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Marea Unire a stimulat, într-un mod care ar putea fi catalogat drept paradoxal, cercetãrile
istorico-culturale regionale1, fiecare dintre provinciile recent intrate în componenþa statului român
unitar, la 1918, simþind parcã nevoia sã-ºi afirme contribuþiile proprii la cultura ºi civilizaþia
româneascã, sã-ºi evidenþieze individualitatea în ansamblul specificului românesc. Cã într-adevãr a
avut loc o realã efervescenþã publicisticã în epoca dintre cele douã rãzboaie mondiale la nivel
provincial o dovedeºte abundenþa, dar ºi seriozitatea, revistelor regionale care au apãrut atunci:
„Analele Banatului”, „Cele trei Criºuri”, „Arhivele Basarabiei”, „Arhivele Olteniei”, „Analele
Dobrogei” etc.
Referitor la „Þara Bârsei” ºi „Arhiva Someºanã” meritã, pentru început, fãcutã aprecierea cã
amintitele periodice au vãzut lumina tiparului în douã dintre centrele cultural-politice româneºti
reprezentative ale Ardealului: Braºov ºi Nãsãud. Chiar dacã o comparaþie între cele douã oraºe ar
putea pãrea cel puþin curajoasã, ea totuºi se impune. Cu toate cã Nãsãudul nu era un oraº de anvergura
Braºovului, cunoscut prin prisma puterii economice a burgheziei româneºti locale, dar ºi din
perspectiva tradiþiei sale în materie de publicisticã româneascã, totuºi orãºelul din nord-estul
Transilvaniei se bucura ºi el de o specificitate distinctã, bine definitã ºi unanim recunoscutã de cãtre
întreaga societate româneascã. Individualitatea nãsãudeanã se fundamenta pe o istorie proprie de
excepþie, pe o puternicã elitã româneascã, în primul rând culturalã, care se bucura, în perioada despre
care vorbim, de un reputat ºi binemeritat renume.2 De asemenea, þinutul Nãsãudului se putea mândri
cu un trecut cultural-ºcolar cu care puþine regiuni din Transilvania, preponderent româneºti, se
puteau lãuda. Nu în ultimul rând, se impune menþionat faptul cã atât Braºovul, cât ºi Nãsãudul ºi-au
avut locul, rolul ºi aportul lor în ansamblul miºcãrii politico-naþionale româneºti, în diferitele sale
etape de evoluþie.
Realizarea unei analize comparative, fie a unor fenomene, fie a unor lucruri, situaþii etc.,
presupune gãsirea caracteristicilor proprii respectivelor fenomene sau lucruri ºi apoi compararea
acelora, astfel încât în final sã fie evidenþiate atât asemãnãrile, cât ºi deosebirile dintre ele.
Asemãnãrile dintre cele douã reviste avute în vedere ar putea începe cu faptul cã ambele au prins
viaþã în deceniul trei al secolului al XX-lea: „Arhiva Someºanã” în anul 1924, la Nãsãud, iar „Þara
Bârsei” în 1929, la Braºov. Cum era firesc, ele ºi-au afirmat încã din primul numãr intenþiile
editoriale. Astfel, cel dintâi numãr al „Arhivei Someºene” se deschidea cu un cuvânt Cãtrã cetitori,
în care redacþia revistei îºi exprima în fapt programul: „dorinþa de a face cunoscut acest þinut de
graniþã, care are un trecut istoric ºi cultural atât de frumos, ale cãrui ºcoli au luptat alãturi de
celelalte ºcoli confesionale pentru pãstrarea celei mai scumpe comori a noastre: legea ºi limba
româneascã, dând Vechiului Regat atâtea figuri ilustre; ºi pe unde s-a fãcut legãtura cu
Maramureºul ºi Bucovina”3. De asemenea, prin acest cuvânt de deschidere, redacþia anunþa ºi
1
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Fenomenul este remarcat de prof. Nicolae Bocºan ºi subliniat în Argumentul care a deschis seria nouã din „Arhiva
Someºanã”. Vezi „Arhiva Someºanã”, seria a III-a, Cluj-Napoca, 2002, nr. I, p. 9.
Se impune (re)amintit faptul cã „Þara Nãsãudului” a dat la sfârºitul veacului al XIX-lea ºi în primele decenii ale secolului al
XX-lea un impresionant numãr de academicieni (deºi datele sunt relativ diferite de la o sursã la alta, considerãm cã cea mai
realistã estimare este cea potrivit cãreia numãrul academicienilor nãsãudeni s-ar ridica, pentru perioada avutã în vedere, la
cifra de 11). A se vedea Ionela Alis Seni, Ioan Seni, Despre academicienii nãsãudeni la ceas aniversar – 140 de ani de la
înfiinþarea Academiei Române, în „Arhiva Someºanã” (seria a III-a), Cluj-Napoca, 2006, nr. V, pp. 405-418.
Cãtrã cetitori, în „Arhiva Someºanã”, Nãsãud, 1924, nr. 1, p. 1.

219

Mirela Popa-Andrei

profilul noii reviste. Aveau a fi publicate articole de o bogatã diversitate: istorice, culturale, sociale,
economice, lingvistice etc., care sã prezinte atât trecutul, cât ºi „viaþa actualã a þinutului”. Revista se
dorea a fi una cu precãdere de istorie ºi culturã a þinutului nãsãudean, însã se socoteau a fi binevenite
ºi articole din alte pãrþi, întrucât redactorii nu doreau nici sã facã, nici sã fie acuzaþi de exclusivism
regional. Este interesant de observat cum, în acei ani ce au urmat formãrii statului naþional unitar
român, elita localã era preocupatã sã-ºi continue atât activitãþile culturale în plan provincial,
urmãrind în primul rând afirmarea, respectiv, „desgroparea, desmorþirea, evidenþierea valorilor ºi
specificului” respectivului colþ de þarã, dar ºi, în egalã mãsurã, sã-ºi justifice aceste întreprinderi ca
fiind unele care urmãreau doar punerea în valoare a tradiþiei specifice ºi nicidecum un imbold la
cultivarea regionalismului.
O gândire similarã întâlnim ºi la redacþia braºoveanã, care, în primul numãr din „Þara Bârsei”
(lansat în mai 1929), respectiv, în articolul-program intitulat Brazda noastrã, îºi exprima dorinþa ca
demersul publicistic iniþiat ºi concretizat în apariþia menþionatei reviste locale sã nu fie interpretat ca
fiind asemãnãtor „regionalismului zidurilor chinezeºti, regionalismul exclusivist, orbit de patriotism
local”. Se fãcea precizarea cã aceastã revistã îºi propunea ca prin evidenþierea specificului „acestui
colþ de þarã” sã contribuie prin „nota sa genuinã, distinctã, în ansamblul sufletului românesc de
pretutindeni, a cãrui parte întregitoare ºi indisolubilã este”. Continuând pe aceeaºi linie, redacþia
menþiona la punctul patru ºi ultim al programului cã îºi propunea sã nu se izoleze de restul þãrii ºi al
neamului. Aºadar, douã dintre punctele programului editorial braºovean erau formulate într-un mod
asemãnãtor cu felul în care erau concepute obiectivele asumate de cãtre revista nãsãudeanã:
rememorarea ºi evidenþierea trecutului4, dar în egalã mãsurã evitarea exclusivismului regional. Alt
obiectiv urmãrit de revista din Braºov era acela de a atrage în jurul sãu talentele literare ºi artistice
consacrate sau în curs de afirmare din regiune, cât ºi cele aflate în legãturi strânse cu þinutul Bârsei5,
cu scopul de a contribui împreunã la reafirmarea vechiului prestigiu cultural, politic, bisericesc,
comercial, social etc. al Braºovului. Totodatã, redactorii braºoveni îºi anunþau intenþia ºi speranþa cã
vor reuºi sã oglindeascã cât mai fidel, în paginile viitorului periodic, actualitatea trãitã, atât sub
aspectele sale pozitive, cât ºi ale scãderilor, pentru ca tarele societãþii, odatã depistate ºi semnalate, sã
poatã fi apoi îndreptate ºi astfel sã fie create reale posibilitãþi de progres.
În ceea ce priveºte susþinerea materialã a revistelor, lucrurile au fost destul de diferite de la un
caz la altul. „Þara Bârsei” ºi-a datorat apariþia, în bunã parte, susþinerii financiare acordate pentru
început de Primãria municipiului Braºov ºi de Despãrþãmântul Braºov al „Astrei”, sub ale cãror egide
a ºi fost editatã în 1929-1930. La acestea s-au adãugat ºi deloc neglijabile subvenþii din partea unor
persoane juridice sau fizice6 legate prin naºtere, activitate sau doar sufleteºte de Þara Bârsei. Încã o
datã puterea economicã a românilor braºoveni ºi efectele benefice ale acestei situaþii reflectate în
planul cultural ºi-a spus cuvântul, concretizându-se de aceastã datã în suportul financiar de care s-a
bucurat revista în primii ani de viaþã. Ulterior, se pare cã redacþia s-a vãzut pusã în situaþia de a se
adapta la viaþa economicã modernã ºi de a depista mijloace materiale proprii, care sã-i permitã
continuarea activitãþii, acestea constând în principal în publicitate (reclame pentru diferite firme) ºi
4

5
6

Brazda noastrã, în „Þara Bârsei”, Braºov, 1929, anul I, nr. 1, p. 3: „Sã punem în vitrina actualitãþii: suflete, frãmântãri,
fapte din trecutul nostru, fie prin mãrturii nouã, necunoscute, fie prin cele uitate, – mãrturii care, chemate din colþul lor de
întunerec în instanþã de apel, s-ar putea sã modifice unele sentinþe rostite pânã acum, punând în altã luminã faptele ºi
oamenii”.
Erau invitaþi sã colaboreze cu aceastã nouã revistã toþi cei care „... ne înþeleg, cei care se simt legaþi de acest colþ de þarã – fie
prin naºtere, fie prin anii de ºcoalã urmatã aici, fie prin vecuirea mai îndelungatã pe aceste plaiuri”.
Din listele de sprijinitori ai revistei publicate de redacþie se impun nume, precum cel al lui Al. Bãcilã, care a contribuit în
anul 1929 (anul I de apariþie al revistei) cu 16.000 lei; în acelaºi an, revista a fost susþinutã financiar ºi de fraþii Zernoveanu
cu 6.000 lei, fraþii Orghidan cu 2.000 lei; Camera de Comerþ ºi Industrie a contribuit cu 5.000 lei, la fel ºi Fabrica de
celulozã din Zãrneºti. La aceste subvenþii se adaugã altele, cuprinse între 40 ºi 740 lei, din partea altor 18 donatori din
diverse localitãþi: Timiºoara, Miercurea-Ciuc.
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abonamente. Fie cu ajutorul susþinãtorilor sãi, fie prin identificarea unor surse proprii de venit,
redacþia revistei a reuºit sã se achite de promisiunea pe care o fãcea cititorilor sãi în mai 1929, aceea
de a apãrea constant – la douã luni o datã –, periodicitate respectatã pânã la dispariþia revistei, la
sfârºitul anului 1938.
În cazul revistei din Nãsãud, redactorii nu ºi-au propus respectarea anumitor intervale de
apariþie, subliniind încã din primul numãr cã „revista nu este legatã de timp” ºi cã va apãrea atunci
„când mijloacele materiale ºi munca intelectualã a puþinilor grupaþi în jurul ei vor face cu putinþã
apariþia”7. „Arhiva Someºanã” avea sã fie susþinutã din punct de vedere financiar de cãtre
Comisiunea administratoare a pãdurilor grãnicereºti nãsãudene. Aºa se explicã de ce revista a ajuns
doar la 288 de numere în 15 ani de existenþã9 (uneori apãrea un singur numãr pe an, alteori 2 sau mai
multe, în funcþie de posibilitãþile financiare), în timp ce „Þara Bârsei” a reuºit sã respecte frecvenþa de
6 numere pe an în cei 10 ani de apariþie10.
Din punctul de vedere al structurii ºi conþinutului periodicelor noastre, menþionãm cã existã
asemãnãri majore, întrucât ambele prezintã profilul unor reviste de istorie ºi culturã. Astfel, „Þara
Bârsei” este împãrþitã în douã secþiuni: prima subintitulatã „Istorie”, a doua „Literaturã”, cu o
pondere relativ egalã, pentru început, în economia revistei. Însã, în ultimii ani de apariþie spaþiul
acordat literaturii a cunoscut o continuã creºtere, astfel încât s-a impus divizarea acesteia la rându-i în
alte douã pãrþi: „prozã” ºi „poezie”. La sfârºitul fiecãrui numãr se întâlnesc rubrici de mai micã
întindere, sugestiv intitulate: Suflete uitate, Notiþe ºi însemnãri rãzleþe sau Dãri de seamã. Sub
titulatura Suflete uitate sunt prezentate, în scop comemorativ, medalioane-portret ale unor
personalitãþi locale, în schimb sub genericul Notiþe ..., redacþia oferã informaþii despre evenimentele
mondene, culturale din oraºul de la poalele Tâmpei (vernisaje, spectacole, colecte în scop cultural),
noutãþi editoriale etc. La rubrica Dãri de seamã, cu care se încheie de obicei fiecare numãr din „Þara
Bârsei”, gãsim foarte utile prezentãri de cãrþi (cu precãdere romane ºi volume de poezii) sau de
reviste. Uneori sunt extrase ºi recenzate, din diferite periodice centrale sau provinciale, doar anumite
studii, relevante pentru cercetãrile ºtiinþifice ale epocii, din varii domenii de ºtiinþã ºi culturã:
filologie, literaturã, etnologie, istorie etc.11
Referitor la conþinutul „Arhivei Someºene”, trebuie spus cã majoritatea este deþinutã de
cercetãri, articole ºi documente cu caracter istoric. Alãturi de acestea existã studii ºi din alte domenii
de culturã, cum ar fi: lingvistica, economia, geografia, botanica etc. Nota de originalitate a revistei
nãsãudene este datã de numãrul mare de documente inedite, astfel încât ea rãmâne ºi astãzi o
importantã sursã de documentare pentru cercetãtorul care doreºte sã reconstituie trecutul
regimentului românesc II de graniþã, faptele întâmplate acolo de-a lungul veacului al XIX-lea ºi pânã
la 1918, sub multiple aspecte: politic, bisericesc, cultural-ºcolar, economic etc. „Arhiva Someºanã”
s-a nãscut ca urmare a iniþiativei unui grup de intelectuali din reºedinþa grãnicereascã de altãdatã,
adunaþi în jurul lui Virgil ªotropa, precum: Vasile Bichigean, Iulian Marþian, Iuliu Moisil, ªtefan
Buzilã, Anton Coºbuc, Pamfil Grapini, Emil Precup etc. Ei ºi-au propus ca pe aceastã cale sã facã
7

8
9
10
11

Vezi Cãtrã cititori, în „Arhiva Someºanã”, Nãsãud, 1924, nr. 1, p. 2. De altfel, în anii 1934-1935 revista nu a apãrut din
cauza dificultãþilor financiare cu care s-a confruntat redacþia. Abia în vara anului 1936 redacþia a putut sã reia editarea
revistei, în condiþiile în care Comisiunea silvicã a averilor grãnicereºti a dispus susþinerea „Arhivei Someºene” cu anumite
sume de bani acordate din fondul cultural al societãþii Regna (conform procesului-verbal al ºedinþei Comisiei din 10 iunie
1936). A se vedea în „Arhiva Someºanã”, 1936, nr. 18, p. 478.
De precizat cã ultimul numãr, 28, care ar fi trebuit sã aparã în 1940, din cauza contextului politic (ocupaþia hortistã) a rãmas
în manuscris ºi a fost publicat abia în anul 1994.
Revista a apãrut între anii 1924 ºi 1940, cu o pauzã în anii 1934-1935, de aceea totalizeazã doar un numãr de 15 ani de
apariþie.
Cu o singurã excepþie, revista a apãrut în câte 6 numere independente unul de celãlalt, anual. Doar în ultimul an de apariþie
(1938) ultimele trei numere (4-6) au fost grupate într-un singur volum.
A se vedea, de exemplu, numerele 1-6 din anul X (în acelaºi timp ºi ultimul an de apariþie). „Þara Bârsei”, Braºov, anul X,
1938, nr. 1-6, pp. 73-93, 171-189, 263-287, 517-534.
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cunoscute românilor de pretutindeni faptele petrecute într-un colþ de þarã românesc, þinutul Vãii
Rodnei.
Sub influenþa lui V. ªotropa, grupul de intelectuali nãsãudeni a promovat un adevãrat program
de cercetare a arhivelor din regiune (ale unor instituþii administrative, bancare, parohiale, ºcolare,
fonduri personale etc.)12 ºi punerea în valoare, prin publicare, a documentelor inedite. În funcþie de
conþinutul documentelor sau al studiilor de interpretare publicate în revistã, putem afirma cã s-au
promovat mai multe direcþii de cercetare istoricã: trecutul românilor nãsãudeni ºi al regiunii înainte
de militarizare13, istoria regimentului de graniþã (organizare, administraþie, ºcoalã, evoluþie
economicã etc.)14, evoluþia învãþãmântului nãsãudean15, implicarea grãnicerilor ºi a urmaºilor lor în
miºcarea politico-naþionalã româneascã, trecutul bisericesc ºi religios etc.
Materialul arhivistic cel mai numeros este cel de naturã ecleziasticã, iar un alt merit deosebit al
redactorilor ºi colaboratorilor acestei reviste consistã în faptul cã au evitat pe cât posibil polemicile
confesionale, preferând ca, în locul interpretãrilor personale, mai ales în situaþia abordãrii unor
aspecte sensibile – de pildã, problema tulburãrilor religioase din secolul al XVIII-lea etc. –, sã lase
documentul sã vorbeascã.16
Doar la o simplã lecturare a titlurilor se poate observa faptul cã studiile de istorie ecleziasticã
publicate în „Arhiva Someºanã” permit o clasificare în douã categorii: de analizã ºi interpretare17 ºi
de publicare a materialului de arhivã. Din ultima categorie menþionatã fac parte ºi circularele
vicariale18, de o importanþã majorã pentru reconstituirea trecutului bisericesc al zonei, cu atât mai
mult cu cât cele de pânã la anul 1848 nu se gãsesc în arhive, întrucât au fost distruse în timpul
Revoluþiei din 1848-1849. Scrisorile vicariale amintite au fost recuperate de cãtre redactorii
nãsãudeni din diverse arhive parohiale din vicariat. Astfel, materialele documentare publicate de
revista noastrã de-a lungul perioadei interbelice constituie un solid punct de plecare în investigarea ºi
restituirea istoriei Bisericii Greco-Catolice din nord-estul Transilvaniei, care, desigur, pentru deplinã
credibilitate, necesitã verificare ºi completare cu alte informaþii de naturã arhivisticã ºi bibliograficã.
Dupã aceastã succintã reliefare a preocupãrilor ºtiinþifice ale redactorilor „Arhivei ªomeºene”,
putem afirma cã ei au reuºit sã creeze o metodologie ºi un program coerent de cercetare ºi sã lucreze
12
13

14

15
16
17

18

Remus Câmpeanu, Evoluþia istoriografiei confesionale în þinuturile Oradei ºi Nãsãudului în perioada interbelicã, în
„Revista Bistriþei”, Iaºi, 1994, nr. XVIII, pp. 224-225.
Virgil ªotropa, Rãboaje din trecut, în „Arhiva Someºanã”, nr. 3, 1925; Idem, Împãratul Iosif II în districtul Nãsãudului, în
„Arhiva Someºanã”, nr. 4, 1926; Idem, Bejenii în secolul al XVIII, în „Arhiva Someºanã”, nr. 16, 1932; Idem, Urme din
timpul curuþilor, în „Arhiva Someºanã”, nr. 17, 1933; Anton Coºbuc, O relatare din secolul XVIII, în „Arhiva Someºanã”,
nr. 25, 1939; Florian Porcius, Istoricul districtului nãsãudean, în „Arhiva Someºanã”, nr. 9, 1928.
Virgil ªotropa, Voci strãine despre români, în „Arhiva Someºanã”, nr. 2, 1925; Idem, Regimentul grãniceresc nãsãudean,
în „Arhiva Someºanã”, nr. 2, 1925; Idem, Din zilele de sbucium ale anilor 1848-1849, în „Arhiva Someºanã”, nr. 6, 1927;
Idem, Militarizarea Vãii Bârgãului, în „Arhiva Someºanã”, nr. 10, 1929; Idem, Înfiinþarea graniþei militare nãsãudene, în
„Arhiva Someºanã”, nr. 24, 1932; Vasile Bichigean, Poëmation de secunda legione valahica sub Carolo barone
Enzenbergio, în „Arhiva Someºanã”, nr. 2 ºi nr. 3, 1925; Idem, Statutul grãniceresc, în „Arhiva Someºanã”, nr. 8, 1928;
Iuliu Moisil, Douã vechi bãnci din Nãsãud, în „Arhiva Someºanã”, nr. 18, 1936.
Virgil ªotropa, Contribuþii la istoria ºcoalelor nãsãudene, în „Arhiva Someºanã”, nr. 11, 1929; Iuliu Moisil, Viaþa
studenþilor de altãdatã de la Viena – Amintiri, în „Arhiva Someºanã”, nr. 18, 1936.
Remus Câmpeanu, art. cit.(vezi nota 12), p. 225.
Iuliu Moisil, Figuri grãnicereºti nãsãudene (Vicarul Ioan Marian), în „Arhiva Someºanã”, nr. 19, 1936. Virgil ªotropa, O
predicã din vremurile trecute, în „Arhiva Someºanã”, nr. 23, 1937-1938. Idem, Un act memorabil, în „Arhiva Someºanã ”,
nr. 12, 1929. Idem, Contribuþii la istoria bisericeascã, în „Arhiva Someºanã”, nr. 21, 1937. ªtefan Buzilã, Protopopii ºi
vicarii Nãsãudului, în „Arhiva Someºanã”, nr. 27, 1940. Idem, O predicã a vicarului Marian, în „Arhiva Someºanã”, nr. 9,
1928. Idem, Autobiografia preotului I. Chita din Mintiu ºi genealogia familiei sale, în „Arhiva Someºanã”, nr. 26, 1939.
Ioan Pop, Din amintirile mele, în „Arhiva Someºanã”, nr. 19, 1936. Gavrilã Bichigean, La mormântul vicarului Grigore
Moisil, în „Arhiva Someºanã”, nr. 8, 1927.
ªtefan Buzilã, Documente bisericeºti, în „Arhiva Someºanã”, nr. 17, 1933. Idem, Documente bisericeºti, în „Arhiva
Someºanã”, nr. 15, 1931. Idem, Documente bisericeºti, în „Arhiva Someºanã”, nr. 18, 1936. Iulian Marþian, Documente
bisericeºti, în „Arhiva Someºanã”, nr. 7, 1927 ºi nr. 8, 1928. Idem, Documente bisericeºti, în „Arhiva Someºanã”, nr. 7,
1938. Virgil ªotropa, Alexandru Ciplea, Documente bisericeºti, în „Arhiva Someºanã”, nr. 1, 1924; nr. 2, 1925; Aurel A.
Mureºianu, O scrisoare a vicarului Marian, în „Arhiva Someºanã”, nr. 20, 1936.
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eficient, dând dovadã de spirit de echipã în activitatea de adunare ºi publicare a materialului arhivistic
din zonã, de altfel de o mare noutate ºi bogãþie la acea vreme.
La rândul sãu, revista „Þara Bârsei”, apãrutã sub coordonarea profesorului Axente Banciu19, s-a
bucurat de fericite ºi preþioase colaborãri. În acest sens, menþionãm participarea cu numeroase studii
a unor personalitãþi culturale marcante ale vremii, precum Sextil Puºcariu20 (de altfel, un fiu al
locului), Aurel A. Mureºianu21, G. Bogdan-Duicã22, Vasile Netea (publicã doar poezii), George
Tulbure23, Ioan Georgescu, dr. Constantin Lacea24, Candid Muºlea25, Ion Muºlea26, Carol Göllner27,
I. D. Condurachi28, poeta Ecaterina Pitiº (fidelã colaboratoare a revistei, care i-a publicat în fiecare
numãr 2-3 poezii) sau Al. Ceuºianu, cãruia i s-a publicat, în nr. 3-6 din Anul VII de apariþie (1935),
poemul dramatic intitulat Craiul munþilor etc. Doar simpla enumerare a titlurilor ºi studiilor autorilor
mai sus menþionaþi creioneazã o imagine fidelã a ariei preocupãrilor ºtiinþifice, atât de variate ale
revistei braºovene. La numele de mai sus se adaugã colaborãri, chiar dacã sporadice, din partea unor
figuri de primã mãrime ale culturii româneºti, precum, N. Iorga29, Ioan Lupaº30, D. D. Roºca31, Nae
Ionescu32 sau Virgil Vãtãºianu33. Se impune subliniat faptul cã o mare parte dintre studiile ºtiinþifice
apãrute în revista „Þara Bârsei” sunt de naturã istoricã, o pondere însemnatã deþinând-o ºi aici cele de
istorie localã. Alãturi de acestea meritã amintite preocupãrile ºi scrierile din domeniul lingvisticii,
datorate în primul rând lui Sextil Puºcariu, dar ºi altele, cu caracter etnologic, geografic sau
beletristic, aparþinând unor intelectuali ai locului.
19

20

21

22
23
24

25
26

27
28
29
30
31
32
33

Axente Banciu, Dr. Aurel Mureºianu (Scrisori), în „Þara Bârsei”, Braºov, Anul I, nr. 1, 1929; tot el semneazã rubrica
Scrisori vechi, vezi: „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, 2/1929; Anul III, nr. 2, 3/1931 sau rubrica Rãsfoind ziarele ºi revistele
noastre, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 1-2/1931, Anul IV, nr. 1-6/1932 º.a.m.d.
Sextil Puºcariu, Ce e românesc în literatura noastrã?, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, 1929, pp. 15-21; nr. 2/1929;
Lingvistica modernã ºi evoluþia ei, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr. 3/1932; Civilizaþie ºi culturã, în „Þara Bârsei”, Anul VII,
nr. 3/1935 etc.
Aurel A. Mureºianu, Episcopul Nestor Ioanovici, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, 1929, pp. 24-31; Prefectura românã a
Þãrii Bârsei din 1848 ºi 1849, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 2 ºi 3, 1929; Rolul ungurilor în dezastrele românismului din anii
1865-1866, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 1/1931; Presa româneascã înainte ºi dupã 1848, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr.
2/1931; Contribuþii la istoria vechii familii braºovene a Nicolaeºtilor, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 4/1931; Protestul din
Dieta Ardealului de la 1751 împotriva împilãrii þãranilor români din teritoriul crãiesc, Anul IV, nr. 1/1932; Moºtenirea
unui preot român braºovean la 1579 ºi alte pagini din trecutul Ardealului, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr. 2/1932; Teofil
Frâncu – un nedreptãþit în viaþã ºi uitat dupã moarte, în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 2/1935; O nouã contribuþie la istoria
românilor în evul mediu, Anul VIII, nr. 6/1936, Anul IX, nr. 1-5/1937; La împlinirea unui veac de la întemeierea Gazetei
Transilvaniei etc.
G. Bogdan-Duicã, Tipograful Popa Petre, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, Braºov, 1929, pp. 15-21; Din istoria teatrului
român în Braºov, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 2, 1929; 1848/9 în Þara Bârsei, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 3, 1929.
G. Tulbure, Amintirile pãrintelui Archip, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 1/1931; Politica educaþiei, Anul IV, nr. 6/1932; Pe
marginea unei cãrþi, în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 5/1935 etc.
C. Lacea, Contribuþii la istoria „Junilor” braºoveni, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, 1929, pp. 32-35; Þarã, Þara Bârsii ºi
Ardeal, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 2/1929 (un studiu care îºi propune sã ofere o explicaþie etimologicã pentru
denominaþia de Þara Bârsei, cu scopul de a realiza conexiuni ºi o mai bunã înþelegere atât a denumirii regiunii, cât ºi a
revistei). Un sas din Braºov care scria cu chirilice, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 3, 1929; Amintiri despre Axente Sever, în
„Þara Bârsei”, Anul III, nr. 5/1931.
Candid C. Muºlea, Din vremurile trecute, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr. 4-5/1932; Protopopul Bratu Baiul (1760-1831) ºi
fiul sãu Nicolae (1782-1855), în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 3-6/1935 etc.
Ion Muºlea, Pictura pe sticlã la românii din ªcheii Braºovului, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 1, 1929, pp. 36-52; Braºovul în
poezia popularã, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 2/1931; Însemnãrile popii Nicolae Grid despre ªcheii de altãdatã ºi
biserica lor, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 4/1931.
Carol Göllner, Un cântec revoluþionar românesc din anul 1835, în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 3/1935.
I. D. Condurachi, Formarea vechiului drept românesc nescris, în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 5-6/1935, Diplomaþi români
în trecut, Anul IX, nr. 3-6/1937 ºi Anul X, nr. 1/1938.
Nicolae Iorga, Între Braºov ºi Câmpulung. Acum 100 de ani, în „Þara Bârsei”, Anul VII, nr. 1/1935; Fundamentele
dreptãþii naþionale, Anul IX, nr. 1/1937.
Ioan Lupaº, Contribuþiuni la istoria Braºovului românesc, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 1/1931; Profes. Ioan Alexandru
Lapedatu, Anul IX, nr. 1/1937.
D. D. Roºca, Introducere în istoria filosofiei eline, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 4/1931.
Nae Ionescu, Ce este o graniþã?, în „Þara Bârsei”, Anul X, nr. 3/1938; articolul este o pledoarie în favoarea conceptului
modern de graniþã ºi în acelaºi timp un rãspuns dat revizioniºtilor (în special Ungariei) ºi prietenilor lor.
Virgil Vãtãºianu, Opera pictorului Miºu Pop, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr. 4/1932.
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Demnã de remarcat este ºi preocuparea constantã ºi sensibilã a redacþiei faþã de prezentul pe care
îl trãia epoca, astfel cã existã ºi interesante articole de istorie contemporanã. În acest sens remarcãm
materialele lui Caius Bardoºi, în primul rând, pentru planul politic-economic, dar ºi însemnãrile ºi
notele de lecturã ale lui Axente Banciu privind evenimentele culturale locale sau pentru semnalarea
publicaþiilor din epocã ºi a studiilor sau lucrãrilor pe care le considera mai interesante.
Abordarea din perspectiva analizei comparative a subiectului propus aduce în luminã atât
similitudini, în parte evidenþiate în paginile anterioare, cât ºi diferenþieri între cele douã reviste.
Dintre asemãnãri subliniem: obiectivele propuse încã de la apariþie ºi urmãrite constant în anii cât au
fiinþat; metodologia utilizatã, care a dat acestor periodice o înaltã þinutã ºtiinþificã, la care a contribuit,
de altfel, ºi colaborarea unor personalitãþi de marcã în epocã34; accentul pus pe evidenþierea trecutului
istoric al fiecãreia dintre regiunile aflate în atenþia revistelor (Þara Bârsei, respectiv, Þara
Nãsãudului).
Se impune menþionat faptul cã, prin calitatea conþinutului, dar ºi a modului în care au fost scrise
materialele publicate graþie numelor care le-au semnat, cele douã reviste ºi-au câºtigat o realã ºi
binemeritatã reputaþie în lumea cultural-ºtiinþificã din perioada interbelicã.
Desigur, existã ºi notabile diferenþe între cele douã reviste aflate în atenþia noastrã. În primul
rând se remarcã faptul cã „Arhiva Someºanã” a acordat o mare atenþie trecutului, reconstituirii
istorice, dovedindu-se a fi mult mai ancoratã în memorie ºi amintire ºi excelând în studii de istorie
localã, fie despre trecutul Vãii Rodnei, al regimentului sau districtului grãniceresc, fie despre cel al
bisericii ºi ºcolii din vicariatul nãsãudean. În schimb, revista braºoveanã, favorizatã probabil ºi de
aºezarea sa geograficã, dar ºi de puterea economicã, s-a dovedit a fi de o mai largã respiraþie, de o mai
mare actualitate, a manifestat un mai mare interes pentru fenomenele contemporane. În acest sens,
aducem ca exemplu rubrica Cronicã externã, care reuºit sã creioneze extrem de plastic ºi fidel
evenimentele timpului, sã surprindã frãmântãrile epocii, atât cele de facturã politicã35, cât ºi cele
economico-sociale (ex. criza economicã)36, dar mai ales întrebãrile ºi zbuciumul, de ordin
spiritual-cultural, cu care lumea dintre cele douã rãzboaie mondiale s-a confruntat.
De asemenea, se remarcã la periodicul „Þara Bârsei” o realã deschidere spre universalitate, fapt
demonstrat, în primul rând, de subiectele abordate ºi dezbaterile purtate (care pot fi radiografiate
printr-o simplã trecere în revistã a titlurilor din cuprinsul revistei în cei 10 ani de apariþie), cât ºi de
numele celor ce au semnat diverse studii aici.
Referitor la punctele ºi momentele de întâlnire dintre cele douã reviste, nu se pot spune prea
multe lucruri. Colaborãrile propriu-zise sunt foarte puþin vizibile, iar atâta cât ele au existat, s-au
datorat în mare mãsurã lui Aurel A. Mureºianu, aflat, aºa cum bine se ºtie, în relaþii de rudenie cu unii
dintre intelectualii nãsãudeni. Probabil aºa se explicã faptul cã „Arhiva Someºanã” a publicat 2
articole care poartã semnãtura lui A. A. Mureºianu.37 La rândul sãu, „Þara Bârsei” semnala numerele
22 ºi 23 din „Arhiva Someºanã”, apãrute în 1937, insistând asupra unor materiale aparþinând lui
34

35

36

37

De remarcat cã, dacã în „Þara Bârsei” apar nume precum cele ale unui Iorga, Lupaº, Vãtãºianu etc., redactorii ºi
colaboratorii „Arhivei Someºene” nu au fost cu nimic mai prejos, întrucât meritele ºtiinþifice a trei dintre ei aveau sã se
bucure de o realã apreciere din partea contemporanilor, acordându-li-se cea mai înaltã recunoaºtere ºtiinþificã, prin
primirea lor în Academia Românã: Iulian Marþian (1933), Virgil ªotropa (1943) ºi Iuliu Moisil (1943).
Vezi Gh. Micu, Cronicã externã. Propagandã pentru revizuirea tratatului de la Trianon, în „Þara Bârsei”, Anul I, nr. 2,
1929; sau Caius Bardoºi, Cronica externã. Aspecte politice actuale, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 3/1931; sau Cronicã
externã. Alianþele, în Anul III, nr. 4/1931; Încercãrile de federalizare a statelor europene, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr.
3/1932, sau Revizionismul maghiar, în „Þara Bârsei”, Anul IV, nr. 5-6/1932.
Vezi Caius Bardoºi, Cronicã externã. Criza, în „Þara Bârsei”, Anul III, nr. 2/1931. Acelaºi C. Bardoºi, corespondent din
Londra, semneazã de cele mai multe ori „Cronica externã”, prezentând ºi alte subiecte, în general de culturã politicã sau de
culturã europeanã, dintre care menþionãm Culisele Genevei, în nr. 1/1929.
Este vorba despre studiul intitulat Contribuþii la istoria Gazetei Transilvaniei, în „Arhiva Someºanã”, nr. 7 din 1927, în
care a publicat câteva dintre scrisorile tatãlui sãu A. Mureºianu ºi de o altã colaborare, constând de asemenea în publicarea
unei scrisori adresate, în 1860, de Ioachim Mureºian lui Iacob Mureºian, bunicul lui A. A. Mureºianu. Vezi Din scrisorile
celor dispãruþi, în „Arhiva Someºanã”, nr. 13, 1930.
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Virgil ªotropa ºi Iuliu Moisil ºi precizându-se cã în numãrul 23 existã câteva pagini comemorative în
amintirea lui Iulian Marþian. Periodicul braºovean, ºi din nou recunoaºtem aici contribuþia lui A. A.
Mureºianu, îºi exprima pãrerea de rãu ºi aducea la rându-i un sincer omagiu celui care a fost un brav
soldat, dar ºi un „merituos scormonitor al atâtor preþioase vestigii ale trecutelor vremi”38.
În cele din urmã trebuie sã mai precizãm cã cele douã reviste ºi-au încetat apariþia în preajma
celui de-al Doilea Rãzboi Mondial, „Þara Bârsei” la sfârºitul anului 1938, respectiv, „Arhiva
Someºanã” în anul 1940, în contextul ocupaþiei maghiare hortiste. Încetarea existenþei revistei
braºovene are o dublã cauzã. Pe de o parte, problemele materiale din ce în ce mai mari pe care
redacþia le întâmpina, pe de altã parte, starea precarã de sãnãtate a celui care a fost redactor ºef timp
de 10 ani, Axente Banciu. În ultimul numãr al revistei, Banciu remarca, atât de corect, dar ºi cu multã
sensibilitate, împlinirea unui deceniu de existenþã a revistei, „pentru o revistã româneascã ºi, în plus,
provincialã, un record, desigur. Mai ales pentru o publicaþie cu preocupãrile Þãrii Bârsei ºi cu
punctualitatea apariþiei ei”. ªi mai spunea Axente Banciu, cel care a ºtiut sã fie o prezenþã atât de
discretã, dar care a condus cu atât de multã înþelepciune ºi curaj „Þara Bârsei”, urmãtoarele: „Dacã
revista nu va fi trãit degeaba, ci va fi însemnat ceva în publicistica noastrã periodicã, în viaþa
noastrã culturalã [...] se va lua cândva notã ...”39.
Prezentarea noastrã succintã nu se poate încheia fãrã a aminti faptul dãtãtor de speranþã cã, în
urmã cu câþiva ani, graþie interesului manifestat de Muzeul „Casa Mureºenilor” din Braºov ºi de
Muzeul grãniceresc din Nãsãud, s-a creat o punte peste timp prin readucerea la viaþã a celor douã
reviste. Ele ni se prezintã azi într-o formã nouã, actualizatã, dar care pãstreazã fondul celor din
perioada interbelicã, respectiv, orientarea culturalã ºi principiile ºtiinþifice. Avem, aºadar, astãzi o
serie nouã, atât din „Þara Bârsei”, cât ºi din „Arhiva Someºanã”40, reviste care ºi-au propus nu numai
reintroducerea în peisajul cultural contemporan a unor titluri cu rezonanþã în istoria publicisticii
româneºti, dar care prin calitatea ºtiinþificã a materialelor publicate doresc sã menþinã vie tradiþia ºi
spiritul antecesoarelor lor ºi sã ducã mai departe obiectivele unei mari generaþii de intelectuali
români.
Reînfiinþarea în zilele noastre a celor douã reviste „provinciale”, acesta este rãspunsul la
întrebarea nerostitã a lui Axente Banciu: dacã va avea sau nu ecou, va servi sau nu drept model, va
avea sau nu locul sãu într-o istorie a publicisticii româneºti o revistã precum „Þara Bârsei”? Sau o
revistã precum „Arhiva Someºanã”?

38
39
40

Dãri de seamã, în „Þara Bârsei”, Anul X, nr. 3, 1938, p. 285.
Axente Banciu, Avis, în „Þara Bârsei”, anul X, nr. 4-6, p. 539.
„Arhiva Someºanã”, seria a III-a, a ajuns la volumul VI (2002-2008), în timp ce redacþia revistei „Þara Bârsei” pregãteºte
volumul VII, serie nouã.
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A Comparative Perspective on “Þara Bârsei” and “Arhiva Someºanã”
Abstract
The interwar period experienced an intensive journalism development at the province level. Our
study will concentrate on two local magazines, well-known during the above mentioned period of
time, namely, “Þara Bârsei” and “Arhiva Someºanã”. The common characteristic of those magazines
is that both issued in two of the most important Romanian politico-cultural centers of Transylvania,
Braºov and Nãsãud respectively.
The comparative perspective on proposed subject reveals not only resemblances, but also
differences between the two periodicals. The similarities include: the objectives identified from the
beginning and their constant accomplishment during the following years; the used methodology that
granted them an important scientific fame, underlined also by the collaboration of some of the most
important cultural personalities, such as Nicolae Iorga, Sextil Puºcariu, A. A. Mureºianu, Virgil
ªotropa, or Nicolae Drãganu; one of the preferred topics was the history of the native regions of the
two magazines (Þara Bârsei and Þara Nãsãudului respectively).
It worth mentioning that the scientific quality and the composition of the published materials
signed by well-known cultural personalities conferred to those two magazines a veritable and a
well-deserved prestige in the interwar Romanian scientific and cultural life.
The differences between the two magazines are also of interest. First, we have underlined that
the articles published by “Arhiva Someºanã” were mainly focused on the past, on the historical
reconstitutions, memoirs and recollections. That periodical excelled in studies concerning local
history. On the contrary, the publishing of “Þara Bârsei” was influenced by its geographical position
as well as by its economic power. Therefore, its articles dealt with subjects concerning the immediate
reality, pointing out the contemporary phenomena and showing themselves more open to the
universal interest through the depicted matters and the debates initiated.
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