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Cercetarea de faţă surprinde impactul Regimentului al II românesc, al Bisericii şi 

îndeosebi al  activităţii Vicarului Macedon Pop asupra societăţii din Ţara Năsăudului, aşa cum 

reiese din documentele de arhivă, din paginile de bibliografie, studii şi articole consacrate acestui 

subiect. Prin alegerea acestui areal de cercetare şi investigaţie autorul şi - a propus să acopere un 

gol în istoriografia locală şi naţională. Se consideră că Ţara Năsăudului are nevoie de o asemenea 

lucrare, deoarece în bibliografia consultată nu s-a identificat decât tangenţial tratarea acestui 

subiect, şi anume binomul cultură, politică şi societate în Ţara Năsăudului, ilustrat de Vicarul 

Macedon Pop (1809-1873). 

În ultimii ani, mediul ştiinţific românesc, îndeosebi cel năsăudean s-a preocupat de 

cercetarea, interpretarea şi reconstituirea vieţii şi activităţii unor personalităţi din perioada 

graniţei militare, care au influenţat istoria locală dar şi cea naţională, precum şi încadrarea lor în 

istoriografia românească. Acelaşi interes a fundamentat şi recomandarea Prof. Univ. Dr. Iacob 

Mârza referitoare la tema prezentei teze de doctorat. 

Prima secvenţă o constituie Argumentul, necesar pentru clarificarea motivaţiei, 

obiectivelor şi metodologiei cercetării. Tema aleasă abordează din perspectiva unui trinom -

societate, politică, cultură - istoria modernă a Ţării Năsăudului în secolul al XIX-lea, o perioadă 

extrem de importantă prin evenimentele petrecute, care au contribuit la începerea procesului de 

modernizare a societăţii năsăudene. 

În lucrarea de faţă s-a încercat realizarea unei schiţe monografice a Ţării Năsăudului, a 

teritoriului fostului Regiment al II-lea românesc de graniţă, din perspectiva vieţii şi activităţii lui 

Macedon Pop. Tema tratată aici prezintă importanţă mai ales din prisma implicării active a 

fostului Vicar şi Prepozit în efortul de emancipare şi de modernizare a societăţii năsăudene şi în 

procesul de formare şi afirmare a naţiunii române. Obiectivul principal al lucrării prezente este 

reprezentat de cercetarea vieţii, activităţii şi operei lui Macedon Pop, investigaţie care necesită 

abordarea contextului politic, naţional, economic, religios şi cultural în care s-a manifestat  

personalitatea năsăudeană. 

Primul capitol al tezei este dedicat unui bilanţ isdtoriografic al contribuţiilor la studiul 

problematicii avute în vedere în această lucrare. Cu profunde implicaţii în viaţa politică, 

naţională, religioasă, culturală şi şcolară, viaţa şi activitatea Vicarului şi apoi Prepozitului 

Macedon Pop oferă cercetătorului un câmp vast de investigaţie ştiinţifică. Terenul de cercetare 

istoriei locale nu este totalmente necunoscut, istoriografia românească manifestând un anumit 
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interes asupra personalităţii lui Macedon Pop. Atât investigaţia istorică mai veche, şi cu 

precădere cea mai recentă ne-a relevat anumite aspecte ale personalităţii sale. Însă, viaţa şi 

activitatea liderului românilor năsăudeni din a doua jumătate a secolului al XIX-lea nu a 

cunoscut până acum o interpretare unitară şi modernă. 

Capitolul al II-lea al tezei, intitulat Ţara Năsăudului şi impactul modernităţii, încearcă să 

prezinte cadrul geografic dar mai ales contextul istoric, în care această unitate politică  a pornit 

pe drumul emancipării şi modernizării. Această scurtă prezentare necesită şi abordarea factorilor 

politici, socio-economici, culturali şi religioşi, care au determinat demararea procesului de 

modernizare a societăţii şi au permis afirmarea, dezvoltarea şi manifestarea unor personalităţi 

marcante ale ţinutului năsăudean. 

Prima secţiune a capitolului cuprinde o prezentare a contextului politic general european 

şi a celui local transilvănean, care abundă în evenimente politico-militare de o imporatnţă 

covârşitoare pentru istoria continentului şi implicit a părţii de nord-est a Transilvaniei. Mutaţiile 

de la nivel socio-economic, politico-militar şi cultural, care caracterizează Europa la începuturile 

modernităţii, afectează profund bătrânul continent, cu precădere partea răsăriteană şi sud-estică a 

acestuia. 

În contextul eşecului Imperiului Otoman în asediul Vienei se declanşează o acerbă luptă 

pentru hegemonie în Europa de sud-est, conflict cunoscut sub numele de „ chestiunea orientală”. 

Principalul rezultat al acestei lupte a fost eliminarea sultanilor din marele joc al puterilor 

europene şi anihilarea acelui sentiment de insecuritate generat de prezenţa turcilor pe pământul 

european. În acelaşi timp, pe lângă reconfigurarea hărţii europene, are loc şi o majoră 

transformare culturală prin apariţia şi impunerea unui nou curent filosofic, Iluminismul, care va 

genera ruptura de scolastică şi trecerea la modernitate. 

Următoarea secţiune a primului capitol surprinde, pe scurt, principalele momente ale 

evoluţiei istorice a Transilvaniei în secolul al XVII-lea. Unul dintre cele mai importante 

momente a fost reprezentat de pacea de la Karlowitz (26 ianuarie 1699) prin care Imperiul 

Otoman pierde o serie de teritorii (între care şi Transilvania) în favoarea Austriei. Integrarea 

deplină a Transilvaniei în graniţele Imperiului Habsburgic s-a realizat prin diploma emisă de 

Curtea de la Viena în anul 1691. Diploma Leopoldină reprezintă baza juridică a sistemului de 

dominaţie austriac în Transilvania, stabilind statutul politic dar şi regimul de organizare internă 

al Principatului. 
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După instaurarea stăpânirii în Transilvania principala preocupare a habsburgilor a fost 

consolidarea stăpânirii politice şi a catolicismului, înfiinţarea Bisericii Greco-Catolice 

reprezentând intenţia politică a Vienei de a asimila populaţia transilvăneană majoritar ortodoxă 

valorilor cultural-religioase ale Europei Catolice. Autorul conchide că Imperiul Austriac era 

conştient că politica de integrare a locuitorilor noilor sale achiziţii teritoriale în normele social-

economice şi culturale promovate de Curtea imperială, se putea realiza mult mai eficient prin 

intermediul religiei catolice, care era percepută ca o punte spre valorile europene occidentale. 

În cea de-a treia secţiune autorul realizează o prezentare a regimentelor de graniţă în 

general şi a Regimentului II românesc de graniţă de la Năsăud, în particular. Noua realitate 

politică a Europei, în cadrul căreia Imperiul Habsburgic trebuia nu doar să-şi menţină statutul de 

mare putere dar şi să-şi consolideze permanent poziţia, a necesitat o nouă abordare a politicii sale 

interne şi externe. Ca urmare, Casa de Habsburg a fost nevoită să implementeze o politică 

reformistă care viza domeniul politic, administrativ şi cultural dar în special cel militar. Armata 

imperială avea neapărată nevoie de o reformă, prin care Imperiul să poată face faţă politicilor 

expansioniste tot mai agresive ale Prusiei şi Rusiei, două puteri dornice de afirmare pe scena 

marilor forţe europene, în special în partea de sud-est a continentului. 

Noul context internaţional impunea un sistem de securizare a provinciilor recent integrate 

în cadrul imperiului, îndeosebi a Transilvaniei, considerată un punct nevralgic al stabilităţii 

statului austriac în această parte a Europei. Ca urmare, Impărăteasa Maria Tereza a decis 

reînvierea unui sistem de securitate mai vechi, care se dovedise eficient în protejarea frontierelor 

cu Imperiul Otoman, în teritoriile sârbo-croate şi slovene, şi anume regimentele de graniţă. Prin 

înfiinţarea acestora în Transilvania se urmărea atât securizarea graniţelor răsăritene cât şi 

consolidarea stăpânirii habsburgice şi promovarea mult mai eficientă a politicilor reformiste în 

provincia românească de graniţă. Astfel, la jumătatea secolului al XVIII, pe teritoriul 

Transilvaniei iau naştere cele trei regimente de graniţă româneşti şi două de secui. Primul 

regiment grăniceresc transilvan se formează pe graniţa de sud a principatului având ca misiune 

securizarea zonei cuprinse între Braşov şi Hunedoara, avându-şi sediul la Orlat. Al doilea 

regiment este stabilit în districtul Năsăudului, având sediul la Năsăud, iar cel de-al treilea 

regiment se formează tot în partea de sud a Transilvaniei. 

Ţinutul Năsăudului, situat în imediata vecinătate a Moldovei şi beneficiind de o bună 

poziţie strategică conferită de aşezarea geografică, reprezinta arealul în care s-a constituit 
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Regimentul al II-lea românesc de graniţă. Misiunea de constituire a sistemului militar de graniţă 

din Transilvania i-a fost încredinţată Generalului Adolf Nikolaus von Buccow, Guvernator şi 

comandant general al trupelor austriece. Proiectul de înfiinţare a graniţei militare a fost aprobat 

de Impărăteasa Maria Tereza la 16 aprilie 1762. Insă, în următorii ani a mai beneficiat de o serie 

de modificări şi completări, cum ar fi patenta imperială din 16 martie 1764, regulamentul din 12 

noiembrie 1766 etc.  

Într-o primă etapă, în anul 1762, în teritoriul grăniceresc năsăudean au fost incluse 23 de 

localităţi ( 21 din valea superioară a Someşului Mare şi două din valea Şieului). Mai apoi, prin 

reorganizarea primelor şi alipirea altora noi ( 5 localităţi din valea Şieului şi două din zona 

Mureşului, în anul 1764, şi a 8 localităţi din valea Bârgăului, în 1783), numărul total al acestora 

să ajungă la 44. Situaţia s-a menţinut până la desfiinţarea regimentului în anul 1851. 

Printre raţiunile care au determinat Curtea de la Viena să înfiinţeze în această regiune un 

regiment de graniţă se numără, în primul rând cele de natură militară, dar şi cele de sorginte 

politică, economică, fiscală, culturală, demografică etc. Pe plan militar habsburgii urmăreau două 

obiective, unul intern, de a consolida măsurile de menţinere a siguranţei interne, şi unul extern, 

de a asigura paza frontierelor în faţa unor eventuale agresiuni. O altă motivaţie la fel de 

importantă în decizia de militarizare a zonei l-a constituit dorinţa Curţii de la Viena de 

consolidare a poziţiilor catolicismului, ameninţat de activitatea unor călugări ortodocşi ca 

Visarion Sarai sau Sofronie din Cioara, dar şi pentru a combate calvinismul şi pentru a izola 

ortodoxia transilvană de influenţele din cele două Ţări Române extracarpatice şi din Rusia. 

De asemenea, autorităţile habsburgice au încercat să limiteze contrabanda şi să evite cât 

mai mult posibil pătrunderea unor boli contagioase de provenienţă orientală, care reprezentau un 

pericol mare pentru sănătatea populaţiei. Între motivele Curţii imperiale de a înfiinţa regimentele 

de graniţă s-a numărat şi dorinţa de control şi chiar de stopare a liberei circulaţii a persoanelor 

din spaţiul intracarpatic în cel extracarparic, într-un cuvânt stoparea emigraţiei şi imigraţiei. Un 

alt scop urmărit de Viena a fost încercarea de diminuare a poziţiilor nobilimii transilvănene, care 

reprezenta un oponent major şi permanent pentru stabilitatea politică prin dorinţa manifestată de 

revenire la autonomia anterioară a Transilvaniei.  

Procesul de militarizare a întâmpinat şi o serie de dificultăţi generate de reticenţa 

locuitorilor năsăudeni, care iniţial au fost foarte nemulţumiţi de condiţia impusă la recrutare, 

aceea de a îmbrăţişa religia catolică. Însă, treptat, prin concesii făcute de ambele părţi, s-a reuşit 
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depăşirea acestui impediment. O împotrivire majoră a venit din partea nobilimii şi a patriciatului 

săsesc, care nu puteau accepta pierderea veniturilor pe care le realiza din această zonă, şi încerca 

din răsputeri să împiedice ieşirea satelor de sub administraţia sa. Relevant pentru starea de 

nelinişte provocată de militarizare, este evenimentul care s-a desfăşurat în anul 1763 lângă 

localitatea Salva. În momentul în care recruţii urmau să depună jurământul, s-a declanşat o 

revoltă spontană condusă de câţiva localnici printre care şi Tănase Todoran, care arătau că ţăranii 

erau nemulţumiţi pentru că deşi militarizarea îi elibera de taxele şi impozitele către patriciatul 

săsesc bistriţean, pe de altă parte îi împovăra cu un nou soi de obligaţii, de această dată de natură 

militară. 

În ceea ce priveşte efectele înfiinţării Regimentului II românesc de graniţă de la Năsăud, 

acestea pot fi identificate în toate aspectele vieţii comunităţilor din acest ţinut. Constituirea 

entităţii militare grănicereşti a determinat o serie de mutaţii la nivel social, politic, cultural şi 

religios. Acestea s-au materializat într-un remarcabil progres în ceea ce priveşte dezvoltarea 

agriculturii, a comerţului, a infrastructurii industriale şi şcolare, în organizarea administraţiei, 

transformând Năsăudul într-un adevărat centru al propăşirii culturale şi sociale a naţiunii române. 

Destinate să fie un instrument al noii stăpâniri, regimentele au contribuit în cazul românilor la 

stimularea conştiinţei de sine, prin elita militară care se crează. Acţiunea de militarizare a 

ţinutului năsăudean a marcat o transformare importantă în viaţa comunităţilor de pe valea 

superioară a Someşului Mare. Ţăranii români asupriţi de saşi şi de Magistratul acestora au 

devenit grăniceri, iar sacrificiul şi eforturile desfăşurate aproape un secol au avut consecinţe 

multiple şi pozitive pentru ei, îndeosebi pentru urmaşii lor, mai ales în plan economic şi cultural. 

Una dintre consecinţele majore şi definitorii pentru ţinutul năsăudean, a procesului de 

militarizare şi implicare a Bisericii greco-catolice, s-a manifestat în domeniul cultural-educativ. 

Eforturile celor două instituţii, Regimentul şi Biserica, au avut drept rezultat apariţia unei 

intelectualităţi năsăudene, din cadrul căreia s-au detaşat numeroase personalităţi, care prin 

activitatea lor şi-au câştigat un loc binemeritat în peisajul cultural românesc din Transilvania în a 

doua jumătate a secolului al XIX-lea. 

În cea de-a patra secţiune a primului capitol ne-am concentrat atenţia pe evidenţierea 

rolului fondurilor grănicereşti năsăudene în formarea elitelor româneşti din Ţara Năsăudului. 

Constituite în urmă cu aproximativ două secole, în timpul graniţei militare, Fondurile 

grănicereşti năsăudene reprezintă una dintre cele mai importante realizări ale populaţiei 



 8 

româneşti din acest ţinut în sfera învăţământului, determinând reorganizarea vechilor şcoli dar şi 

construirea altora noi. Contribuţia acestora se reflectă în progresul economic, administrativ şi 

edilitar al zonei. La câţiva ani după înfiinţarea regimentului năsăudean, Curtea de la Viena a 

decis constituirea unor fonduri, al căror principal scop era să acopere cheltuielile de administraţie 

internă a districtelor confiniare. 

Primul fond înfiinţat în cadrul graniţei militare năsăudene a fost Fondul de provente, ce 

reprezenta proprietatea comună a grănicerilor şi ale cărui baze au fost puse încă din anul 1764. 

Sursele financiare ale fondului de provente ( = venituri) erau reprezentate de veniturile obţinute 

din valorificarea drepturilor regaliene, cum ar fi crâşmăritul, morăritul, măcelăritul, vânatul, 

pescuitul, din valorificarea lemnelor din pădurile grănicereşti, din veniturile realizate din 

transportul sării pe Someş, din activitatea poştelor şi ale vămilor de la poduri, din taxele de la 

târgurile săptămânale, din amenzi, din arendarea unor bunuri grănicereşti etc. Sumele provenite 

din acest fond au avut o contribuţie esenţială la fundamentarea procesului de modernizare a 

ţinutului năsăudean. Au fost utilizate la construcţia de locuinţe şi cancelarii pentru ofiţerii de la 

Statul Major şi de la companii, de clădiri administrative, instituţii de învăţământ, drumuri, 

poduri, la amenajarea de noi spaţii comerciale, la susţinerea financiară a organismelor însărcinate 

cu protecţia pădurilor grănicereşti, la ajutarea preoţilor mai săraci, la plata salariilor unor angajaţi 

din district etc. Însă domeniul de predilecţie, în care s-a manifestat fondul de provente, a fost cel 

al învăţământului, din sumele sale fiind înfiinţate şi întreţinute numeroase instituţii şcolare din 

ţinutul năsăudean: şcolile triviale (săteşti), şcoala latino-germană cunoscută şi sub numele de 

Şcoala Normală din Năsăud (înfiinţată în anul 1771), Institutul militar din Năsăud (1784), Şcoala 

de fete din Năsăud (1826), Gimnaziul românesc din Năsăud (1863). Pe lângă susţinerea şi 

întreţinerea instituţiilor de învăţământ enumerate mai sus, Fondurile grănicereşti au favorizat 

constituirea unei reţele de şcoli primare româneşti în toate localităţile Districtului grăniceresc 

năsăudean. 

Alături de fondul de provente, în teritoriul districtului militar năsăudean, a fost înfiinţat şi 

Fondul de Mondire, ce reprezenta proprietatea colectivă a comunelor grănicereşti. Scopul 

constituirii sale a fost susţinerea cheltuielilor legate de achiziţionarea unor uniforme de o calitate 

mai bună. Sursele acestui fond proveneau din veniturile realizate din arendarea unor munţi, din 

sumele plătite de către Erariul militar  (autorităţi) pentru încălţămintea grănicerilor, pentru uzarea 

hainelor etc. Odată cu desfiinţarea regimentului a fost redenumit fond de stipendii, şi era destinat 
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unor scopuri culturale, în special pentru întreţinerea descendenţilor grănicerilor la studii 

superioare. 

În timpul existenţei regimentului năsăudean, au fost înfiinţate şi Fondurile şcolare 

comunale, care constituie proprietatea separată a fiecărei comune grănicereşti, fiind destinate 

întreţinerii şcolilor naţionale primare. Înfiinţate din iniţiativa Vicarului Ioan Marian, aceste 

fonduri aveau principală sursă de venituri dreptul de cârciumărit pe cele trei luni de toamnă, iar 

din sumele sale se plăteau salariile dascălilor, se achiziţionau manuale pentru elevi şi se 

întreţineau unităţi şcolare. 

O importanţă majoră în ţinutul năsăudean prezintă bursele şi ajutoarele acordate 

descendenţilor grănicerilor năsăudeni, care au dus la apariţia unor noi categorii socio-

profesionale precum şi la consolidarea elitei eintelectualităţii româneşti. Conform studiului 

realizat de către regretatul Prof. Dr. Lazăr Ureche, între anii 1861-1918 s-au acordat 2977 de 

burse şi ajutoare unui număr de 1190 de tineri, acestea contribuind la formarea a aproximativ 80 

de promoţii de intelectuali şi meseriaşi români deoarece au constituit singura sursă bănească de 

întreţinere în şcoală. 

Şcolile năsăudene şi blăjene au contribuit la formarea unei veritabile pleiade de 

intelectuali în acest colţ de ţară, care şi-au adus o remarcabilă contribuţie la stimularea 

progresului economic, a învăţământului şi artelor, prin înfiinţarea de biblioteci şi publicaţii 

proprii, organizarea de expoziţii, susţinerea de conferinţe şi prelegeri pe teme diverse dar de larg 

interes pentru comunitate. Văzut şi interpretat ca o extensiune culturală a centrului cultural al 

Blajului, Năsăudul reprezintă principalul centru al formării intelectualităţii româneşti din partea 

de nord-est a Transilvaniei. Intelectualii năsăudeni s-au implicat activ în evenimentele politico-

naţionale şi sociale, care au caracterizat istoria Transilvaniei în secolul al XIX-lea: Revoluţia de 

la 1848-1849, Memorandumul (prin Gherasim Domide). Pe teritoriul din valea superioară a 

Someşului Mare ei s-au implicat în lupta pentru recâştigarea averilor grănicereşti pierdute, odată 

cu desfiinţarea Regimentului II românesc de graniţă. 

Cel de-al treilea capitol al tezei, consacrat lui Macedon Pop (1809 – 1873), din 

perspectiva biografiei unei personalităţi, surprinde momentele importante din viaţa şi activitatea 

fostului Vicar şi Prepozit. Pe baza informaţiilor inedite ori edite şi a lucrării autobiografice au 

fost prezentate aspecte referitoare la satul natal (Sângeorz), perioada studiilor, activitatea ca 
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Vicar la Năsăud şi Prepozit la Episcopia Gherlei, informaţii referitoare la opera sa şi despre 

ultimii ani ai vieţii. 

Macedon Po s-a născut la 24 iunie/7 iulie 1809 în familia preotului greco-catolic din 

Sângeorz, Iacob Pop, fiind unul dintre cei şase copii ai acestuia şi ai soţiei sale Maria Pop. 

Conform informaţiilor furnizate de către Victor Bojor, Macedon Pop a fost botezat la 29 

august/10 septembrie 1809, care a coincis cu sărbătoarea tăierii capului Sf. Ioan Botezătorul. 

Primul contact cu şcoala a avut loc chiar în localitatea natală, la şcoala trivială, unde erau 

cele trei clase elementare, după care se înscrie la Şcoala Normală din Năsăud, care era şcoală 

militară şi avea patru clase. După absolvirea studiilor primare, se înscrie la cursurile liceale de la 

Gimnaziul romano-catolic din Bistriţa, iar din anul 1830 audiază Seminarul Teologic din Blaj, pe 

care l-a absolvit în anul 1834. După finalizarea studiilor teologice, în septembrie 1834, Macedon 

Pop a fost numit profesor la Gimnaziul greco - catolic din Blaj, unde va activat între anii 1834-

1835, iar mai apoi ca profesor de retorică între anii 1835-1838. În perioada cât a activat ca 

profesor la Blaj a fost hirotonit, în anul 1835, ca preot celib de către Episcopul Blajului Ioan 

Lemeni. 

În anul 1838, Macedon Pop a fost invitat de vicarul Ioan Marian şi de comandantul 

Regimentului grăniceresc de la Năsăud, şi este  numit catehet al şcolii normale şi al Institutului 

militar, unde a predat religia şi istoria la clasa a patra. În acelaşi timp a ocupat şi funcţia de 

capelan al parohiei Năsăud, unde a activat până în anul 1846, când la moartea Vicarului Marian a 

fost numit paroh şi administrator al Vicariatului. În luna mai a anului 1847 a fost numit Vicar 

foraneu al Vicariatului Rodnei, funcţie pe care a exercitat-o efectiv până în anul 1857, când a fost 

numit Prepozit capitular la Gherla. 

În activitatea sa de Vicar şi Prepozit, este aproape imposibil de identificat vreun 

eveniment politic, cultural şi şcolar din ţinutul Năsăudului între anii 1846-1873, în care să nu fie 

întâlnit numele şi contribuţia lui Macedon Pop. În domeniul bisericesc, Macedon şi-a concentrat 

toate eforturile pentru implementarea şi asumarea de către membrii clerului a unui model de 

conduită morală, care să facă cinste statutului de lideri spirituali ai populaţiei grănicereşti. În 

ceea ce priveşte domeniul şcolar, Vicarul a militat pe întreg parcursul vieţii sale pentru un sistem 

educativ bine închegat, doatat cu mijloace materiale dar şi cu dascăli bine pregătiţi, un sistem 

educaţional adecvat exigenţelor timpului. 
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De asemenea, se remarcă prin activitatea depusă pe plan politico-naţional, regăsindu-se 

implicat în toate marile evenimente politice ce au caracterizat istoria Transilvaniei de la mijlocul 

secolului al XIX-lea. A luat parte activă în Revoluţia de la 1848-1849, când în calitatea sa de 

Vicar a participat la Marea Adunare Naţionala de la Blaj (3/15 mai 1848), ale cărei decizii 

politice le-a făcut cunoscute năsăudenilor prin circularele sale. Momentul culminant al implicării 

sale politice şi naţionale l-a constituit participarea efectivă la lupta pentru recâştigarea averilor 

grănicereşti. În cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea, Macedon Pop este factor activ în 

numeroase evenimente cu implicaţii deosebite, cum ar fi: alegerea Episcopului de la Blaj, 

Alexandru Şterca-Şuluţiu; ajutorul acordat Episcopului în întocmirea şi redactarea a numeroase 

documente şi memorii înaintate Curţii imperial; înstalarea Mitropolitului Şuluţiu (ocazie cu care 

a primit nobila misiune de a-l primi pe trimisul papei, Pronunţiul apostolic Viale Prela); l-a 

însoţit şi sprijinit pe Episcopul de Gherla Ioan Alexi în deplasările sale la Viena, unde a militat în 

diferite chestiuni religioase sau laice în favoarea fostei grănicerimi etc. 

La propunerea Episcopului de Gherla, Ioan Alexi, Macedon Pop a fost numit Prepozit 

capitular la Gherla în anul 1857, şi instalat oficial la 24 mai 1858, funcţie pe care a exercitat-o 

până în anul 1873. În noua demnitate ecleziastică, Pop a îndeplinit numeroase funcţii şi atribuţii, 

continuând să slujească interesele bisericii, şcolii şi populaţiei româneşti. La Gherla, fostul Vicar 

a deţinut pe lângă funcţia de Prepozit capitular şi pe cea de Preşedinte al Tribunalului 

matrimonial diecezan, Preşedinte al Examinatorului prosinodal, Preşedinte al Comisiunii 

scolastice, şi de asemenea a fost primul Protodirector al Liceului Teologic Regesc Episcopal 

Domestic, instituţie care mai târziu a primit numele de Academia de Teologie. 

Spre sfârşitul anului 1872, simţind că starea de sănătate i se înrăutăţeşte pe zi ce trece, 

Macedon Pop redactează câteva documente cu valoare testamentară. Din analiza lor reiese că, la 

fel ca mulţi alţi năsăudeni, susţinea şi sprijinea în continuare învăţământul şi pe cei cu aplecare 

asupra formării lor ca intelectuali şi oameni de nădejde ai ţării. La 29 iulie 1873, suferind de 

litiază biliară, Macedon Pop decedează în spitalul Carolin din Cluj, la vârsta de 64 de ani, după o 

activitate depusă în slujba Bisericii şi a neamului românesc de 38 de ani. A fost înmormântat în 

cimitirul central din Cluj, la slujbă nefiind prezenţi nici un membru al familiei sale sau vreun 

reprezentant al Năsăudului, ţinut pe care l-a iubit atât de mult. 

Susţinând necondiţionat cauza naţională şi cultural-şcolară şi promovând prin toate 

mijloacele şi cu toate resursele şcoala şi educaţia, Macedon Pop se remarcă printr-o activitate 
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proprie de creaţie teologică şi ştiinţifică. În perioada cât a deţinut funcţia vicarială la Năsăud, a 

tradus Catehismul cel Mare a lui Deharbe, care pentru o bună perioadă de timp a fost folosit ca 

manual în şcolile confesionale din Transilvania şi la Preparandia din Năsăud. De asemenea, 

opera sa mai cuprinde prelucrări sau traduceri ale Catehismului Mic precum şi o lucrare tipărită 

la Viena şi intitulată Galeria icoanelor sfinte, ce reprezintă un manual religios întocmit după 

cerinţele sistemului nde învăţământ din acea perioadă. Lucrarea principală o reprezintă 

Activitatea vicarilor foranei episcopeşti greco-catolici din Districtul Năsăudului, de la 

înfiinţarea vicariatului până la Anchidim Pop inclusive, editat postum, în anul 1875, la 

Budapesta, de nepotul său, profesor la Gimnaziul de la Năsăud, Maxim Pop. Lucrarea reprezintă 

o scurtă istorie asupra activităţii vicarilor foranei din Năsăud, începând cu primul care a deţinut 

funcţia vicarială, Ioan Para, până la cel care îi va succeda autorului în scaunul vicarial, fratele 

său, Anchidim Pop. În introducere avem câteva pagini îndreptate către cititori, în care sunt 

prezentate pe scurt circumstanţele în care a ajuns să conceapă această lucrare. Mai departe, se 

discută în ordine cronologică aspecte relevante din activitatea a şase vicari năsăudeni, Ioan Para, 

Ioan Halmagy, Ioan Nemeş, Ioan Marian, Macedon Pop şi Anchidim Pop. Capitolele referitoare 

la vicari reprezintă esenţa lucrării şi prezintă numeroase informaţii extrem de preţioase în 

acţiunea de reconstituire a istoriei, îndeosebi bisericeşti, a ţinutului grăniceresc năsăudean. 

Cartea se încheie cu prezentarea unui testament, prin care autorul precizează în ce mod să fie 

administrată averea pe care o lasă după trecerea în nefiinţă, precum şi câteva precizări legate de 

propria înmormântare şi cheltuielile legate de aceasta. 

Din analiza corespondenţei lui Macedon Pop reiese că mare parte a acesteia s-a purtat 

între fostul Vicar şi urmaşul său în funcţie, Grigore Moisil. Totuşi, schimb de scrisori a mai făcut 

în diferite momente ale activităţii şi cu alte personalităţi politice sau ecleziastice ale timpului, şi 

anume cu Vasile Naşcu şi Iacob Mureşan. În general, corespondenţa abordează teme cum ar fi: 

situaţia generată în teritoriul grăniceresc de desfiinţarea instituţiei militare; informaţii despre 

acţiunile duse de năsăudeni pentru recâştigarea averilor grănicereşti; probleme de natură 

administrativă bisericească etc. 

Partea centrală a tezei de doctorat o constituie capitolul al IV-lea, consacrat Vicarului 

Macedon Pop, în care este analizată şi interpretată, din perspectiva circularelor emise în perioada 

cât a deţinut funcţia vicarială la Năsăud, activitatea pe plan politico-naţional, religios, şcolar şi 

cultural. În deschiderea capitolului sunt prezentate câteva aspecte generale referitoare la istoria 



 13 

Vicariatului foraneu al Rodnei, printre care motivaţiile care au determinat înfiinţarea acestei 

instituţii ecleziastice, atribuţiile vicarilor precum şi rolul Vicariatului în evoluţia istorică a 

ţinutului năsăudean. 

În prima secţiune a capitolului s-a încercat să se surprindă principalele momente ale 

Revoluţiei de la 1848-1849 din această parte a Transilvaniei, evenimente cu profunde consecinţe 

pentru societatea năsăudeană. Revoluţia de la 1848-1849 din Transilvania, cauzată de 

nenumărate contradicţii sociale şi naţionale, a avut ecou şi pe teritoriul Regimentului II românesc 

de graniţă, problemele fundamentale ale acesteia în ţinutul Năsăudului fiind: speranţa populaţiei 

româneşti că a sosit timpul emancipării sale politice şi economice, situaţia specială a grănicerilor 

năsăudeni; declanşarea războiului civil în provincie; implicarea regimentului năsăudean în 

confruntările cu armata revoluţionară maghiară; distrugerile provocate satelor şi locuitorilor 

români din zonă de către insurgenţii maghiari; tratamentul brutal aplicat românilor civili de 

forţele de ocupaţie maghiară ş. a. În cadrul acţiunilor politice, care vor avea loc în ţinutul 

năsăudean, locul central este ocupat de Macedon Pop, cel care preia funcţia vicarială după 

moartea lui Ioan Marian, şi o va ocupa între anii 1847-1858. La scurt timp după participarea, în 

fruntea unei delegaţii năsăudene, la Marea Adunare Naţională de la Blaj, Vicarul iniţiază şi 

coordonează Adunarea grănicerilor de la Năsăud din 10 iulie 1848, care se încheie cu redactarea 

unei petiţii, în care sunt cuprinse o serie de revendicări de ordin naţional, politic, social, 

economic, juridico-administrativ şi cultural. Delegaţia însărcinată cu înaintarea documentului 

amintit mai sus Impăratului nu a primit însă permisiunea din partea autorităţilor de a pleca la 

Viena,  decât în toamna anului 1848. În contextul înrăutăţirii situaţiei sociale şi politice, la 13-14 

septembrie 1848 are loc o a doua Adunare a grănicerilor la Năsăud, cu care ocazie s-a întocmit o 

nouă petiţie (cele două documente înaintate Impăratului au rămas fără rezultat). 

Implicarea în mişcarea revoluţionară i-a creat şi mari neplăceri lui Macedon Pop, 

declanşarea conflictului în toamna anului 1848 determinându-l să părăsească Năsăudul pentru o 

scurtă perioadă de timp. Ca urmare, s-a refugiat în Bucovina împreună cu soldaţii regimentului 

grăniceresc pentru care a îndeplinit funcţia de preot militar. Odată cu întoarcerea la demnitatea 

vicarială a suferit  un şoc şi a fost cuprins de o mare dezamăgire şi tristeţe la vederea suferinţelor 

pricinuite de maghiari populaţiei grănicereşti. Şi de această dată Macedon Pop a reprezentat 

iniţiatorul acţiunii de refacere materială şi spirituală a ţinutului năsăudean, făcând în permanenţă 

apel la unitate şi fraternitate între locuitorii din valea superioară a Someşului Mare. 
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În cea de-a doua secţiune a acestui capitol s-a încercat, în urma analizei documentelor de 

arhivă, să se ofere o imagine de ansamblu a activităţii desfăşurate de Macedon Pop în plan 

bisericesc. Astfel, Vicarul a încercat să transforme clerul într-un model de moralitate, demn de 

urmat de către năsăudeni. Nu de puţine ori, i-a îndemnat şi sfătuit pe preoţii din subordine să 

respecte normele bisericeşti şi să se apropie de oameni, încurajându-i în activităţile lor, dar şi 

dojenindu-i în acele momente în care se îndepărtau de învăţăturile bisericeşti. A militat din 

răsputeri pentru îmbunătăţirea situaţiei materiale a oamenilor bisericii, vizând îndeosebi 

edificarea de noi lăcaşe de cult şi case parohiale, considerând că doar aşa ar putea moderniza  o 

clasă preoţească, de multe ori plafonată în realităţile rurale năsăudene ale secolului al XIX-lea. 

Eforturile sale s-au concretizat în ridicarea unor biserici noi, în repararea celor afectate de 

evenimentele de la 1848-1849, cum a fost cazul bisericii din Năsăud, dar şi în construirea caselor 

parohiale din unele localităţi grănicereşti. Prin circularele sale a solicitat clerului năsăudean să 

înceapă şi să coordoneze o amplă mişcare de educare civică a populaţiei năsăudene, care să facă 

cinste ţinutului de graniţă şi care să aşeze Năsăudul lângă celelalte provincii ale imperiului. 

Punând un deosebit accent pe pregătirea profesională a preoţilor, Macedon Pop iniţiază o amplă 

campanie de atragere şi promovare a celor bine pregătiţi şi de pedepsire sau înlăturare a celor 

care nu dovedeau un comportament adecvat. Prin intermediul circularelor  populaţia năsăudeană 

este îndemnată şi stimulată să contribuie la susţinerea anumitor instituţii, fundaţii dar şi la 

sprijinirea anumitor persoane în intenţia lor de a urma cursuri ale unor instituţii de învăţământ de 

prestigiu şi de a se forma specialişti în diferite domenii. 

După cum putem observa din următoarea secţiune a capitolului IV, Macedon Pop s-a 

implicat profund şi în viaţa şcolară a ţinutului năsăudean, militând pe întreg parcursul vieţii sale 

pentru modernizarea sistemului de învăţământ. În viziunea sa şcolile trebuie să susţină şi să 

formeze acea elită intelectuală atât de necesară societăţii româneşti în lupta pentru emancipare 

politică şi naţională. În circularele sale sunt prezente numeroase solicitări şi îndemnuri adresate 

populaţiei năsăudene de a-şi lăsa copiii la şcoală pentru a învăţa şi a deveni buni cetăţeni ai unei 

societăţi aflată în plină afirmare. De asemenea, preoţii sunt rugaţi - şi de multe ori obligaţi - să 

transmită astfel de mesaje în predicile lor duminicale, dar şi să vegheze asupra procesului de 

învăţământ care se desfăşoară în parohiile lor. În urma desfiinţării regimentului năsăudean, 

Vicarul şi-a adus o contribuţie substanţială la susţinerea materială a acestor eforturi de 

culturalizare şi educare sănătoasă a populaţiei năsăudene. A fost arhitectul principal al deciziei 
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comunelor grănicereşti năsăudene de a destina fondurile constituite pe perioada existenţei 

regimentului scopurilor şcolare în vederea formării unei elite intelectuale largi şi solide în ţinutul 

năsăudean. A susţinut cu toată puterea organizarea de cursuri pedagogice şi înfiinţarea unei 

preparandii româneşti, care a reuşit să formeze generaţii întregi de profesori calificaţi şi iniţiaţi în 

ştinţa pedagogică a timpului. A reuşit să aducă în şcolile năsăudene dascăli competenţi, mulţi 

dintre ei formaţi la centre universitare europene, cum ar fi Vasile Naşcu, Cosma Anca, Vasile 

Petri etc. Pe plan cultural, Macedon Pop a încercat, prin circularele sale, să-i convingă pe preoţi 

şi nu numai de necesitatea şi importanţa abonării la revistele şi ziarele româneşti, cum este cazul 

Gazetei Transilvaniei, dar şi a achiziţionării ultimelor apariţii editoriale. 

Activitatea  vicarială a lui Macedon Pop nu se limitează doar la domeniul politico-

naţional sau bisericesc. El s-a implicat activ şi în dezvoltarea culturală a ţinutului năsăudean, aşa 

după cum reiese din cea de-a patra secţiune a capitolului. Urmează îndeaproape linia iniţiată şi 

promovată de predecesorii săi în scaunul vicarial, fiind preocupat de ridicarea nivelului de 

cultură şi educaţie a populaţiei grănicereşti. Vicarul s-a remarcat ca un neobosit apărător al limbii 

române şi a promovat necondiţionat cultura în rândul clerului năsăudean şi prin aceştia în rândul 

comunităţilor locale. Prin atitudinea sa faţă de cultură, Macedon Pop se înscrie pe direcţia urmată 

de mişcarea romantică europeană care punea un deosebit accent pe cunoaşterea ştiinţifică, 

militând întotdeauna pentru emanciparea poporului prin cultură. Astfel, Vicarul nu conteneşte să 

promoveze ştiinţa de carte şi răspândirea culturii prin şcoli şi prin diverse lucrări de popularizare 

a acesteia. Importanţa şcolii şi a culturii pentru locuitorii fostei graniţe reiese şi din decizia de a 

pune fondurile grănicereşti în slujba instituţiilor şcolare şi a procesului de educaţie şi 

culturalizare a românilor în general. Nivelul ridicat de pregătire existent în cadrul sistemului 

şcolar năsăudean se reflectă prin personalităţile formate pe băncile acestor şcoli, şi care s-au 

remarcat în diferite domenii de activitate: armată, diplomaţie, pedagogie, învăţământ, religie, 

literatură, matematică, istorie, filosofie, biologie, geografie, medicină, drept etc. Mulţi dintre 

intelectualii năsăudeni, printr-o rigurozitate ştiinţifică de admirat, au reuşit să devină membri ai 

Academiei Române, după ce în prealabil au activat cu rezultate remarcabile în cadrul „Astra”. În 

procesul de educare şi culturalizare a locuitorilor din ţinutul năsăudean, un rol important, alături 

de şcoli, l-au avut şi fondurile de carte particulare sau publice, presa, dar şi numeroase societăţi 

ştiinţifice şi literare precum şi câteva fundaţii şi fonduri particulare din sumele cărora s-a asigurat 

educaţia a numeroase generaţii de tineri iubitori de carte. 
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Succesul deosebit înregistrat de instituţia vicarială în emanciparea şi modernizarea 

ţinutului năsăudean se explică şi printr-o excelentă colaborare cu autorităţile laice, aşa după cum 

se arată în cea din urmă secţiune a acestui capitol. Cooperarea oamenilor bisericii cu funcţionarii 

statului a produs o remarcabilă metamorfoză la nivel individual şi colectiv a societăţii năsăudene. 

În acţiunea lor de organizare şi coordonare a vieţii religioase, şcolare şi culturale a populaţiei din 

ţinutul Năsăudului, vicarii s-au bazat în principal pe preoţi şi pe învăţători, iar rezultatul misiunii 

lor comune a constat în cristalizarea şi maturizarea unei elite intelectuale, care de la bun început 

s-a pus în slujba cauzei poporului. Absolvenţii şcolilor năsăudene au devenit preoţi, învăţători, 

avocaţi, funcţionari, militari reuşind, printr-o colaborare fertilă cu Vicarul Năsăudului, să pună 

bazele unei mişcări maţionale, care în final a dus la emanciparea politico-naţională a românilor 

năsăudeni. 

Implicarea şi colaborarea Vicarului cu autorităţile şcolare s-a soldat cu edificarea de noi 

unităţi şcolare, achiziţionarea de manuale şi alte instrumente necesare procesului de învăţământ, 

o mai bună salarizare a învăţătorilor, creşterea procentului de frecventare a cursurilor. Toate 

acestea au determinat dezvoltarea şi modernizarea procesului de educaţie şi creşterea nivelului de 

culturalizare a populaţiei năsăudene. 

Emanciparea şi modernizarea societăţii năsăudene a fost radical influenţată de implicarea 

activă a două instituţii, care de-a lungul timpului au organizat şi coordonat procesul de ridicare şi 

de dezvoltare spirituală, intelectuală şi materială a locuitorilor din valea superioară a Someşului 

Mare: Biserica şi instituţia militară. Încă de la înfiinţarea sa, Regimentul a căutat a forma 

grănicerilor spiritul de disciplină şi rigoare austriac, în această încercare implicându-se şi 

Biserica prin instituţia vicariatului. Colaborarea permanentă dintre cele două instituţii a produs 

rezultate remarcabile în evoluţia socială, politico-naţională, economică, şcolară şi culturală a 

ţinutului năsăudean. Dacă la început, năsăudenii au fost destul de circumspecţi în privinţa 

instituţiei militare, în timp au realizat avantajele şi beneficiile statutului de grăniceri şi au fost 

martorii unei transformări a mentalităţii şi a societăţii în ansamblul său. Cooperarea oamenilor 

bisericii cu ofiţerii Regimentului nu s-a limitat doar la specte religioase sau militare, ci s-a 

manifestat şi în viaţa cotidiană a societăţii năsăudene, în domeniul şcolar, cultural, economic, 

sanitar etc. 

Capitolul al V-lea al tezei, în care se discută despre Macedon Pop ca militant în lupta 

pentru recâştigarea averilor grănicereşti, îşi propune să surprindă şi să analizeze momentul 
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culminant al implicării politice şi naţionale a Vicarului, şi anume participarea efectivă la lupta 

pentru redobândirea bunurilor confiscate de către autorităţile statului. Încercările Erariului 

austriac de a pune mâna pe bunurile grănicerilor a determinat o coalizare a intelectualităţii 

năsăudene, şi nu numai, în scopul recuperării drepturilor proprii. Lupta pentru recâştigarea 

averilor grănicereşti, care s-a desfăşurat în linii generale pe parcursul celei de-a doua jumătăţi a 

secolului al XIX-lea, relevă un remarcabil simţ al proprietăţii, pe care-l posedau locuitorii din 

valea superioară a Someşului Mare, reprezentând una dintre cele mai importante moşteniri încă 

din timpuri imemoriale. 

La puţin timp după încheierea Revoluţiei, autorităţile habsburgice au decis desfiinţarea 

regimentelor de graniţă din Transilvania, ceea ce va trimite ţinutul năsăudean într – o nouă etapă 

a evoluţiei sale, dominată de lupta foştilor grăniceri pentru recâştigarea averilor grănicereşti. 

Mişcarea petiţionară din perioada postrevoluţionară s-a manifestat pe două planuri. Primul este 

reprezentat de elita politică românească, care a constituit o delegaţie naţională mandatată de 

Comitetul Naţional Român să susţină cererile politice ale românilor. Al doilea plan este cel de la 

nivel local, prin angajarea reprezentanţilor comunităţilor rurale, care au fost mandataţi să 

înainteze petiţii menite să le apere vechile privilegii şi propriile interese. 

Mişcarea petiţionară a locuitorilor din fosta graniţă militară a cuprins aproape în întregime 

cea de-a doua jumătate a secolului al XIX-lea. Fenomenul a reuşit, pe lângă faptul că reprezintă o 

particularitate istorică transilvăneană, să obţină în cele din urmă rezultatul mult aşteptat: dreptul de 

proprietate asupra tuturor bunurilor grănicereşti. În cele ce urmează vom prezenta pe scurt petiţiile 

adresate împăratului de către năsăudeni: 1) In anul 1852 populaţia fostă grănicerească adresează 

Împăratului o petiţie, în care solicită restituirea proprietăţilor, a fondurilor şi a locuinţelor ce au 

aparţinut foştilor ofiţeri din regiment. 2) Petiţiile din anul 1853 adresate Comisiei de delimitare a 

proprietăţilor fostei graniţe militare, prin care se solicită recunoaşterea titlului de proprietate asupra 

tuturor bunurilor ce se află pe teritoriul fostei graniţe militare. 3) Petiţia din 1856 adresată 

Impăratului în care solicită desfiinţarea sechestrului pus pe păduri şsi predarea fondului de monture. 

4) Petiţia din 13 decembrie 1860, prin care se solicită recunoaşterea statutului de oameni liberi 

locuitorilor din teritoriul fostului regiment. 5) Petiţiile din anul 1861, prin care se solicită înfiinţarea 

Districtului Năsăud. 6) Petiţia din anul 1862 cu privire la „ cearta de hotar”, care se referă la dreptul 

de proprietate al grănicerilor din comunele Rebrişoara, Feldru şi Ilva - Mică. 7) Petiţia din 5 

octombrie 1865, prin care îi este prezentată Împăratului marea nedreptate ce s-ar fi făcut foştilor 
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grăniceri printr-o nouă împărţire a munţilor revendicaţi. 8) Petiţia din anul 1886 adresată Împăratului 

şi îndreptată împotriva politicii de maghiarizare dusă de baronul Bánffy Dezideriu, ce îndeplinea 

funcţia de Comite suprem. 

Într-un final mult aşteptat, în 1890 se încheie pacea judecătorească, prin care va fi 

recunoscut dreptul de proprietate al comunelor foste grănicereşti asupra pădurilor, munţilor şi a 

celorlalte bunuri. Dreptul nu va mai putea fi încălcat şi contestat nici de către organele statului şi 

nici de unele familii de aristocraţi unguri. 

Concluzii 

Pe parcursul actualei teze de doctorat autorul şi-a propus realizarea unei schiţe 

monografice a Ţării Năsăudului, a teritoriului fostului Regiment al II-lea românesc de graniţă, 

din perspectiva vieţii şi activităţii lui Macedon Pop. Redescoperirea unor personalităţi, cum a 

fost şi Vicarul şi Prepozitul Macedon Pop, care a şi-a lăsat o profundă amprentă asupra vieţii 

politice, religioase,  şi culturale a societăţii năsăudene, constituie un demers mai mult decât 

necesar. Mai mult, este o datorie şi o obligaţie morală de a scoate la lumină şi a reaşeza în rândul 

marilor nume năsăudene, şi de ce nu naţionale, pe omul şi Vicarul Macedon Pop. 

Cercetarea vieţii, activităţii şi operei lui Macedon Pop necesită şi abordarea contextului 

politic, naţionale, economic, religios şi cultural în care s-a manifestat  personalitatea năsăudeană. 

Instaurarea dominaţiei habsburgice în Transilvania aduce cu ea o serie de transformări radicale, 

care vor influenţa în mod profund şi ireversibil mentalitatea colectivă: Unirea cu Biserica Romei 

şi înfiinţarea Bisericii greco–catolice, dezvoltarea învăţământului în limba română, modernizarea 

Bisericii ortodoxe şi, în special, constituirea sistemului graniţei militare.  

Odată cu înfiinţarea graniţei militare şi prin participarea la campaniile militare ale 

Imperiului Habsburgic, populaţia năsăudeană a conştientizat statutul său special administrativ şi 

politic. În urma procesului de militarizare, pe teritoriul Regimentului se pune un accent deosebit 

pe utilizarea expresiei stare militară. Prin aceasta se urmărea reafirmarea statutului de oameni 

liberi, definirea noului statut faţă de saşii bistriţeni şi faţă de celelalte naţiuni privilegiate, precum 

şi obţinerea unei poziţii speciale în cadrul societăţii româneşti. Astfel, a luat naştere sentimentul 

apartenenţei la o comunitate distinctă dominată de o mentalitate aparte denumită mentalitate 

grănicerească. Prin militarizare s–a reuşit o mult mai bună implementare a statutului de oameni 

liberi în mentalitatea grănicerească, oferind posibilitatea conştientizării apartenenţei la o anumită 

stare socială, cea militară, mult mai solidă sub raport teritorial, socio–economic, cultural şi etnic. 
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Alături de ideea de oameni liberi, mentalitatea grănicerească se mai poate defini şi printr–un 

accentuat sentiment al proprietăţii, ambele trăsături reprezentând importante moşteniri venite din 

cele mai vechi timpuri. 

Expresiile prin care este numită Valea Superioară a Someşului Mare, Valea Rodnei sau 

Districtul Rodnei, reprezintă o dovadă a conştientizării existenţei unui district cu o populaţie 

majoritar românească, o dovadă a existenţei unei conştiinţe năsăudene. Locuitorii din ţinutul 

năsăudean conştientizează diferenţierile de ordin economic, politic, social şi etnic dintre români 

şi naţiunile privilegiate, ca dovadă: saşii din Bistriţa sunt numiţi orăşeni sau locuitori din 

„Fundus Regius”, locuitorii din Valea Superioară a Someşului Mare sunt oameni liberi, iar 

ţăranii de pe domeniile feudale învecinate sunt iobagi. 

Credinţa şi însufleţirea cu care grănicerii năsăudeni au luptat în timpul Revoluţiei de la 

1848 îşi are originea în drepturile câştigate de aceştia, în statutul lor de oameni liberi afectat de 

numeroase obligaţii pe care au trebuit să le suporte de–a lungul timpului. În schimbul primirii 

statutului de oameni liberi, grănicerii şi–au oferit Impăratului loialitatea. 

Exponent al generaţiei de intelectuali formaţi în şcolile năsăudene, Macedon Pop (1809-

1873) se impune ca una dintre personalităţile marcante ale Năsăudului. Deşi, este mult mai 

prezent şi mai reprezentativ în planul afirmării politico-naţionale, Macedon Pop a contribuit în 

mare măsură şi la consolidarea sistemului de învăţământ din zona Năsăudului, urmând 

îndeaproape liniile politicii şcolare iniţiate de predecesorul său, Vicarul Ioan Marian. 

Cu toate că a activat în slujba Bisericii, este aproape imposibil de identificat vreun 

eveniment politic, cultural şi şcolar din ţinutul năsăudean între 1846-1873, în care să nu fie 

întâlnit numele şi contribuţia lui Macedon Pop. După numirea sa în scaunul vicarial, se afirmă 

prin câteva dispoziţii foarte inspirate privind propăşirea culturală a satelor grănicereşti. Se 

preocupă de funcţionarea cursurilor Preparandiei, îndeplineşte un rol extrem de important în 

apărarea limbii române, este preocupat de desfăşurarea cursurilor şcolare în condiţii dintre cele 

mai bune şi a coordonat şi condus şi lupta grănicerilor pentru obţinerea drepturilor şi 

proprietăţilor lor. 

         În perioada în care a funcţionat ca Vicar al Năsăudului, Macedon Pop  va ocupa 

locul central în cadrul acţiunilor politice. Această perioadă constituie deceniul de luptă al vieţii 

lui Macedon Pop în planul afirmării naţionale şi patriotice a românilor din ţinutul Năsăudului, 

sub aspect politic, socio-economic şi cultural - spiritual, miezul acţiunilor dedicate scopului 
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propus fiind participarea în fruntea delegaţiei grănicereşti la Adunarea Naţională de la Blaj din 3-

5 mai 1848. Macedon Pop, posesor al unei vaste culturi teologice dar şi istorice, îşi va dona 

biblioteca, atât de dragă lui, liceului din Năsăud, el fiind principalul arhitect al acestei 

prestigioase instituţii de cultură românească. 

În încheiere, trebuie precizat că autorul a urmărit, prin cursul lucrări, mai ales formarea şi 

activitatea lui Macedon Pop şi contextul social, politic şi cultural în care s-a manifestat, 

încercănd oferirea unei perspective istoriografice  actuale asupra personalităţii şi operei fostului 

Vicar şi Prepozit năsăudean. El a reprezentat cu onoare generaţia din care făcea parte, fiind un 

om foarte activ, scrupulos şi exact în împlinirea misiunilor care şi le-a asumat. Macedon Pop 

rămâne apărător al dreptăţii, moralităţii şi ordinii,  întru slujirea Bisericii şi-a neamului.  
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