JUDEŢUL SOMEŞ — ÎNFĂŢIŞARE
SOCIALĂ
Extras din Anton Golopenția, Opere complete, vol. I.
Sociologie. București: Editura Enciclopedică, 2002
Vezi, la sfârșitul documentului, adnotarea din același volum,
semnată de Sanda Golopenția.

Judeţul acesta, căruia ungurii i-au zis Solnoc-Dobâca, a primit pe bună
dreptate numele râului, care-l străbate. Faptul de a fi brăzdat de Someş e decisiv
pentru destinul acestei părţi a pământului românesc. Capitala lui e aşezată la
confluenţa celor două Someşe. iar din cele şapte plăşi ale judeţului, numai cele
şase care sunt aşezate în lunca Someşului sau împrejurul afluenţilor, ce se varsă
în Someş chiar pe teritoriul judeţului, fac parte din ţinutul firesc al românimii din
jurul munţilor Rodnei. plasa lăpuş, aşezată pe văile pârâului cu acelaşi nume,
care trece prin judeţul Satu-Mare, înainte de a se vărsa în Someş, aparţine atât
prin portul, graiul şi firea locuitorilor ei cât şi prin nivelul de viaţă al acestora
românimii din jurul Munţilor Bihorului.
Someşul deschide teritoriul judeţului şi spre apus, celor ce pornesc din
Câmpia tisei, şi spre răsărit, celor ce pornesc din Moldova de nord, prin
trecătorile de la Rodna şi Bârgău. Aci îşi stăteau faţă în faţă, în cursul ultimei mii
de ani, cele două state, care-şi disputau Ardealul de nord: Moldova şi Ungaria.
Comitatul Solnoc-Dobâca, cu nobilimea lui maghiară numeroasă a fost avanpostul
răsăritean al Ungariei în Ardealul de nord, iar Ciceul şi Unguraşul, cetăţi aşezate
în jurul Dejului, redutele Moldovei lui Ştefan şi a lui Rareş în apusul românesc.
istoria socială a judeţului are aspectul unui proces secular de înlăturare de
către băştinaşii români a păturii suprapuse de nobili cuceritori ai Ungariei
postarpadine. Întinzându-se dinspre Solnoc spre salinele Dejului, ungurii au luat
treptat în stăpânire Someşul de azi, în cursul veacurilor Xii–XiV. Autoritatea
statului maghiar răzbate tot mai la răsărit şi sate româneşti sunt date rând pe rând,
ca feud[ă], la nobili maghiari. la 1300 viaţa românească a ţinutului e dominată
de o pânză deasă de conace nobiliare. Cu slăbirea autorităţii centrale maghiare,
şi nobilimea din Solnoc-Dobâca şi-a cucerit o largă autonomie, organizându-se
într-un stat cvasi-autonom, comitatul nobiliar. Subţierea treptată a păturii nobiliare
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maghiare începe încă de pe atunci. numeroase familii scapătă şi trec în rândurile
ţărănimii românizându-se, în concurenţa ce se dezlănţuie în sânul acestei obştii
nobiliare de sine stătătoare şi în urma luptelor interne din principatul ardelean.
Când, la sfârşitul veacului XVii, austriacii îşi anexează Ardealul, nu mai găsesc
în comitat decât câteva duzini de magnaţi unguri şi o mulţime de nobili în condiţie
ţărănească. Scăzând autoritatea magnaţilor, administraţia austriacă a creat
premisele procesului secular de reluare în stăpânire de către ţăranii români a acestui
ţinut al lor. Împăcarea de la 1866, care dă mână liberă ungurilor, găseşte judeţul
românesc: suprimarea de la 1790–1799 a iobăgiei şi reforma agrară de la 1848
îi emancipase în destul de mare măsură pe românii someşeni de sub stăpânirea
baronilor unguri. Conacele şi moşiile acestora stăteau ca nişte corpuri străine în
mulţimea românească pornită pe o lentă dar tenace ascensiune economică şi
culturală. Acţiunea energică de colonizare cu maghiari desfăşurată de guvernul
de la Budapesta în deceniile dinainte de 1918 n-a mai putut opri în loc biruinţa
elementului românesc. După abia o generaţie, coloniştii maghiari au ajuns, aproape
pretutindeni în judeţ, să vorbească româneşte la fel de bine ca ungureşte.
Viaţa aceasta în continuă luptă a dat oamenilor din Someş o conştiinţă
naţională aprigă şi o fire luptătoare. procesul de ascensiune al românimii continuă
şi acum. Unirea de la 1918 a înlăturat în politică pojghiţa de magnaţi, reforma
agrară a reparat o nedreptate economică. lupta pentru înlăturarea ultimelor urme
economice şi culturale ale stăpânirii străine e încă în toi. „numerus valahicus“
al d-lui Vaida-Voevod, originar din Someş, izvorăşte din vrerea obştească în Someş
de a înlătura orice urmă a stăpânirii străine. numeroase iniţiative individuale luptă
pentru emanciparea prin cooperaţie a ţărănimii, de negustorimea evreiască venită
din Maramureş şi pentru îmbunătăţirea prin culturi specializate şi creare de
debuşeuri, a situaţiei economice a românimii someşene. Ţăranii ei înşişi îşi creează
izvoare de venit suplimentare lucrând sezonier în oraşele muntene, prin industrie
casnică, strângere de produse (voştină, lână etc.).
pe cale de dispariţie în lunca Someşului, portul identic cu cel din năsăud,
cu curele late, pieptar şi pălărie cu boruri largi, la bărbaţi, cămăşi înflorite şi zadii
cărămizii, la femei, se păstrează în văile afluenţilor Someşului. Bogăţia de altădată
a folclorului someşan o indică faptul că ion pop Reteganul, marele povestitor
ardelean se trage din Reteag, unul din târgurile judeţului.
Marile construcţii de căi ferate ce se întreprind de câţiva ani în Ardealul
de nord (drumul spre Bucovina de la ilva, linia Maramureş–năsăud, refacerea liniei
Cluj–Satu-Mare vor înlesni considerabil acţiunea de organizare românească a
judeţului Someş. prefăcând Dejul, nod de linii secundare, loc de încrucişare a
liniilor Bucureşti–Satu-Mare şi oradea–Cernăuţi, ele vor crea desigur debuşeuri
produselor judeţului şi vor stimula puternic viaţa lui culturală.

Adnotare Sanda Golopenția, 2002: publicat în Enciclopedia României, vol. ii,
1938, p. 413. Semnat A.G. Vezi comentariul la Bucureşti — înfăţişare socială.
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