cântat de-un an, 
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Faptul că Todoran a supravieţuit în primul rând 
în memoria urmaşilor săi prin intermediul baladei po-
pulare reprezintă un lucru important ce arată că ţăranul 
român din zona Năsăudului a fost cel dintâi care a 
contribuit la păstrarea imaginii lui. Felul în care a păstrat 
el această imagine este şi el important căci, spre deose-
bire de anumiţi istorici de mai târziu, lirica populară va 
conserva dimensiunea confesională cu importanţa ei în 
paginile textelor pe care le va emite ea.

3. 2. 3 Tănase Todoran în istoriografi e
După ce, în paginile anterioare ale cercetării 

noastre, am văzut cum s-a păstrat şi conservat mar-
tiriul Sfântului Atanasie Todoran în lirica populară, 
respectiv în cele două balade care îi sunt dedicate, în 
rândurile următoare vom încerca să vedem care a fost 
modalitatea prin care s-a conservat imaginea lui în is-
toriografi e. 

Una dintre cele mai vechi relatări istoriografi ce 
îi aparţine lui George Bariţiu şi poate fi  regăsită în 
paginile istoriei regimentului scrisă de el. Evocarea 
începe cu descrierea unui parastas, petrecut la 18 iu-
nie 1863 pe platoul Mocirlă, locul martiriului, la care 

De jalea lui Todoran”. Idem, Cântări năsăudene culese și alese de 
Valeria Peter Predescu, p. 139. Cf. Idem, Eroi ai neamului în lirica 
populară, pp. 16-17. După cum se poate vedea, aici natura este 
personifi cată, ea plângându-l pe eroul cu un sfârșit atât de trist 
și reprezentând, conform canoanelor ermeneuticii literare, vocea 
eului liric care, prin intermediul ei, plânge el însuși soarta grea a 
românilor transilvăneni și contemplă jertfa lui Todoran.
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a participat şi el. Iată cum îşi aminteşte el momentul 
de atunci:

„Procesiunea a fost incantatoria si miscato-
ria de inimi; conducatoriu alu ei au fost fericitulu 
in Domnulu prepositu Macedonu Popu, vicariulu 
foraneu Grigorie Moisilu din Năsăudu, apoi tota 
preoţimea din districtu şi mai multe mii de omeni 
din totu districtu şi din pregiuriu, asia catu totu pla-
toulu acelu mare era un campu de serbatore, unde 
falfaia mai multe stindarde si prapore in onorea re-
pausatiloru bravi romani”197.

Respectul de care se bucură Todoran din par-
tea unui greco-catolic ca George Bariţiu spune mul-
te lucruri despre dimensiunea intreconfesională şi 
transconfesională a actului său şi arată că, la un secol 
după răscoală, centuagenarul martir era încă viu în 
conştiinţa urmaşilor săi, care îl pomeneau cu evlavie. 

Un alt document important cu privire la 
Todoran, şi deopotrivă unul dintre cele mai vechi care 
se păstrează în acest sens, poartă semnătura lui Nestor 
Şimon, jurist şi secretarul Fondurilor grănicereşti 
năsăudene. Documentul a fost până nu demult inedit, 
el fi ind publicat ulterior de către părintele profesor 
Dorel Man în paginile revistei Facultăţii de Teologie 
Ortodoxă din Cluj-Napoca198. Autoritatea emitentă 

197 George Bariţiu, Istoria regimentului alu II romanescu granita-
riu transilvanu, p. 103.
198 Dorel Man, Fapta lui Tănase Todoran din anul 1763 în conştiinţa 
urmaşilor: o scrisoare document din anul 1887 privind revolta de 



134

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu

a acestuia, respectiv autorul, nu este o autoritate în 
cercetarea istorică, el fi ind jurist la bază. Conştient de 
acest lucru, el „se legitimează ca cercetător şi iubitor de 
istorie din zona Năsăudului, preocupat de Regimentele 
de grăniceri şi de Revolta de la Salva din 1763”199. 
Preocupat de dorinţa de a fi  obiectiv, el îşi prezintă şi 
sursele şi contextul abordării sale. Iată textul său cu 
privire la Todoran şi la martitriul său: 

„Despre acestea am povestit cu dl Petru Tan-
co care a zis că eu am dreptate şi-s drepte cele ce 
le-am afl at eu, căci el le ştie din istoria ce s-a scris 
la mandatul colonelului şi pe care a descopiat-o 
dânsul dar s-a prăpădit în 1848. El îşi aduce amin-
te cum că în acea istorie era scris că Todoranu pe 
când îl tăia cu roata striga: «Nu vă daţi unirei». Aşa 
dară năsăudenii de două ori s-au opus unirei: 1. 
unimei religioase cu Roma şi 2. uniunei politice în 
1848”200.

După cum se poate vedea, discursul lui este unul 
obiectiv şi are în vedere dimensiunea confesională, 
ceea ce pentru un autor pe care unii îl suspectează 
a fi  greco-catolic dar care, chiar şi ortodox, nu ar fi  
avut motive să critice uniaţia întrucât făcea parte din-
tr-o instituţie subordonată direct Vicariatului unit al 
Rodnei. 

la Salva, pp. 175-187.
199 Ibidem, p. 177.
200 Ibidem, p. 178.
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O altă mărturie importantă ce poate fi  plasată la 
începutul secolului XX este cea a lui Victor Onişor, şi 
el jurist ca formaţie, care este, de asemenea, suspectat 
ca fi ind greco-catolic, şi care, în paginile Revistei Ilu-
strate ce apărea la Bistriţa, dedică un amplu medalion 
lui Tănase Todoran. Două aspecte interesante vom ilu-
stra din materialul lui. Iată textul celui dintâi, în care 
vorbeşte despre contextul militarizării şi despre ele-
mentele care l-au forţat pe eroul nostru să o refuze: 

„Curtea căuta să estindă de-o dată cu milita-
risarea și unirea cu biserica Romei, care pe atunci 
încă nu ajunsese a se lăţi până în aceste ţinuturi. 
De aceea populaţiunea, când a fost întrebată despre 
aplicarea ei de a se militarisa, i-a pus în vedere și 
această chestiune atât de neomenoasă. Colonelul 
Sehroeder, comandantul garnisoanei din Bistriţa, 
a desvoltat mult zel întru a îndemna pe Români, 
ca de-odată cu primirea armelor să primească și 
unirea. 

Dacă cunoaştem fi rea poporului în acea 
ce priveşte chestiile de credinţă, putem să ne în-
chipuim, ce luptă, se va fi  petrecut în sufl etul lui, 
până ce se va fi  putut declara, că primeşte şi unirea 
– lepădarea de credinţa din moşi-strămoşi – de-
odată cu militarisarea”201.

Asemenea lui Nestor Șimon și lui Șotropa de mai 
târziu, și Onișoru, imortalizat de Rebreanu asemenea 

201 Victor Onișor, Todoran. Episod din istoria regimentului de gra-
niţă dela Năsăud, pp. 150-151.
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altor intelectuali năsăudeni, în paginile romanului său 
Ion, unde avocatul Grofșoru corespunde personajului 
istoric, insistă asupra laturii confesionale a gestului 
bătrânului năsăudean, fapt ce transformă relatarea sa 
într-una obiectivă. Cel de-al doilea fragment asupra 
căruia dorim să ne oprim aici se referă la personaj în 
sine, pe care îl înfăţișează ca pe un reprezentat al pro-
totipului eroic:

„Despre Todoran povestesc bătrânii, că și când 
era pe roată, de i se sfărâmau oasele încă striga «nu vă 
daţi fraţilor!» până ce și-a dat sufl etul. Locul unde e 
înmormîntat Todoran și astăzi se cunoaște pe Mocirla 
și l-am văzut și eu de mai multe ori ca gimnasist.

Așa au știut să se jerfească pentru convinge-
rile lor acești vrednici Români. În Todoran vedem 
o adevărată fi gură de erou legendar, demnă de a fi  
cunoscută de toţi Românii”202. 

 Evocarea lui Onișoru, petrecută la începutul se-
colului al XX-lea, arată că Todoran a rămas în conști-
inţa urmașilor lui vreme de mai multe secole, imaginea 
lui de erou al credinţei nefi ind, în ciuda tentativelor 
repetate ce se întind pe cuprinsul mai multor secole, 
înlocuită de cea de erou social. 

Imaginea lui Todoran a trecut însă graniţa isto-
riografi ei românești dacă ne raportăm la faptul că ma-
ghiarul Georgy Rettegi scria și el, la începutul secolului 
trecut, într-o revistă maghiară despre eroul de la Salva 
în tușe similare celor ce poartă semnătura lui Onișo-

202 Ibidem, p. 155. 
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ru203. Protestant de confesiune, el ar fi  putut considera 
irelevantă revolta de la Salva sau ar fi  putut insista asu-
pra dimensiunii ei sociale, dar totuși nu a făcut-o, fapt 
ce denotă atât importanţa lui Todoran, cât și seriozita-
tea autorului. 

Virgil Șotropa, despre care am pomenit și înain-
te și asupra căruia nu vom insista aici, este important 
și el între autorii ce contribuie la păstrarea memoriei 
lui Tănase Todoran. De altfel, el este cel care oferă o 
descriere a evenimentului în paginile căreia, deși este 
greco-catolic, sesizează dimensiunea confesională a lui 
și o reliefează, și oferă conţinutul sentinţei204.

Un alt istoric care vorbește despre învăţământul 
sălăuan este învăţătorul Dionisie Piciu205, dascăl al șco-
lii din localitate. Greco-catolic de confesiune, el scrie 
despre Todoran cu prilejul împlinirii a 173 de ani de la 
moartea martirică. El greșește însă numele lui și îl nu-
mește Dumitru, iar atunci când vorbește despre jertfa 
lui insistă asupra dimensiunii ei sociale și nu asupra 
valorii ei confesionale. Astfel, jertfa lui Tănase Todo-
ran a avut, în opinia lui, drept scop: 
203 Cf. Adrian Onofreiu, Istoria judeţului Bistriţa-Năsăud în docu-
mente și texte; Ștefan Meteș, Emigrări românești din Translivania 
în secolele XIII – XX, p. 161.
204 Virgil Șotropa, Comandanţii districtului grăniceresc năsău-
dean, pp. 92-101; Idem, Istoricul districtului năsăudean, pp. 1-64; 
Idem, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 1762 (I), pp. 1-80.a
205 Dionisie Piciu, 173 de ani de la moartea lui Teodor Todoran, în 
rev. „Vatra, a asociaţiei învăţăturilor din Judeţul Năsăud”, Anul II, 
nr. 4-5, Năsăud, 1936, pp. 148-149.
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„... păstrarea drepturilor strămoșești, care 
odată cu militarizarea văii Someșului erau amenin-
ţate să se piardă, iar poporul, care până acuma era 
liber și se bucura de mai multe drepturi, avea să de-
vină iobag”206.

Mărturia lui nu are niciun fel de valoare istorică, 
pentru că domnul Piciu nu aduce nimic nou în eluci-
darea problematicii cu privire la Tănase Todoran. Din 
nefericire, nu este utilă nici din perspectiva obiecti-
vităţii discursului, ea rămânând însă importantă ca o 
nouă atestare documentară cu privire la el. După Piciu, 
perioada la care ne referim nu mai cunoaște, după ști-
inţa noastră, evocări sau medalioane mai ample ale lui, 
ci doar evocări succinte aparţinătoare unor scriitori 
precum vicarul unit Ștefan Buzilă de la Poiana Ilvei207.

Perioada comunistă cunoaște o multiturine de 
menţiuni privitoare la Tănase Todoran, aparţinând 
unor oameni precum Ștefan Meteș208, Silviu Drago-
mir209, Carol Gollner210, David Prodan211, Mircea Pă-
206 Ibidem, p. 149. 
207 Cf. Ștefan Buzilă, Protopopii și vicarii Năsăudului, în „Arhiva 
Someșană”, nr. 27, Năsăud, 1940, p. 354.
208 Ștefan Meteș, Emigrări românești din Transilvania în secolele 
XIII – XX, p. 161.
209 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din 
Ardeal în secolul XVIII, vol. II, p. 263.
210 Carol Gollner, Regimentele grănicerești din Transilvania 1764-
1851, pp. 44-45.
211 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, București, Editu-
ra Știinţifi că și Enciclopedică, 1984, p. 265.
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curariu212, Teodor Tanco213 sau Valeriu Șotropa214. Cu 
excepţia lui Teodor Tanco, care încearcă o sinteză a 
istoriografi ei, ei nu aduc însă informaţii noi și se fo-
losesc de imaginea lui Todoran pentru a ilustra starea 
românilor transilvăneni din acea perioadă. Din aceas-
tă pricină, putem spune că perioada comunistă nu se 
distinge prin lucruri extraordinare din acest punct de 
vedere. Evocărilor lor li se adaugă și cea a părintelui 
Constantin Cojocaru215 care, deși nu aduce informaţii 
noi și inedite, vorbește totuși despre dimensiunea con-
fesională a revoltei, într-o revistă de teologie ortodoxă 
însă și nu într-un volum laic. 

Interesantă este turnura pe care o ia istoriogra-
fi a privitoare la tema noastră după revoluţia din anul 
1989. Dacă până la comunism, datorăm în mare parte 
conservarea imaginii lui Todoran istoricilor greco-ca-
tolici de confesiune dar obiectivi în gândire și afi rma-
ţii216, după comunism, istoricii greco-catolici sunt cei 
212 Cf. Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii Românești, p. 
31; Idem, Istoria bisrericii românești din Transilvania, Banat, Cri-
șana și Maramureș până în 1918, pp. 214-221.
213 Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva – însemnări și portrete, 
pp. 182-183.
214 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în 
lupta pentru progres social și libertatea naţională a românilor din 
Transilvania, p. 71.
215 A se vedea: Constantin Cojocaru, op. cit., pp. 243-254.
216 O sinteză interesantă cu privire la opiniile istoriografi ei greco-
catolice asupra subiectului nostru oferă Iuliu-Marius Morariu. 
Iată ce spune el: „Analizând cele prezentate până acum în cadrul 
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care contestă și dimensiunea jertfelnică și cea confesi-
onală a lui Todoran, încercând să îl transforme într-un 
om al sașilor. Ce-i drept, textul ei nu este întru totul 

cercetării noastre, observăm că răscoala petrecută la data de 10 
mai a anului 1763 la Salva, dar și urmările ei, s-a bucurat în mod 
repetat de atenţie din partea greco-catolicilor, de-a lungul timpu-
lui. Din păcate însă, nu toţi cei care s-au oprit asupra subiectului 
s-au dovedit a fi  întru totul obiectivi în cercetările și prezentările 
lor. Astfel, se disting trei direcţii mari, în ceea ce privește cerce-
tarea dedicată acestui subiect: cea dintâi, subiectivă, caracterizată 
prin negarea dimensiunii confesionale a răscoalei, și valorifi carea 
în chip exagerat a dimensiunii ei sociale, direcţie în care se înscriu 
atât nume mari ale istoriografi ei, precum Augustin Bunea, cât și 
istorici mai noi, mai puţin cunoscuţi în domeniul cercetării, pre-
cum Dionisie Piciu, Ironim și Nicoleta Marţian; o alta, moderată, 
ce nu arată în mod explicit dimensiunea confesională, dar lasă să 
se înţeleagă că ea ar fi  existat, în care se înscriu nume precum cel 
al lui George Bariţiu sau al lui Zenovie Pâclișanu, Ștefan Buzilă 
(din perspectiva piesei de teatru dedicată răscoalei de la Salva, 
aici putând fi  inclus și Teodor Tanco); ultima, ce îi cuprinde pe 
autorii care, în ciuda apartenenţei lor confesionale, oferă o vizi-
une obiectivă asupra evenimentului, valorifi când într-o manieră 
echilibrată ambele motive mari ale răscoalei (exponenţi ai acestei 
categorii pot fi  consideraţi Victor Onișor, Nestor Șimon și Teodor 
Tanco). Prin scrierile lor și prin informaţiile, mai mult sau mai 
puţin obiective, acești autori, asemeni celor ortodocși, contribuie 
însă la perpetuarea memoriei Sfi nţilor Martiri Năsăudeni, fapt 
pentru care aportul lor nu trebuie marginalizat, iar meritele lor 
trebuie recunoscute”. Iuliu-Marius Morariu, Martiriul Sfi nţilor 
năsăudeni refl ectat în istoriografi a greco-catolică, p. 35.
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lipsit de obiectivitate. Astfel, deși avansează ideea că 
ar fi  fost omul magistratului Bistriţei și că revolta sa ar 
fi  dorit doar să facă jocurile sașilor, ea îl califi că totuși 
între oamenii importanţi ai zonei Năsăudului care au 
condus opera de emancipare socială:

„Chiar dacă, din unele interpretări transpare 
ideea că ar fi  fost «Omul magistratului bistriţean», 
care se opunea cu înverșunare militarizării Văii 
Rodnei, sau că revolta ar fi  fost îndreptată împotri-
va Unirii cu Biserica Romei, conducătorul ei trebuie 
privit ca un exponent al luptei năsăudenilor pentru 
emancipare în secolul XVIII, deschisă tocmai prin 
cele două acţiuni catalizatoare: Unirea cu Roma și, 
apoi militarizarea”217. 

Opinia dânsei se înscrie de altfel pe linia celei a 
socrului ei, profesorul Ironim Marţian, specialist în 
chestiuni mult mai pragmatice decât istoria și profe-
sor al universităţii Politehnice din Cluj-Napoca, care 
are totuși, de câţiva ani încoace și veleităţi de istoric. 
Într-un text scris cu câţiva ani mai târziu, acesta arată 
următoarele cu privire la Todoran și la jerta lui: 

„În acest fel, ori din ce unghi l-am privi, Tă-
nase Todoran trebuie să rămână exponentul luptei 
năsăudenilor pentru emancipare în secolul XVIII, 
luptă deschisă de cele două acţiuni benefi ce pentru 
români, deja amintite: Unirea cu Roma și militari-
zarea Văii Rodnei”218. 

217 Nicoleta Marţian, Tănase Todoran, 1763-1998, p. 71. 
218 Ironim Marţian, Momente din lupta năsăudenilor pentru 



142

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu

Afi rmaţia lui va benefi cia însă de un răspuns ge-
neros și bine argumentat, publicat în paginile aceluiași 
periodic în care publicase și nora domnului Marţian, 
ce poartă semnătura colonelului Vasile Tutula, unul 
dintre istoricii contemporani specializaţi în problema-
tica todoraniană219.

 Pe lângă aceste mici polemici pe care le-a iscat 
revolta de la Salva, ea a generat din partea Bisericii Or-
todoxe, care a asumat imaginea lui Todoran, și a repre-
zentanţilor ei, o serie de scrieri valoroase din perspec-
tiva importanţei și a conţinutului, prin care imaginea 
lui este bine păstrată și ancorată, iar autorii îl feresc de 
denigrări. Părintele Nicolae Feier220, Paul Ersilian Roș-
ca221, Iuliu-Marius Morariu222, dar și alţii au publicat în 
această perioadă studii și articole în care restituie isto-
riografi c imaginea lui Todoran, oferind o perspectivă 
echilibrată asupra ei și valorifi când diverse izvoare.

Trebuie menţionat, de asemenea, faptul că, în 
paralel cu cele două surse mari, respectiv folclorul și 
istoriografi a, imaginea lui Todoran s-a păstrat, ce-i 
drept într-o manieră hiperbolizată și un pic detașa-

emancipare în secolul XVIII, p. 55.
219 Vasile Tutula, Din nou despre revolta și martirajul de la Salva: 
10 mai; 12 noiembrie 1763, în „Almanah cultural-știinţifi c „Vir-
tus Romana Rediviva”, nr. 5, Cluj-Napoca, 2000, pp. 98-109.
220 Nicolae Feier, op. cit.
221 Paul Roșca Ersilian, op. cit.
222 A se vedea operele pe care le-am citat anterior din el, dar și: 
Ana Filip, Iuliu-Marius Morariu, Istoria Mănăstirii „Izvorul Tă-
măduirii” Salva.
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tă de realitatea istorică și de cea istoriografi că și prin 
intermediul literaturii. Teodor Tanco poate fi  con-
siderat din acest punct de vedere un deschizător de 
drumuri prin publicarea piesei de teatru intitulată Pe 
uscat și pe ape223. Lui i se adaugă însă și alţi autori, ca 
de exemplu Balaș Pascu, care a scris și publicat piesa 
de teatru, intitulată Fluierul de oţel224, care, deși este o 
operă literară, respectă adevărul istoric și pune în faţa 
cititorului o perspectivă obiectivă. Acestora li se pot 
adăuga, desigur, și alte opere mai mari sau mai mici 
sau evocări mai mult sau mai puţin importante ale 
lui Tănase Todoran225, care nu aduc însă nimic nou 
în ceea ce privește cercetarea, însă contribuie și ele la 
perpetuarea imaginii lui Tănase Todoran în memoria 
urmașilor săi.  

Între scrierile contemporane, evocări frumoa-
se oferă și scriitorul Dorin Tudoran, cunoscut poet și 
prozator contemporan, fost președinte al Uniunii Scri-
itorilor din România în timpul perioadei comuniste, 
emigrat ulterior în Statele Unite ale Americii, care, în 
paginile ultimei sale cărţi, oferă câteva evocări frumoa-
se cu privire la Tănase Todoran, al cărui strănepot se 
revendică a fi . Prima face parte dintr-un interviu în care 
223 A se vedea: Teodor Tanco, Trilogie transilvană – teatru, Bucu-
rești, Editura Cartea Românească, 1985, pp. 5-72.
224 Pașcu Balaci, Fluierul de oţel: dramă istorică, Editura Riso-
print, Cluj-Napoca, 2008. 
225 Ca de exemplu: Ana Filip, Revolta grănicerilor năsăudeni de pe 
platoul Mocirla din Salva din 10 mai 1763, în „Plaiuri Năsăude-
ne”, nr. 13, Mai, Năsăud, 1993, p. 3.
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cineva îl chestionează cu privire la o potenţială dispută 
cu scriitorul Luca Piţu. Respectul celui din urmă pentru 
străbunul său Todoran îl face să nu intre într-o polemică 
și o dispută cu acesta. Iată textul original: 

„Simplu. Sunt strănepotul lui Tănase Todo-
ran din Bichigiu, judeţul Bistriţa-Năsăud. Cel tras pe 
roată cu tot dichisul vremii. Și uite ce scrie Piţu aici 
despre moșul meu: «iar de mi se întâmplă să mă îm-
băt, foarte rar de altfel și numai când ascult „Balada 
lui Moș Tănase Todoran” (ori slujba cucerniciei sale 
Ioan Pintea de canonizare a grănicerilor năsăudeni) 
– labitur ex oculis meis, esenţă a lacrimarului»”226.

Cea de-a doua face parte dintr-un pasaj autobi-
ografi c, în cadrul căruia autorul vorbește despre origi-
nile sale și, implicit, despre cele ale tatălui său, arătând 
că un element care îl făcea să fi e foarte mândru pe tatăl 
său era descendenţa sa din familia lui Tănase Todoran. 
Nu vom insista aici asupra aspectelor ce ţin de înstrăi-
narea genealogică și nu vom vorbi în detaliu espre felul 
în care tatăl său a ajuns să fi e ginere în partea cealaltă 
a judeţului, ci ne vom limita doar la redarea textului 
propriu-zis:

„În sfârșit, tatăl meu s-a numit Gheorghe 
Todoran (George, pentru prietenii săi) și a fost pro-
fesor de limba română. Era din Bichigiu, Bistriţa-
Năsăud, și era nemăsurat de mândru pentru două 
lucruri. 

226 Dorin Tudoran, Luxul indiferenţei, Editura Școala ardeleană, 
Cluj-Napoca, 2015, p. 259.
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Primul – era stră-nepotul legendarului moș 
Tănase Todoran, tras pe roată în prezenţa episco-
pului unit Aron și a generalului Bokow, lângă Sal-
va, la vârsta de 104 ani, în 1763, fi indcă refuzase și 
instigase membri a două batalioane de grăniceri să 
nu depună jurământul”227. 

Acestea sunt, așadar, cele două evocări impor-
tante ale lui Dorin Tudoran pe care le-am regăsit în 
paginile ultimelei sale cărţi, constituită ca o antologie 
de studii, articole, decupaje de ziar și alte lucruri de 
acest fel și care, deși este o carte care nu are un conţinut 
omogen este frumoasă și interesantă deopotrivă, con-
ţinutul ei fi ind unul deopotrivă suculent și efervescent 
atât datorită actualităţii problematicii abordate, cât și 
datorită polemicilor pe care le conţine ea (în special a 
celei cu vechiul și bunul său prieten Vladimir Tismă-
neanu, cu care autorul se ceartă și ale căror drumuri se 
vor despărţi din mai multe motive, evenimentul fi ind 
descris cu extrase din textele lui Tudoran în paginile 
volumului). 

Concluzionând, nu putem decât să observăm că 
avem de-a face cu multiple forme de păstrare a imagi-
nii lui Tănase Todoran. Alături de sursele primare, res-
pectiv sentinţa ce conţine condamnarea lui la moarte 
şi folclorul, care a fost varianta orală a sentinţei pentru 
ţăranii din zona Năsăudului, cercetarea istoriografi că 
destul de bogată, dacă ne raportăm la faptul că avem 
de-a face cu un subiect de nişă, şi literatura beletristică, 
sunt şi ele importante, reliefând complexitate imagi-
227 Ibidem, p. 318.
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nii lui Tănase Todoran, vorbind despre jertfa lui şi 
punând în valoare diferite aspecte şi contribuind la 
păstrarea vie în conştiinţa oamenilor a imaginii erou-
lui năsăudean.

3. 2. 4. Canonizarea – asumarea lui Tănase 
Todoran și a jertfei lui în spaţiul eclesiastic

Evenimentul petrecut în data de 10 mai a anului 
2008 pe platoul Mocirlă, de la Salva, respectiv canoni-
zarea Sfântului Atanasie Todoran și a celor care au pă-
timit împreună cu el în anul 1763, dovedește faptul că 
Biserica Ortodoxă a asumat gestul martiric petrecut cu 
aproape două secole și jumătate în urmă aici și cinsteș-
te înaintașii, fi ind important pentru analiza modului 
în care imaginea Sfi nţilor năsăudeni au supravieţuit în 
conștiinţa urmașilor. 

El a fost, desigur, precedat de către o serie de 
demersuri și, după cum era de altfel de așteptat, a fost 
asumat de către mulţi după ce s-a petrecut. Trebuie spus 
însă că un merit aparte în realizarea acestui eveniment care 
a culminat cu trecerea în rândurile sfi nţilor a celor care au 
murit la Salva, revine oamenilor care au cunoscut direct 
spiritualitatea locală. De exemplu, dacă lui Teodor Tanco228 
îi revine meritul de a fi  scris în timpul comunismului 
despre ei şi de a fi  contribuit prin volumele şi articolele 
lui la neuitarea lor, meritul îi revine şi părintelui Ioan 
Dâmbu, protopopul de atunci şi de acum al Năsăudului, 
care a luptat efectiv pentru canonizarea lor, oferindu-i 
Înaltpreasfi nţitului Bartolomeu informaţii cu privire la 
228 Cf. de exemplu: Teodor Tanco, op. cit., p. 247.
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viaţa şi martiriul lor şi coagulând în jurul lui oameni de 
ştiinţă, precum domnul profesor Flore Pop sau părintele 
Dorel Man, care au adunat apoi documentele necesare 
canonizării229. După canonizare, împreună cu alţii, a 
lucrat şi lucrează încă la realizarea monumentului dedicat 
lor, ce urmează a fi  amplasat în centrul Năsăudului. Astfel, 
deşi nu a lăsat urme scrise foarte multe230, dânsul a avut 
o contribuţie importantă şi directă la ceea ce s-a petrecut 
atunci. 

Datorită eforturilor corelate ale părintelui Ioan 
Dâmbu şi ale oamenilor de ştiinţă care au întocmit dosa-
rul de canonizare, la 10 mai 2008, Sfântul Sinod, hotăra 
prin Tomosul pe care l-a emis şi care s-a citit în faţa mii-
lor de oameni sau chiar a zecilor de mii după unii: 

„Ca de acum înainte, Sfi nţii Martiri și Măr-
turisitori Năsăudeni: Atanasie Todoran din Bichi-
giu, Vasile din Mocod, Grigore din Zagra și Vasile 
din Telciu, să se numere între Sfi nţii pomeniţi de 
Biserica noastră și preamăriţi de Dumnezeu în ce-
ruri și să se cinstească cu cântări de laudă în ziua a 
douăsprezecea a lunii noiembrie”231. 

229 A se vedea: Dorel Man, Flore Pop, Mărturie și martiriu în 
Transilvania secolului al XVIII-lea, op. cit.
230 Deși, totuși, apropierea de Mănăstirea de la Salva, și grija pen-
tru locurile acestea, pot constitui totuși dovezi sufi ciente. În plus, 
atașamentul pentru acel loc și pentru Martirii năsăudeni poate 
fi  văzut și din prefaţa pe care o scrie istoriei mănăstirii. Cf. Ana 
Filip, Iuliu-Marius Morariu, Istoria Mănăstirii „Izvorul Tămădu-
irii” Salva, p. 7.
231 ***, Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române 
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Preafericitul părinte Patriarh Daniel, care, din 
motive binecuvântate, nu a reuşit să ia parte la eveni-
ment, a transmis atunci şi el o scrisoare, surprinzând 
în paginile ei solemnitatea evenimentului petrecut la 
Salva:

„Marea sărbătoare de astăzi este o nouă eta-
pă în urcușul spre cer a neamului nostru românesc 
prin proclamarea solemnă a canonizării unui nu-
măr de patru neo-martiri și mărturisitori ardeleni 
care au suferit și s-au jertfi t apărându-și credinţa 
strămoșească în faţa dureroaselor prigoane împo-
triva Bisericii și a neamului românesc din această 
parte a ţării, păstrându-și până la capăt încrederea 
în dreptatea cauzei sfi nte pentru care-și dădeau 
viaţa”232.

Acest mesaj, citit în faţa celor şaptesprezece iera-
rhi ai Bisericii Ortodoxe Române prezenţi pe platoul 
Mocirlă, a sutelor de preoţi şi a mulţimii de credincioşi, 
a fost urmat de cuvântul Înaltpreasfi nţitului părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Bartolomeu al Clujului, 
care a fost, ca de obicei, la înălţimea vremurilor. Iată 
ce a spus el cu acest prilej solemn, reliefând totodată 

pentru canonizarea Sfi nţilor Martiri și Mărturisitori Năsăudeni 
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Manu din Mocod, Grigore 
din Zagra și Vasile din Telciu, în „Renașterea”, anul XIX, nr. 5, 
(217)/2008, p. 2.
232 Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Mesaj la ca-
nonizarea Sfi nţilor năsăudeni, în „Renașterea”, anul XIX, nr. 5 
(217)/2008, p. 3.
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importanţa evenimentului şi bucuria care-l încercau 
pe vremea când se afl a destul de aproape de pragul de 
nonagenar şi de fi nalul vieţii sale pământeşti: 

„Iată că Dumnezeu m-a ajutat ca, la vârsta 
mea de 87 de ani, să trăiesc bucuria duhovnicească 
de a-mi vedea visul împlinit. După ce anul trecut 
a fost canonizat Sfântul Pahomie de la Gledin, un 
mare cuvios pe care l-a dat pământul Bistriţei și 
Năsăudului, am făcut propunerea, iar Sfântul Si-
nod, cu avizul comisiei de specialitate, a aprobat 
canonizarea, a cărei proclamare solemnă o facem 
astăzi”233.

Acestea au fost, aşadar, principalele elemente 
care au caracterizat evenimentul canonizării Sfi nţilor 
Martiri năsăudeni, precedat şi el de un amplu proces 
ce a constat în colectarea datelor şi pregătirea dosaru-
lui de canonizare, în cadrul căruia şi-au dat concursul 
oameni de seamă ai zonei precum părintele protopop 
Ioan Dâmbu sau domnul profesor Flore Pop, dar şi oa-
meni de cultură de la Cluj, contribuind astfel la imor-
talizarea şi asumarea gestului lor eroic într-un cadru 
eclesiastic şi în memoria urmaşilor.

233 Mitropolitul Bartolomeu Anania, Cuvânt la canonizarea Sfi nţi-
lor martiri năsăudeni, în „Renașterea”, anul XIX, nr. 5 (217)/2008, 
p. 1.
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4. Concluzii

După cum se poate vedea, Sfântul Tănase 
sau Atanasie Todoran a fost un personaj 

complex, iar activitatea lui a fost, ca și viaţa lui, una 
importantă pentru zona Năsăudului. Jertfa lui, ce are 
în prim plan dimensiunea confesională, este nu doar 
cea a unui erou, ci și cea a unui Sfânt. Sfaturile pe care 
le dă el în cadrul cuvântării, pe care o rostește înain-
te de declanșarea răscoalei234, ne relevă un om care se 
remarcă printr-o bogată experienţă de viaţă, care de 
la înălţimea celor o sută patru ani reușește să se ridi-
ce deasupra mărunţișurilor și meschinăriilor acestei 
vieţi, judecă situaţia la cald, își articulează un discurs 
coerent pornind de la diferite premise și care concurge 
înspre câteva concluzii clare235. 

Termenul de „păgâni” cu care îi gratulează pe 
soldaţii austrieci care veniseră să asiste la depunerea 
jurământului, deși știa foarte bine că sunt creștini ca și 
el, arată o fervoare aparte în propovăduirea credinţei, 
iar capacitatea de a oferi jertfa supremă în scopul slu-
234 Cf. Virgil Șotropa, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene, p. 72.
235 Cf. Iuliu-Marius Morariu, Sfi nţii Martiri năsăudeni, credinţa 
mai presus decât viaţa însăși, p. 32, pentru o analiză coerentă și 
competentă a textului acestei cuvântări, de unde reiese clar di-
mensiunea ei confesională.
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jirii lui Hristos denotă eroismul lui, un eroism care-l 
transformă deopotrivă într-un sfânt al Bisericii Orto-
doxe și într-un mare militant pentru emanciparea so-
cială și culturală a românilor transilvăneni. 

Toată cercetarea istoriografi că de mai târziu sau 
imortalizările din folclor nu fac decât să arate că jertfa 
lui nu a fost zadarnică, să confere imortalitate imaginii 
lui sau, altfel spus, să ajute la conservarea ei, și în același 
timp să aducă noi dovezi istoriografi ce cu privire la jertfa 
lui și noi informaţii. Toate sunt importante, de la balada 
populară la cercetările istorice sau la evocările subiec-
tive și succinte ale lui Dorin Tudoran236 sau la piesele 
de teatru ale lui Teodor Tanco237, pentru că ele arată că 
Todoran a rămas viu mereu în conștiinţa urmașilor, deși 
au trecut mai bine de două secole și jumătate de la jertfa 
vieţii sale de pe platoul Mocirlă de la Salva și că el este 
important pentru ei, fi ind cercetat, cunoscut și asumat 
fi e parţial, prin prisma anumitor laturi ale personalită-
ţii lui, fi e integral atât ca Sfânt, cât și ca militant pentru 
emanciparea socială și culturală a românilor ardeleni. 

Faptul că Biserica Ortodoxă a purces, în anul 
2008, la canonizarea lui și a celor care l-au susţinut în 
acţiunile lui, denotă buna cunoaștere și asumarea din 
partea acesteia a jertfei lui, iar pe noi ca și credincioși 
care, de ani mulţi cunoaștem jertfa lui și îi cinstim me-
moria, ne face să îl preţuim și să ne dorim ca el să fi e 
și mai bine cunoscut publicului larg. Nădăjduim că și 
această pauperă lucrare își va aduce aportul în împlini-
rea acestui scop.
236 Dorin Tudoran, Luxul indiferenţei, p. 259, 318. 
237 Teodor Tanco, Trilogie transilvană.
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istoriografi a greco-catolică238

Martiriul Sfi nţilor Năsăudeni, petrecut la data de 
12 noiembrie 1763, pe platoul denumit Mocirlă, din 
localitatea Salva, judeţul Bistriţa-Năsăud, a suscitat și 
suscită încă interesul cercetătorilor mai vechi sau mai 
noi, interesaţi de istoria locală sau de cea a Transilvaniei 
în general. În paralel cu cercetarea istoriografi că, el s-a 
păstrat și în tradiţia populară, numeroase variante ale 
Cântecului lui Todoran, sau ale Baladei dedicate centu-
agenarului personaj supravieţuind până astăzi239.

Deși pe parcursul perioadei comuniste a existat o 
ușoară scădere a interesului pentru subiect (doar autori 
precum Teodor Tanco240 sau Constantin Cojocaru241 
238 O parte a materialului de faţă a mai fost publicat de către au-
tor, ieromonahul Maxim Morariu, în numărul 1 din anul 2014 al 
revistei Altarul Reîntregirii.
239 Valeria Peter Predescu, Cântări năsăudene culese și alese de 
Valeria Peter Predescu, Timișoara, Tipografi a Popa’s Art, 2002, 
pp. 138-139; Idem, Eroi ai neamului în lirica populară, în revista 
„Zestrea”, nr. 2, 1998, pp. 16-17.
240 Asupra operelor lui dedicate subiectului nostru, vom veni ulterior 
în cadrul analizei noastre, fapt pentru care nu le enumerăm aici. 
241 Constantin Cojocaru, Dovezi de statornicie în credinţa ortodo-
xă în satele grănicerești din Transilvania între anii 1762-1781, în 
rev. „Studii Teologice”, seria a III-a, anul XXX, nr. 3-4, 1978, pp. 
243-254.
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oprindu-se asupra lor, în vreme ce alţii, precum Ștefan 
Meteș242, Silviu Dragomir243, Carol Gollner244, David 
Prodan245, Mircea Păcurariu246 sau Valeriu Șotropa247, 
i-au pomenit doar în treacăt), ulterior, în perioada de 
după 1990, și mai târziu, în contextul evenimentului 
canonizării, petrecut în anul 2008, pe locul martiriu-
lui248, evenimentul de la Salva a redevenit un subiect 
242 Ștefan Meteș, Emigrări românești din Transilvania în secolele 
XIII – XX, p. 161.
243 Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din 
Ardeal în secolul XVIII, vol. II, p. 263.
244 Carol Gollner, Regimentele grănicerești din Transilvania 1764-
1851, pp. 44-45.
245 David Prodan, Supplex Libellus Valachorum, p. 265.
246 Cf. Mircea Păcurariu, Pagini din istoria Bisericii Românești, p. 
31; Idem, Istoria bisericii românești din Transilvania, Banat, Cri-
șana și Maramureș până în 1918, pp. 214-221.
247 Valeriu Șotropa, Districtul grăniceresc năsăudean și locul său în 
lupta pentru progres social și libertatea naţională a românilor din 
Transilvania, p. 71.
248 Cu privire la eveniment, a se vedea: Daniel, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române, Mesaj la canonizarea Sfi nţilor năsăudeni, p. 
3; ***, Tomosul sinodal al Bisericii Ortodoxe Autocefale Române 
pentru canonizarea Sfi nţilor Martiri și Mărturisitori Năsăudeni 
Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile Manu din Mocod, Grigore 
din Zagra și Vasile din Telciu, p. 2; Bartolomeu Anania, Cuvânt 
la canonizarea Sfi nţilor martiri năsăudeni, p. 1; Bogdan Ivanov, 
Martiri năsăudeni trecuţi în rândul sfi nţilor, în „Renașterea”, anul 
XIX, nr. 5 (217), 2008, p. 3; Gheorghe Vasilescu, Proclamarea ca-
nonizării Sfi nţilor Martiri Năsăudeni, în „Biserica Ortodoxă Ro-
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interesant pentru cercetători, în acest context luând 
naștere o serie de volume sau studii ce valorifi că in-
formaţii mai vechi, sau aduc completări la cele deja 
cunoscute249.

Până la începutul perioadei comuniste însă, des-
pre răscoala de la Salva și despre conducătorii ei au 
scris cu precădere istoricii transilvăneni, în marea lor 
majoritate greco-catolici. Ulterior, după anul 1990, 
deși elanul lor s-a diminuat și subiectul acesta nu le-a 
suscitat interesul la fel ca înainte, s-au înregistrat totuși 
anumite scrieri aparţinând unor istorici uniţi, în majo-
ritatea lor aceștia insistând asupra dimensiunii sociale 
a răscoalei și minimalizând valoarea ei religioasă. În 
perioada în care Transilvania s-a afl at sub dominaţie 
habsburgică și mai apoi în cea a dualismului, însă, des-
pre subiectul nostru s-a scris aproape în exclusivitate 
de către istorici aparţinând confesiunii pomenite. 

mână”, anul CXXVI, nr. 3- 6, 2008, pp. 265-275.
249 A se vedea, de exemplu: Dorel Man, Flore Pop (coord.), Măr-
turie și martiriu în Transilvania secolului al XVIII-lea,; Paul Roșca 
Ersilian, Tănase Todoran, martir al neamului și al Bisericii noastre; 
Nicolae Feier, Sfi nţii români Atanasie Todoran din Bichigiu, Vasile 
din Telciu, Grigore din Zagra, Vasile din Mocod; Ioan Alexandru 
Mizgan, Ofensiva uniatismului în Ţara Năsăudului în secolul al 
XVIII-lea. Martiriul lui Tănase Todoran,; Vasile Tutula, Tănase 
Todoran, eroul și martirul de la Salva (10 mai 1763 – 12 noiembrie 
1763), pp. 1-18; Macarie Marius Dan Drăgoi, Mărturisitorul Ata-
nasie Todoran din Bichigiul Năsăudului; Macarie Motogna, Mo-
nahismul Ortodox din Maramureș și Transilvania Septentrională 
până la începutul secolului al XIX-lea, pp. 59-60.
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Opiniile lor cu privire la eveniment nu au fost 
însă întotdeauna unanime. Astfel, unii au prezentat cu 
obiectivitate informaţiile privitoare la subiectul cerce-
tat, în timp ce alţii s-au lăsat atraşi în capcana subiecti-
vismului, trunchiind adevărul istoric şi minimalizând 
anumite laturi ale sale. 

Unul dintre cei mai importanţi istorici care se 
opreşte asupra acestui subiect este George Bariţiu. În 
lucrarea intitulată, Pagini alese din istoria Transilvaniei 
pre doue sute de ani în urmă, acesta susţine că oame-
nii s-au revoltat în momentul depunerii jurământului 
datorită faptului că li s-a cerut să jure că vor purta ar-
mele şi pe uscat şi pe ape, nu doar pe uscat, cum li 
se promisese iniţial250. Cu toate acestea, el pomeneşte 
despre prezenţa lui Petru Pavel Aron la acel moment 
şi despre importanţa evenimentului, preferând însă să 
treacă sub tăcere dimensiunea lui confesională251. În 
lucrarea dedicată istoriei Regimentului II de graniţă 
de la Năsăud, istoricul transilvănean nu se poate însă 
abţine să nu-şi arate respectul şi preţuirea pentru mar-
tirii de aici, cu care „s-a întâlnit” în cadrul unui paras-
tas săvârşit în memoria lor în deceniul al nouălea al 
celui de-al nouăsprezecelea secol. Iată ce spune el cu 
privire la acest moment:
250 „Când să li se ia jurământul, oamenii strigară, că ei jurământul 
așa cum este formulat nu îl vor pune niciodată, căci nu așa li s-a 
spus lor de la Viena, ci li s-a cerut să jure credinţă și ascultarea de 
a purta armele, numai pe uscat, nu și pe apă sau pe mare”. George 
Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei pre doue sute de ani 
din urmă, vol. I, p. 374.
251 Ibidem, p. 374.
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„Procesiunea a fost incantatoria si miscato-
ria de inimi; conducatoriu alu ei au fost fericitulu 
in Domnulu prepositu Macedonu Popu, vicariulu 
foraneu Grigorie Moisilu din Năsăudu, apoi tota 
preoţimea din districtu şi mai multe mii de omeni 
din totu districtu şi din pregiuriu, asia catu totu pla-
toulu acelu mare era un campu de serbatore, unde 
falfaia mai multe stindarde si prapore in onorea re-
pausatiloru bravi romani”252.

Un alt istoric unit care vorbeşte despre eveni-
mentul cercetat este şi Augustin Bunea. Spre deosebire 
de Bariţiu, acesta îşi arată făţiş dispreţul faţă de Todo-
ran, pe care îl descrie în culori nu tocmai favorabile, 
afi rmând despre el că „voia cu orice preţ să scape de 
miliţia (armată n. n.)”253, şi că, după altercaţia avută 
cu Petru Pavel Aron în timpul vizitei acestuia la Bi-
chigiu, când acesta s-a afl at în fruntea celor care i-au 
închis Biserica, şi-a cerut iertare vlădicului unit254. 
Cea din urmă chestiune este greu de dovedit, în lipsa 
unor informaţii care să afi rme sau să infi rme afi rmaţia 
lui Bunea, în timp ce, cu privire la cea dintâi, există 
informaţii care arată că istoricul unit nu are dreptate. 
Astfel, e greu de crezut că centuagenarul Todoran, care 
a servit atâţia ani, a vrut să scape de armată şi, dacă 
252 Idem, Istoria regimentului alu II romanescu granitariu transil-
vanu, p. 103.
253 Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron și Dionisiu Nova-
covici sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, 
p. 237.
254 Ibidem, p. 239.
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acest lucru ar fi  fost adevărat, cu siguranţă s-ar fi  găsit 
alte modalităţi prin care să o facă (datorită vârstei i s-ar 
fi  putut găsi circumstanţe atenuante, sau i s-ar fi  putut 
elibera un document medical prin care să fi e declarat 
inapt pentru armată, or, el nu a încercat niciodată să 
se substragă, fapt dovedit şi de repetatele lui drumuri 
la Viena, care certifi că dorinţa lui de a se înscrie între 
soldaţii Regimentului, nu în orice condiţii însă).

Un alt mare istoric unit, care se referă succint la 
evenimentul de la Salva, şi care adoptă mereu un ton 
polemic atunci când este vorba despre ortodocşi şi or-
todoxie255, este şi Zenovie Pâclişanu. Acesta descrie vi-
zita lui Petru Pavel Aron de dinainte de înregimentare 
în satele năsăudene şi incidentul produs la Bichigiu, 
unde, „credincioşii instigaţi de bătrânul Todoran nu 
l-au lăsat să intre în biserică decât a doua zi (5 Mai)”256 
şi prezintă răscoala, în mod succint, reliefând însă di-
mensiunea ei confesională257. 

La începutul secolului trecut şi Victor Onişor, 
jurist şi politician marcant al peisajului transilvănean 
255 Cf. Zenovie Pâclișanu, Biserica și românismul – studiu istoric, 
p. 17.
256 Idem, Istoria Bisericii Române Române Unite (Partea a II-a, 
1752-1783), p. 43.
257 „La 10 Mai, în Salva, când Aron se pregătea să binecuvinteze 
steagul companiei în prezenţa generalului Buccow și a ofi ţerilor 
săi, soldaţii au depus armele, au prins pe «quendam andea ipso-
rum ducem Ioan» și pe tovarășul său, Ștefan din Rebra, îl trântesc 
jos și îl bat de moarte. Generalul a părăsit biserica, plecând furios 
la Năsăud”. Ibidem, p. 43. 
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de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul seco-
lului trecut şi profesor la Facultatea de Drept din ca-
drul Universităţii clujene258 în perioada interbelică259, 
vorbeşte despre Todoran şi evenimentul de la Salva, 
într-un articol publicat în două numere ale Revistei 
Ilustrate, ce apărea la Bistriţa260. În prima parte a mate-
258 Cf. Mihai Teodor Nicoară, De la Universitatea „Regele Ferdi-
nand I” la Universitatea „Babeș-Bolyai” (1945-1959), ms. dactil., 
teză de doctorat, Cluj-Napoca, 2010, p. 67. 
259 Calitate în care a scris și câteva manuale cu privire la istoria drep-
tului românesc. Cf. Victor V. Onișor, Istoria dreptului român pentru 
anul I. al facultăţii de drept (curs de licenţă); Idem, Istoria dreptului ro-
mân pentru anul I. al facultăţii de drept (curs de licenţă), dar și: Idem, 
Situaţia juridică a Statului Romano-Catolic Ardelean și a fondurilor 
administrate de el: memoriu prezentat On. Minister al Instrucţiunilor 
Publice; Idem, Legile grăniţerilor năsăudeni despre administrarea pă-
durilor, regularea proprietăţii, contractul din 1872 și pacea judecăto-
rească din 1890 cu ordonanţe de esecutare și esplicări, Tipografi a G. 
Matheiu, Bistriţa, 1905. Din păcate însă, informaţii privitoare la viaţa 
și activitatea lui nu se regăsesc nici în teza de doctorat a lui Ovidiu 
Emil Iudean, care vorbește despre deputaţii parlamentari români în 
guvernul de la Budapesta, și nici în dicţionarul personalităţilor nă-
săudene, editat sub auspiciile „Astrei”. Cf. Ovidiu Emil Iudean, De-
putaţi guvernamentali români în Parlamentul de la Budapesta (sfâr-
șitul secolului al XIX-lea – începutul secolului XX) ms. dactil, teză de 
doctorat, Cluj-Napoca, 2012; Ioan Seni (coord.), Dicţionarul culturii 
și civilizaţiei populare al judeţului Bistriţa-Năsăud, vol. 1 - „Ţara Nă-
săudului”, Cluj-Napoca, Editura Napoca Star, 2009.
260 Idem, Todoran. Episod din istoria regimentului de graniţă dela 
Năsăud, pp. 150-151; Idem, Todoran. Episod din istoria regimen-
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rialului său, acesta realizează o incursiune în contextul 
evenimentului, prezentând elemente legate de modul 
de domnie al Mariei Tereza, în timp ce, în cea de-a 
doua, el prezintă evenimentul propriu-zis. Încă de la 
începutul descrierii lui, el arată că unul dintre moti-
vele ce au stat la baza militarizării a fost dorinţa de a 
aduce noi adepţi religiei greco-catolice, şi afi rmă faptul 
că acest motiv a stat şi la baza răscoalei: 

„Curtea căuta să estindă de-o dată cu mili-
tarisarea și unirea cu biserica Romei, care pe atunci 
încă nu ajunsese a se lăţi până în aceste ţinuturi. De 
aceea populaţiunea, când a fost întrebată despre apli-
carea ei de a se militarisa, i-a pus în vedere și această 
chestiune atât de neomenoasă. Colonelul Schroeder, 
comandantul garnisoanei din Bistriţa, a desvoltat 
mult zel întru a îndemna pe Români, ca de-odată cu 
primirea armelor să primească și unirea. 

Dacă cunoaştem fi rea poporului în acea 
ce priveşte chestiile de credinţă, putem să ne în-
chipuim, ce luptă se va fi  petrecut în sufl etul lui, 
până ce se va fi  putut declara, că primeşte şi unirea 
– lepădarea de credinţa din moşi-strămoşi – de-
odată cu militarisarea”261.

tului de graniţă dela Năsăud, pp. 153-155 (materialul a fost ulte-
rior republicat și în rev. Pisanii Sângeorzene, Anul II, nr. 15, 2013, 
pp. 5-10; în continuare, cea de-a doua parte a materialului se va 
cita: Victor Onișor, „Todoran. Episod din istoria regimentului de 
graniţă dela Năsăud” – partea a II-a). 
261 Idem, Todoran. Episod din istoria regimentului de graniţă dela 
Năsăud – partea a II-a, p. 153.
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Ulterior, atunci când vorbește despre martiriul 
centuagenarului Todoran, el arată și care au fost ulti-
mele lui cuvinte, îl elogiază și afi rmă că a văzut adesea 
locul unde e înmormântat el (care astăzi nu se mai cu-
noaște): 

„Despre Todoran povestesc bătrânii, că și 
când era pe roată, de i se sfărâmau oasele încă striga 
„nu vă daţi fraţilor!” până ce și-a dat sufl etul. Locul 
unde e înmormîntat Todoran și astăzi se cunoaște 
pe Mocirla și l-am văzut și eu de mai multe ori ca 
gimnasist.

Așa au știut să se jerfească pentru convinge-
rile lor acești vrednici Români. În Todoran vedem 
o adevărată fi gură de erou legendar, demnă de a fi  
cunoscută de toţi Românii”262. 

Tot el este, de asemenea, și cel care compară, 
pentru prima dată în istoriografi e, răscoala de la Salva 
cu cea a lui Horea263. 

Cercetări recente au scos la iveală, de asemenea, un 
document aparţinând juristului Nestor Șimon264, multă 

262 Ibidem, p. 155. 
263 Ibidem. Ideea va fi  apoi reluată de către Teodor Tanco. A se 
vedea: Teodor Tanco, Virtus Romana Redidiva – însemnări și por-
trete, pp. 182-183.
264 Cu privire la viaţa și activitatea lui, a se vedea: Adrian Ono-
freiu, Nestor Șimon, restituiri, Cluj-Napoca, Academia Română, 
Centrul de Studii Transilvane, 2012; Nestor Șimon, Vasile Nașcu 
- viaţa și faptele lui: în legătură cu luptele grăniţerilor năsăudeni 
pentru asigurarea averilor și fondurilor grăniţerești, Năsăud, Edi-
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vreme secretarul fondurilor grănicerești năsăudene265 
(fapt ce ne face să credem că era greco-catolic). Acesta 
vorbește despre martiriul de pe Mocirlă într-o scrisoare 
adresată locotenentului pensionar Petru Tanco, arătând 
că răscoala a avut și un puternic motiv confesional266: 

„Rezultatul cercetărilor mele de până acum e 
că afară de mai multe date interesante am afl at cu si-
guritate cauza pentru care s-a opus Todoran Tănase 
contra militarizării. Adecă el nu s-a opus militarizării, 
ci s-a opus încercărilor de a se uni românii cu Biserica 
Romei, deoarece pe atunci curgeau luptele cele mai 
înverșunate și Curtea de la Viena voia ca militarizând 
totodată să esopereze și uniunea.... Todoranu pe când 
îl trăgea cu roatea striga: Nu vă daţi unirei. Așa dară, 
năsăudenii de două ori s-au opus unirei: 1. unimei re-
ligioase cu Roma și 2. uniunei politice în 1848”267.

În asentimentul lui este și Virgil Șotropa, care 
publică în perioada interbelică, în paginile periodicu-

tura Librăriei, „M. Onișor”, 1911; Idem, Dicţionar toponimic, ed. 
Ioan Mureșan, Adrian Onofreiu, Mircea Prahase, Cluj-Napoca, 
Editura Napoca Star, 2007.
265 Cf. Arhivele Naţionale, Direcţia Judeţeană Bistriţa-Năsăud, 
Fond Administraţia fondurilor grănicerești năsăudene, dosar nr. 
2592/1877-1910, f. 10.
266 Dorel Man, Fapta lui Tănase Todoran din anul 1763 în conști-
inţa urmașilor: o scrisoare document din anul 1887 privind revolta 
de la Salva, în rev. „Studia Universitatis Babeș Bolyai - Th eologia 
Ortodoxa”, nr 1, 2006, pp. 175-187.
267 Ibidem, p. 178.
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lui Arhiva Someșană, mai multe articole în care vorbeș-
te despre începuturile Regimentului grăniceresc de la 
Salva268, și despre a cărui orientare confesională avem 
date certe. Astfel, el arată, atunci când vorbește despre 
înfi inţarea instituţiei cu caracter militar, că unul dintre 
scopurile fondării lui a fost întărirea uniaţiei în zona 
Năsăudului, recunoscând prin aceasta și dimensiunea 
confesională a răscoalei de la Salva. Iată ce spune el:

„Când curtea din Viena luă hotărârea să extin-
dă graniţa militară sudică a monarhiei austroungare 
(sic!) și asupra marginilor sudestice ale Ardealului, 
o făcu în ferma convingere că românii ardeleni ne-
dreptăţiţi și asupriţi de atâtea secole, dacă vor ajunge 
acum la o stare socială mai suportabilă, au să fi e cre-
dincioși și buni soldaţi, ceea ce s-a și adeverit. Pri-
vitor la districtul nostru năsăudean cu militarizarea 
se intenţionau încă alte două scopuri, adică întâiul, 
de-a curma certurile neîmpăcate și nemărginite din-
tre românii districtuali și orașul Bistriţa, iar al doilea, 
pentru a statornici religia unită, care chiar și după 
1750 era încă puţin agreată în ţinutul nostru”269.

El mai are și meritul de a fi  oferit posterităţii 
documentele privitoare la evenimentul răscoalei, gă-

268 Virgil Șotropa, Comandanţii districtului grăniceresc năsă-
udean, în revista „Arhiva Someșană”, nr. 28, 1940, pp. 92-101; 
Idem, Istoricul districtului năsăudean, în rev. „Arhiva Someșană”, 
nr. 9, 1928, pp. 1-64; Idem, Înfi inţarea graniţei militare năsăudene 
1762, în revista „Arhiva Someșană”, nr. 24, 1938, pp. 1-80.
269 Ibidem, p. 1.



164

Pr. Gavrilă-Tudor Zinveliu, Ierom. Maxim Morariu

site pe vremea lui în Arhivele bistriţene și pierdute as-
tăzi. De la el avem atât descrierea lui, cât și textul inte-
gral al cuvântării lui Todoran, sau textul sentinţei. Și în 
cel din urmă document este valorifi cată dimensiunea 
confesională a răscoalei:

„Todoran al lui Dănilă din Bichigiu, de 120 
de ani, să fi e frânt cu roata de sus în jos, iar capul lui 
să fi e legat de o roată pentru că a reţinut pe oameni 
de la unire (uniaţie, n.n.), și de la înrolarea în sta-
tul militar grăniceresc, precum și pentru că la cerea 
stăruitoare a fi ului său muribund, n-a lăsat să i se 
ofere acestuia Sfânta Împărtășanie”270.

Tot din perioada interbelică ne-a parvenit și un 
studiu semnat de profesorul Dionisie Piciu271, un das-
căl sălăuan de confesiune greco-catolică, preocupat de 
istoria locală272. Materialul său se datorează împlinirii 
a 173 de ani de la moartea martirului năsăudean, și 
se constituie într-o prezentare encomiastică a vieţii lui. 
Autorul greșește însă, din motive necunoscute nouă, 
numele personajului omagiat, și ziua jertfei sale, pe 
care o plasează în 10 Mai, când de fapt, a avut loc răs-

270 Ibidem, p. 79. Cf. George Bariţiu, Istoria regimentului alu II 
romanescu granitariu transilvanu, p. 103.
271 Dionisie Piciu, 173 de ani de la moartea lui Teodor Todoran, 
pp. 148-149.
272 De altfel, a și lăsat o serie de studii în acest sens, cum sunt 
cele cu privire la istoricul localităţii Salva, la istoricul școlii sau la 
istoricul parohiei de aici. A se vedea, de exemplu: Idem, Istoricul 
Salvei, p. 59; Idem, Biserica și slujitorii ei, pp. 253-254.
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coala273. Atunci când vorbește despre motivul jertfei 
lui Todoran, el arată că actul lui a avut drept scop:

„... păstrarea drepturilor strămoșești, care 
odată cu militarizarea văii Someșului erau amenin-
ţate să se piardă, iar poporul, care până acuma era 
liber și se bucura de mai multe drepturi, avea să de-
vină iobag”274.

Deși, în formulări precum cea de faţă, el lasă să se 
înţeleagă că răscoala a avut și un substrat confesional, 
profesorul Piciu nu specifi că însă în mod clar acest lu-
cru, iar atunci când vorbește despre martiriu și despre 
ultimele cuvinte ale lui Todoran, nu pomenește nimic 
legat de credinţă, cercetarea lui fi ind văduvită, datorită 
acestui fapt, de o viziune holistică și obiectivă. 

Vicarul unit Ștefan Buzilă ne oferă și el, la fi nele pe-
rioadei interbelice, o informaţie cu privire la martirul de 

273 „Zi de 10 Maiu a anului 1763, ai fost așa de cernită și atât de 
mult plânsă de cei ce cunoșteau pe acela ce s-a jertfi t în această 
sfântă zi – și încă în inimile multor generaţii ai rămas neștearsă; 
– doar noi, care cunoatem o zi de 10 Maiu a reînvierii neamului, 
am uitat-o cu totul pe aceea a jertfei naţionale”. Dionisie Piciu, 
173 de ani de la moartea lui Teodor Todoran, p. 149. După cum se 
poate observa, preocupat să realizeze o comparaţie între ziua re-
gelui și ziua jertfei martiriului, autorul greșește data martiriului. 
De asemenea, trebuie observată și sintagma pe care o folosește 
aici, aceea de jertfă naţională¸ atunci când vorbește despre mar-
tiriul Sfi nţilor năsăudeni, ea arătând direcţia în care se va înscrie 
și în continuare discursul său. 
274 Ibidem, p. 149. 
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la Salva, atunci când vorbește despre protopopii și vicarii 
Năsăudului, susţinând că el a fost folosit ca instrument al 
sașilor, în vederea împiedicării militarizării275. Opinia lui, 
similară într-un fel și altora, trădează orientarea confesio-
nală, fapt pentru care nu poate fi  considerată a fi  o infor-
maţie istorică obiectivă, demnă de luat în seamă. 

Un alt autor unit, care a scris despre revolta de 
la Salva și semnifi caţia ei, este Teodor Tanco. El a lăsat 
atât o operă literară dedicată personajului principal al 
evenimentelor petrecute la Salva (este vorba despre o 
piesă de teatru, intitulată Pe uscat și pe ape276), cât și o 
serie de medalioane cu valoare istorică, în care pune 
în faţa cititorului o serie de informaţii cu privire la 
răscoală și la atitudinea lui Todoran277. Ce-i drept, din 
punct de vedere al conţinutului, el nu aduce informaţii 
inedite, însă, prin materialele sale, contribuie la perpe-
tuarea memoriei eroului. Dacă în opera literară oferă 
o perspectivă părtinitoare, insistând pe rolul social al 
răscoalei și preferând să nu vorbească despre dimen-
siunea lui confesională, în lucrările știinţifi ce însă, el 
oferă o viziune obiectivă.

Ulterior, în cercetarea post-decembristă, s-au în-
registrat puţine cercetări aparţinând unor autori gre-
275 Ștefan Buzilă, Protopopii și vicarii Năsăudului, p. 354. 
276 Cf. Teodor Tanco, Trilogie transilvană – teatru, pp. 5-72. Lu-
crarea este, de altfel, foarte valoroasă din punct de vedere literar, 
însă prezintă o viziune subiectivă, spre deosebire de scrisul isto-
ric al autorului prezentat. 
277 Cf. Idem, Lumea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 68; Idem, 
Virtus Romana Redidiva - însemnări și portrete, pp. 182-183.
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co-catolici, în care să fi e analizată din punct de vedere 
confesional răscoala petrecută în anul 1763. Autorii 
ortodocși au fost cu precădere, după 1989, cei care au 
descoperit valenţe noi ale răscoalei și au readus în aten-
ţie curajul protagoniștilor ei. Cu toate acestea, se în-
registrează însă și câteva materiale aparţinând acestei 
categorii. Un exemplu în acest sens este cel aparţinând 
Nicoletei Marţian, publicat în Almanahul cultural-ști-
inţifi c „Virtus Romana Rediviva”278. Textul, asemenea 
celor aparţinând tatălui autoarei, este unul subiectiv, 
orientat confesional înspre susţinerea intereselor gre-
co-catolice, și insistă cu precădere asupra dimensiu-
nii sociale. Spre deosebire de ceilalţi autori care neagă 
dimensiunea confesională a răscoalei și o pun în plan 
secundar, dânsa merge mai departe, susţinând că To-
doran a fost unul dintre promotorii uniaţiei, și nu un 
luptător împotriva ei: 

„Chiar dacă, din unele interpretări transpare 
ideea că ar fi  fost «Omul magistratului bistriţean», 
care se opunea cu înverșunare militarizării Văii 
Rodnei, sau că revolta ar fi  fost îndreptată împotri-
va Unirii cu Biserica Romei, conducătorul ei trebuie 
privit ca un exponent al luptei năsăudenilor pentru 
emancipare în secolul XVIII, deschisă tocmai prin 
cele două acţiuni catalizatoare: Unirea cu Roma și, 
apoi militarizarea”279. 

278 Nicoleta Marţian, Tănase Todoran, 1763-1998, pp. 69-71.
279 Ibidem, p. 71. 
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Poate, ca răspuns la afi rmaţiile promovate de 
dânsa în material, istoricul ortodox Vasile Tutula scrie 
în numărul următor al periodicului un material dedi-
cat temei, în care lămurește problemele legate de ori-
entarea confesională280. 

La câţiva ani după materialul doamnei Marţian, 
tatăl dânsei, domnul Ironim Marţian, a publicat și el în 
paginile revistei Arhiva Someșană, un material în care 
analizează evenimentul de la 10 mai 1763 și semnifi ca-
ţiile lui281. Dânsul încearcă să demonstreze că opoziţia 
în raport cu militarizarea a constituit mobilul răscoa-
lei, iar opoziţia în raport cu uniaţia reprezintă de fapt 
un motiv inventat de istoriografi a ortodoxă, calvinii 
fi ind cei care au ciufulit Sfânta Lege282. Apoi, face din 
280 Vasile Tutula, Din nou despre revolta și martirajul de la Salva: 
10 mai; 12 noiembrie 1763, pp. 98-109 (pentru problema noastră, 
a se vedea pp. 101-102).
281 Ironim Marţian, Momente din lupta năsăudenilor pentru 
emancipare în secolul XVIII, pp. 49-58. 
282 „...Ori, (sic!) «sfânta lege» ne era «ciufulită» datorită reformei, 
prin calvini, Unirea cu Roma însemnând, potrivit „Cărţii de mărtu-
rie” din 1698, doar acceptarea celor patru puncte, dar «legea»: „(...) 
ţeremoniile, sărbătorile, posturile, cum până acum, așa și de acum 
înainte să fi m slobozi a ţine după călindariul vechi”. Ibidem, pp. 54-
55. Autorul uită însă că Todoran se referă în mod explicit la tisturi, 
care erau ofi ţeri, majoritatea italieni și de religie catolică (Cf. V. Ver-
zea, Vitejia ostașilor români din Austro-Ungaria și Armata României 
sub marele căpitan, p. 345; George Bariţiu, Istoria regimentului alu II 
romanescu granitariu transilvanu, p. 10) și nu înţelege că termenul de 
Sfânta Lege, folosit în cuvântare, se referă la confesiunea ortodoxă, 
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martiriul de la Salva un eveniment pro-uniat, și din 
Tănase Todoran un erou al uniaţiei:

„În acest fel, ori din ce unghi l-am privi, Tă-
nase Todoran trebuie să rămână exponentul luptei 
năsăudenilor pentru emancipare în secolul XVIII, 
luptă deschisă de cele două acţiuni benefi ce pentru 
români, deja amintite: Unirea cu Roma și militari-
zarea Văii Rodnei”283.

Ar fi  greșit să subscriem unei asemenea opinii, 
care, precum se vede, neagă anumite adevăruri istorice 
clare și încearcă să ofere o viziune trunchiată asupra 
realităţii. Am ţinut însă să o semnalăm, dat fi ind faptul 
că face parte dintre materialele produse de către isto-
riografi a greco-catolică post-decembristă cu privire la 
tema noastră. 

Tot între cercetările recente care prezintă istoria Bi-
sericii greco-catolice din Transilvania, se numără și vo-
lumul doamnei Greta Miron, ce are drept titlu un pasaj 
scripturistic284. Deși nu pomenește deloc despre Todoran, 

iar tisturile erau cei care o ciufuleau. Cf. Iuliu-Marius Morariu, Sfi nţii 
martiri năsăudeni, credinţa mai presus decât viaţa însăși, pp. 46-50. 
283 Ironim Marţian, Momente din lupta năsăudenilor pentru 
emancipare în secolul XVIII, p. 55.
284 Greta-Monica Miron, „poruncește, scoale-te, du-te, propove-
duește...”. Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași 
(1697-1782),. În celălalt volum, în care prezintă istoria Bisericii 
greco-catolice din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, ea nu 
pomenește deloc despre Tănase Todoran. A se vedea: Idem, Bise-
rica greco-catolică din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea,.
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ea prezintă o serie de documente privitoare la răspândirea 
uniaţiei în nordul Transilvaniei. Între acestea, unul dintre 
ele se constituie într-un raport aparţinând unui delegat al 
acestei instituţii în zonă, redactat în urma unei vizite făcută 
aici în cel de-al optulea deceniu al secolului al XVIII-lea, 
în care acesta afi rmă că sătenii din Salva, și cei din satele 
învecinate, sunt „ignoranţi în materie de credinţă”285. În 
ciuda faptului că afi rmaţia provine dintr-un izvor istoric, 
ea se cuvenea amendată, căci, evenimentele petrecute cu 
un mai bine de un deceniu și jumătate aici contrazic ipo-
teza pe care dânsa o lansează. 

Analizând cele prezentate până acum în cadrul 
cercetării noastre, observăm că răscoala petrecută la 
data de 10 mai a anului 1763 la Salva, dar și urmările ei, 
s-a bucurat în mod repetat de atenţie din partea greco-
catolice, de-a lungul timpului. Din păcate însă, nu toţi 
cei care s-au oprit asupra subiectului s-au dovedit a fi  în-
tru totul obiectivi în cercetările și prezentările lor. Astfel, 
se disting trei direcţii mari, în ceea ce privește cercetarea 
dedicată acestui subiect: cea dintâi, subiectivă, caracteri-
zată prin negarea dimensiunii confesionale a răscoalei, 
și valorifi carea în chip exagerat a dimensiunii ei sociale, 
direcţie în care se înscriu atât nume mari ale istoriogra-
fi ei, precum Augustin Bunea286, cât și istorici mai noi, 
mai puţin cunoscuţi în domeniul cercetării, precum 
285 Greta-Monica Miron, „poruncește, scoale-te, du-te, propove-
duește...”. Biserica greco-catolică din Transilvania. Cler și enoriași 
(1697-1782), p. 241. 
286 Augustin Bunea, Episcopii Petru Paul Aron şi Dionisiu Novacovici 
sau istoria românilor transilvăneni de la 1751 până la 1764, p. 237.
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Dionisie Piciu287, Ironim288 și Nicoleta Marţian289; o alta, 
moderată, ce nu arată în mod explicit dimensiunea con-
fesională, dar lasă să se înţeleagă că ea ar fi  existat, în 
care se înscriu nume precum cel al lui George Bariţiu290 
sau al lui Zenovie Pâclișanu291, Ștefan Buzilă292 (din per-
spectiva piesei de teatru dedicată răscoalei de la Salva, 
aici putând fi  inclus și Teodor Tanco)293; ultima, ce îi cu-
prinde pe autorii care, în ciuda apartenenţei lor confe-
sionale, oferă o viziune obiectivă asupra evenimentului, 
valorifi când într-o manieră echilibrată ambele motive 
mari ale răscoalei (exponenţi ai acestei categorii pot fi  
consideraţi Victor Onișor294, Nestor Șimon295 și Teodor 
287 Dionisie Piciu, 173 de ani de la moartea lui Teodor Todoran, 
pp. 148-149.
288 Ironim Marţian, Momente din lupta năsăudenilor pentru 
emancipare în secolul XVIII, pp. 49-58. 
289 Nicoleta Marţian, Tănase Todoran, 1763-1998, pp. 69-71.
290 George Bariţiu, Pagini alese din Istoria Transilvaniei pre doue 
sute de ani din urma, p. 374.
291 Zenovie Pâclișanu, Istoria Bisericii Române Române Unite 
(Partea a II-a, 1752-1783), p. 43.
292 Ștefan Buzilă, Protopopii și vicarii Năsăudului, p. 354.
293 Teodor Tanco, Trilogie transilvană – teatru, pp. 5-72.
294 Victor Onișor, Todoran. Episod din istoria regimentului de gra-
niţă dela Năsăud, pp. 150-151; Idem, Todoran. Episod din istoria 
regimentului de graniţă dela Năsăud – partea a doua, pp. 153-
155.
295 Dorel Man, Fapta lui Tănase Todoran din anul 1763 în conști-
inţa urmașilor: o scrisoare document din anul 1887 privind revolta 
de la Salva, pp. 175-187.
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Tanco296). Prin scrierile lor și prin informaţiile, mai mult 
sau mai puţin obiective, acești autori, asemeni celor or-
todocși, contribuie însă la perpetuarea memoriei Sfi n-
ţilor Martiri Năsăudeni, fapt pentru care aportul lor nu 
trebuie marginalizat, iar meritele lor trebuie recunoscu-
te.

296 În ceea ce priveşte scrierile sale istorice. Cf. Teodor Tanco, Lu-
mea Transilvană a lui Ion Creangă, p. 68; Idem, Virtus Romana 
Redidiva - însemnări şi portrete, pp. 182-183.
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Lista celor mai importante lucrări privitoare 
la Sfi nţii Martiri Năsăudeni

Această listă bibliografi că nu își propune să fi e 
una exhaustivă, ci doar un potenţial ghid pentru cer-
cetătorul care, dornic de a realiza un studiu sau o 
cercetare privitoare la zona Năsăudului, are nevoie 
de câteva repere de la care să pornească. O eventua-
lă ediţie viitoare va reuni probabil mai multe cercetări 
dedicate temei297 şi va fi  una mai aproape de idealul 
exhaustivităţii.

A. Lucrări dedicate Regimentului II de graniţă298

I. Volume
Bariţiu, George,  Istoria regimentului alu II 
romanescu granitariu transilvanu, Brasiovu, 
tipărită la Romer și Kamner, 1874.
Idem,  Pagini alese din Istoria Transilvaniei 
pre doue sute de ani din urma, vol. I, Sibiiu, 
Tipografi a lui W. Kraft , 1889.

297 Care ne vor fi  semnalate, sperăm, de către autorii ce vor lectura 
cercetarea noastră. 
298 Dintre cercetările ce nu sunt dedicate exclusiv temei, le-am 
ales pe cele în cadrul cărora sunt pomeniţi și Sfi nţii năsăudeni. 
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Gollner, Carol,  Regimentele grănicerești din 
Transilvania 1764-1851, București, Editura 
Militară, 1973.
Onofreiu, Adrian, Bolovan, Ioan,  Contribu-
ţii documentare privind istoria regimentului 
grăniceresc năsăudean, Ediţia a II-a, Cluj- 
Napoca, Editura Argonaut, 2012.
Pop, Ioan,  Istoria Regimentului II românesc 
de graniţă de la Năsăud, Seria „Historica”, 
Editura Ardealul, Cluj-Napoca, 1999.

II. Studii și articole
Jesner, Sabine, „Privileges and duties. Refl ecti- 
ons on the circumstances of life of the Năsăud 
border regiment during the 18th century”, As-
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Abstract

In this book, the authors, both priests from the 
neighbourhood of the Saints Martyrs from Năsăud 
Department, tries to analyse the most important his-
toriographical sources about the martyrdom of the 
Saints from there, but also historical sources, to pro-
vide new information about Saint Athanasius Martyr-
dom and to realise a synthase about this subject. Aft er 
the presentation, realised by father Gavrilă-Tudor Zin-
veliu, about the context of the revolt and about the way 
how it was receipted by the Romanians from Transyl-
vania throw the centuries, father Maxim Morariu pre-
sents the way how it was receipted the event into the 
Greek-catholic historiography. Th en, at the end of the 
book, the authors try to off er a bibliographical list of 
the most important books, studies and articles about 
this subject. 

Th e book, that aims is both to fulfi l an empty po-
int in the current historiography and to off er a synthase 
of that subject, is also a book of Th eology and History.
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