Rolul fundaţiilor personale administrate de "Fondurile grănicereşti
năsăudene" în dezvoltarea învăţământului din ţinutul Năsăudului.
Studiu de caz: Fundaţia "Locotenent George Pop din Leşu"
Ovidiu IUDEAN

Existenţa timp de aproape un secol a graniţei militare năsăudene şi-a lăsat din plin amprenta asupra

dezvoltării sociale, educaţionale şi a mentalităţilor oamenilor din fostul Regiment al doilea de graniţă de la

Năsăud. În acest sens, năsăudenii - şi îndeosebi intelectualitatea ţinutului - au înţeles că pentru a contribui

la propăşirea evoluţie începută pe timpul cât regiunea a fost militarizată (1762-1851) era nevoie să se acorde o
atenţie deosebită şcolilor şi formării educaţionale a descendenţilor foştilor grăniceri. Unei astfel de concepţii
au dat sens, într-un mod aparte, fondatorii aşa-numitelor fundaţii personale întemeiate pe teritoriul fostului
District autonom al Năsăudului.
Evoluţia istorică şi rolul unei astfel de fundaţii personale, întemeiate la mijlocul celei de a doua jumătăţi
a secolului al XIX-lea şi care a fiinţat până în timpul Primului Război Mondial, reprezintă subiectul pe care
ne propunem să-I aducem în discuţie în cadrul studiului nostru. Cercetarea de faţă se bazează pe o serie de
documente inedite, găsite în cadrul fondului Administraţia fondurilor grănicereşti aflat la Dire:ţia Judeţeană a
Arhivelor Naţionale Bistriţa-Năsăud, precum şi pe o serie de lucrări, mai vechi şi mai noi, care tratează aspecte
importante ale subiectului nostru.
Pentru o mai bună înţelegere considerăm necesare o serie de precizări legate de situaţia fostului ţinut
grăniceresc al Năsăudului din a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care au în vedere în special aspecte ce
vizează gestionarea fondurilor alocate şcolilor şi tinerilor descendenţi de grăniceri care le frecventau.
Odată cu desfiinţarea graniţei militare prin ordinul imperial din 22 ianuarie 1851 ţinulul năsăudean a
trecut de la o administraţie militară la una civilă. O problemă deosebit de importantă ivită ca urmare a acestor
modificări administrative a reprezentat-o problema apartenenţei fondurilor grănicereşti - de prOI'ente şi de
montur. Deşi reprezentau, de jure, proprietatea foştilor grăniceri, noua administraţie civilă a încercat să şi le
însuşească ca avere erarială şi să le administreze, fapt ce a provocat o îndelungată luptă între cele două părţi care
le revendicau. Important pentru cercetarea noastră reprezintă momentul13 martie 1851 când reprezentanţii
celor 44 de comune foste grănicereşti se întâlnesc la Năsăud şi decid ca vechile fonduri grănicereşti să nu se
împartă între comunităţi, ci să fie folosite spre scopuri culturale 1 . La mai bine de un deceniu, în 1862, o nouă
adunare a foştilor grăniceri, ţinută în aceeaşi localitate, avea să hotărască schimbarea denumirii fondurilor în şcolar central şi de stipendii - precum şi constituirea unei Comisii administratoare care în fapt va deveni
organul executiv al Comitetului fondurilor grănicereştP. Acesta va fi cel care se va ocupa şi de administrarea
unei părţi însemnate a fundaţiilor personale întemeiate pe teritoriul Districtului Năsăudului.
De-a lungul timpului, instituţia grănicerească amintită anterior a administrat 8 fundaţii şi fonduri
particulare ale căror scop era îndreptat spre dezvoltarea şcolară şi culturală a ţinutului năsăudean şi a tinerilor
elevi. Denumirile fundaţiilor şi fondurilor sunt grăitoare în ceea ce priveşte fondatorii lor: S1mion Tanco din

Monor, George Pop din Leşu, Florian Micaş din Rebra, Grigore Hangea din Maieru, Clement Lupşai din Rodna,
Teodor Rotariu, Anastasia Lazăr şi Mihail Bodiu:1•
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