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REPERE IDENTITARE ÎN ȚINUTUL BÂRGĂU

Pavel Ion Horațiu, Fonogea Silviu , Boțan Cristian Nicolae, Gligor Viorel  

Abstract: Identity landmarks in Bargau County. Bargau County, an old Romanian dwelling area, had a history 
rich in events that contributed to its shaping as one of the most individualised identities of the Transylvania area. 
After an analysis of the studies referring to this area, there are several identity elements specific to Bargau county 
– its belonging to the border regiment, Dracula mythical story, Colibita, Bargau mentality, Heniu massif or the 
Roman road. We have applied a questionnaire in this region in order to compare the identity elements mentioned 
in these studies to the ones the young people of Bargau experience. Thus we can observe the manner in which the 
structures that make up the territorial identity can modify their influence in time, and we can also put together a 
projection referring to the components that sustain Bargau idenity in the future, when the analysis target group 
reaches maturity. We notice that identity components mentioned as essential in literature and which are percieved 
as irrelevant by the young population (the belonging to the border regiment or Bargau mentality) tend to be 
replaced by others, such as the development of Colibita resort or the popularity of the Dracula mythical story
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1. Introduction
Termenul identitate desemnează 

caracteristicile prin care două sau mai multe 
elemente (obiecte, ființe vii, fenomene, etc.) sunt 
identice sau măcar asemănătoare. Aplicat ființelor 
umane, identitatea scoate în evidență ceea ce 
separă sau ceea ce unește indivizii sau grupurile 
de indivizi. Este o caracteristică permanentă şi 
fundamentală a unui individ (sau a unui grup) care 
îi naşte individualitatea, singularitatea şi prin care 
se diferenţiază de ceilalţi, permiţându-i, astfel, 
recunoaşterea ca atare (Dicţionarul Larousse, 
varianta on-line). Ea poate să fie însușită, afirmată 
sau reprimată, anihilată. Asociind termenul acesta 
celui de teritoriu, putem distinge identități teritoriale 
naționale, regionale sau locale, diferențiate prin 
scara la nivelul căreia trăsăturile locuitorilor pot 
crea individualizări. Prima, identitatea națională, 
clădită pe asemănările etno-culturale, lingvistice, 
istorice, devine tot mai palidă, tinzând să se 
piardă în structurile superioare (în unele cazuri 
chiar politice) tot mai omogene prin fenomenul 
de globalizare. Identitatea locală, raportată de 
obicei la o singură așezare nu a avut, decât în 
situații foarte rare, puterea de a se constitui într-o 
armă eficientă de luptă împortiva tendințelor de 
dizolvare a particularului în general. Așadar, șansa 
este reprezentată de nivelul regional, acolo unde 
trăsăturile comune ale locuitorilor dintr-un astfel 

de pațiu suficient de mare pot crea structuri solide, 
a căror forță este clădită pe individualitatea lor 
față de spațiile din jur asimilate tiparului universal 
globalizat. Cu toate acestea, conceptul de identitate 
regională este ignorat sau slab luat în considerare 
de actorii dezvoltării teritoriale, in special la noi. 
Unele cauze ale acestui fapt ar fi (Thouément, H., 
Erwan, C, 2014): definirea complexă a conceptului 
de identitate regională, slaba înțelegere a acestuia, 
numeroasele variabile care îl compun, adesea 
având o importanță diferită și relativă. S-a 
încercat din ce în ce mai mult în ultima perioadă 
identificarea factorilor determinanți în conturarea 
identității regionale. Într-un astfel de studiu, M. 
Keating identifică trei elemente care compun 
identitatea regională: unul cognitiv (oamenii 
trebuie să fie conștienți de limitele regiunii din 
care fac parte), unul afectiv, mental (care trebuie 
să dea sentimentul apartenenței la regiune), și 
unul instrumental (care să determine implicarea 
pentru o acțiune colectivă). Astfel, cunoașterea 
aprofundată a acestora pentru fiecare teritoriu 
în parte devine un instrument esențial care ar 
trebui să fie la indemâna tuturor celor implicați în 
gestiunea teritoriului, legătura dintre dezvoltarea 
teritorială și identitate fiind deja demonstrată de 
numeroși autori, pentru că “înainte de a ne gândi 
unde vrem să mergem, este important să înțelegem 
unde suntem și de unde venim” (Thouément, H., 
Erwan, C, 2014).
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Fig. 1. Ținutul Bârgău

2. Componentele identității teritoriale 
bârgăuane

Articolul prezent își propune identificarea 
elementelor care conturează identitatea de 
“bârgăuan” așa cum se desprind din studiile 
realizate până în prezent asupra acestui spațiu și 
modul de reflectare a acestora la nivelul grupei 
de vârstă tinere (15-19 ani). Astfel, putem 
observa maniera în care structurile care compun 
identitatea teritorială pot să-și modifice ponderea 
în timp și, totodată, putem realiza o proiecție 
referitoare la componentele care vor susține 
identitatea bârgăuană în perioada următoare, 
atunci când grupul țintă al analizei va ajunge la 
vârsta matură. 

Ținutul Bârgău și populația sa au constituit 
obiectul mai multor studii realizate de-a lungul 
timpului. Unele dintre cele mai vechi mărturii 
documentare (publicate în Arhiva Someşană, 
în anii 1938 şi 1939), pe care le-am inventariat, 
sunt studiile întocmite de către T. Ghiţan: 
Istoria comunei Borgo-Bistriţa, de Popa Vasile, 

1876 (A.S. nr.23), Contribuţii la istoricul Văii 
Bârgăului. Delimitarea hotarului dintre Bârgău 
şi comuna săsească Iad (A.S. nr.35). De altfel, ele 
sunt menţionate de către toţi cei care, de-a lungul 
timpului, şi-au consacrat energiile creatoare în 
direcţia decelării specificităţilor meleagurilor 
bârgăuane. Continuând demersul de înţelegere 
a mecanismului de conturare a sistemului de 
aşezări şi a relaţiilor statuate în cadrul acestuia, 
am inventariat într-o manieră speculativă, 
lucrările istorice şi istorico-geografice care fac 
referire la cel de-al doilea regiment de graniţă 
(cel năsăudean). În acest sens, menționăm  
(cronologic) studiile elaborate de către următorii 
autori: Göllner, C., 1973, Regimentele grănicereşti 
din Transilvania, 1764-1851, Şotropa, V., 1975, 
Districtul grăniceresc năsăudean, Mureşianu, M., 
2000, Districtul grăniceresc năsăudean (1762-
1851). Studiu de geografie istorică, Bolovan, I., 
2006, Contribuţii documentare privind istoria 
regimentului grăniceresc năsăudean. Nu doar 
cerectările istorice care evocă regimentul de 
graniţă au o contribuţie esenţială în conturarea 
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particularităţilor teritoriului. Au fost consultate o 
suită de studii întocmite de consacraţi cercetători 
ai spaţiului bistriţean - în general şi bârgăuan - 
în particular, cele mai multe dintre acestea fiind 
comunicări susţinute cu ocazia Simpozionului 
Cultural al Văii Bârgăului. Marea majoritate 
a celor menţionaţi reprezintă intelectualitatea 
lumii satului, dascăli (de istorie, geografie, 
română) mândrii de apartenenţa lor la un spaţiu 
cu o încărcătură culturală aparte. Dintre prolificii 
autori bistriţeni studiaţi, Teodor Tanco se apleacă 
prin intermediul operei Virtus Romana Rediviva 
şi asupra teritoriului investigat de noi. Lui i se 
adaugă  Mircea Gelu Buta, Adrian Onofreiu, 
Ioan Sigmirean, Ioan Chintăuan, printr-o 
mulţime de studii. Anuarul jubiliar ,,Plaiurile 
Bârgăului-1986”, înglobează o suită de studii 
monografice sau de altă natură. O atenţie 
deosebită am acordat studiilor întocmite de către 
domnul Nicolae Vrăsmaş. Domnia sa a reuşit 
să materializeze parţial o iniţiativă mai veche 
aparţinând intelectualilor bârgăuani, aceea de-a 
elabora o monografie complexă a văii Bârgăului. 
Astfel, în 2007 apare la editura Karuna din Bistriţa: 
Prundu Bârgăului o vatră străveche, vol. I. 
Publicate sub forma unor teze de doctorat (calate 
parţial pe teritoriul analizat de noi),  menționăm 
lucrările întocmite de către următorii: Virgil 
Gârbacea - Dealurile Bistriţei, Eugen Rusu - 
Munţii Bârgăului. Studiu fizico-geografic, Jozsef 
Benedek - Organizarea spaţiului rural în zona 
de influenţă apropiată a oraşului Bistriţa. Tot 
printre studiile mai recente, amintim preocupările 
domnilor Bâcă şi Şteff, publicate în  2010 sub 
forma unei cărţi: Colibiţa, dimensiuni turistice. 
Analizând studiile realizate de-a lungul timpului 
asupra Ținutului Bârgău și a populației sale, am 
reușit să identificăm cele mai des menționate 
componente care alcătuiesc identitate bârgăuană: 
apartenența la regimentul de graniță, mitul 
Dracula, Colibița, Tășuleasa Social, mănăstirile 
Piatra Fântânele și Strâmba, mentalitatea 
bârgăuană, masivul Heniu și drumul roman. 
Dintre acestea, se distinge ca un vector esențial, 
perioada în care teritoriul ținutului a făcut parte 
din regimentul grăniceresc. Înfiinţat în 1762, prin 
militarizarea, la început, a comunelor de pe valea 

Someşului Mare şi a 2 de pe valea Şieului, iar în 
1784 şi a Văii Bârgăului, Regimentul Românesc 
de graniţă (cu centrul la Năsăud), va cuprinde 
în final 44 de comune. În cuprinsul teritoriului 
investigat figurau două companii dintre cele 
douăsprezece, avându-şi sediul în comuna Tiha 
Bârgăului şi Josenii Bârgăului: Compania a III-a: 
Tiha Bârgăului, Prundu Bârgăului, Mureşenii 
Bârgăului, Bistriţa Bârgăului, și Compania a IV-
a: Josenii Bârgăului, Susenii Bârgăului, Rusu 
Bârgăului, Mijlocenii Bârgăului. În cele aproape 
nouă decenii de existenţă a Regimentului, în 
afara pazei graniţei către Moldova (pentru care 
de fapt a fost înfiinţat din poruncă imperială), 
soldaţii grăniceri vor participa şi la luptele 
purtate de austrieci la sfârşitul secolului al XVIII-
lea şi începutul secolului al XIX-lea. Instituţia 
Regimentului şi-a pus o puternică amprenta 
asupra întregii vieţi economice şi socio-culturale 
a oamenilor din aceste zone, care au ieşit astfel 
de sub suzeranitatea cetăţii Bistriţei, ajungând 
să rivalizeze chiar cu aceasta. S-a realizat 
prima mare acţiune de sitematizare a satelor 
grănicereşti, prin delimitarea precisă a vetrelor 
de sat, trasarea uliţelor, a drumurilor de acces, în 
funcţie de care au fost amplasate noile gospodării 
grănicereşti. A fost pus un accent deosebit pe 
construirea şi întreţinerea drumurilor şi podurilor 
care legau între ele cele 44 de comune grănicereşti 
facilitându-se astfel legături rapide şi sigure cu 
sediul regimentului şi cu punctele de pază din 
zonele de trecere spre Moldova. Şcolile create în 
perioada graniţei, contactul ofiţerilor români şi a 
militarilor grăniceri cu lumea Europei de Vest, au 
creat condiţiile emulaţiei conştiinţei nationale. 
După Revoluția din 1848-1849, regimentele 
grănicerești sunt desființate, cele 44 de comune 
componente ajungând, în final să-și înființeze un 
district românesc propriu, Districtului Autonom 
Românesc al Năsăudului.
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Fig. 2. Distribuția răspunsurilor referitoare la principalele elemente identitare teritoriale (grupa de 
vârstă 15-19 ani)
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În vederea realizării prezentului articol, am 
întocmit un chestionar care cuprinde elementele 
identitare bârgăuane de mai sus și propuneri 
de elemente care nu se regăsesc în această listă 
și l-am aplicat unui număr de 70 de persoane 
din grupa de vârstă 15-19 ani, reprezentând 
toate localitățile ținutului. Am redat mai sus 
reprezentările grafice ale modul în care aceștia 
au ierarhizat fiecare element identitar. 

Pentru a putea realiza o ierarhie a 
elementelor identitare, așa cum sunt percepute de 
către repondenți, am acordat un punctaj fiecărui 
răspuns. Atfel, dacă un element identitar a fost 
considerat de către repondenți ca având importanța 
1 (cea mai mare), s-au acordat 9 puncte, 8 puncte 
pentru importanța 2, 7 puncte pentru 3, 6 pentru 
4, 5 pentru 5, 4 pentru 6, 3 pentru 7, 2 pentru 8, 1 

pentru 9. Astfel, am obținut ierarhia reprezentată 
în graficul alăturat. Stațiunea Colibița și mitul 
Dracula sunt considerate de către persoenele cu 
vârsta cuprinsă în intervalul 15-19 principalele 
elemente identitare ale Ținutului Bârgău, 
elementele care au cea mai mare notorietate la 
nivel național și internațional și cu care ei se și 
mândresc. Trebuie, însă, menționat că importanța 
stațiunii Colibița ca element identitar în percepția 
locuitorilor a sporit  prin crearea barajului de 
acumulare în perioada 1977-1991, vechea locație 
fiind cunoscută doar la nivel local. De remarcat 
este faptul că persoanele foarte tinere neglijează 
aproape total apartenența la Regimentul 
grăniceresc ca având un rol în conturarea 
identității bârgăuane, deși acesta se desprinde ca 
esențial în lucrările analizate. 

Fig. 3. Ierarhia elementelor identitare teritoriale bârgăuane (grupa de vârstă 15-19 ani)

Interesantă ar fi extinderea studiului la toate 
grupele de vârste, pentru a scoate în evidență 
diferențele de percepție a elementelor care 
definesc identitatea teritorială între persoanele 
mai în vârstă și cele mai tinere. Acest lucru 
evidențiază transformările pe care le suferă 
identitatea teritorială în perioada contemporană, 
sub presiunea globalizării, mult mai ușor 
acceptată de către persoanele tinere, după secole 
în care s-a bazat pe aceleași valori însușite și 
recunoscute de toți locuitorii teritoriului analizat.  

4. Conclusion
Putem observa, așadar, modul diferit în care sunt 
percepute componentele identității teritoriale 
de către locuitorii foarte tineri ai acestui spațiu, 
comparativ cu situația desprinsă din studiile 
realizate de-a lungul timpului asupra teritoriului. 
Populația tânără (15-19 ani), cea care va 
reprezenta în perioada următoare un segment al 
populației mature, tinde să modifice pilonii pe 
care se sprijină identitatea teritorială bârgăuană, 
prin creșterea importanței unor componente 
în detrimentul altora și chiar prin introducerea 
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unora noi. Aceste concluzii ne obligă să extindem 
studiul și la alte grupe de vârstă, pentru a scoate 
în evidență modul în cre populația tânără, mult 
mai receptivă la schimbare, este predispusă să 
opereze modificări asupra unui edificiu cristalizat 
pe aceleași repere timp de mai multe secole.   
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