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Cuvânt Înainte

Se împlinesc zece ani de la apariţia publicaţiei noastre ACTA
MUSEI MARAMOROSIENSIS, anuarul Muzeului Maramureşului.
Muzeul este o instituţie patrimonială care incumbă prin
funcţiile sale şi componenta de cercetare şi evidenţă ştiinţifică, dar şi
cea de conservare-restaurare şi nu în ultimul rând de valorificare,
respectiv cultural-educativă. De aici rezidă necesitatea ca orice
muzeu să aibă publicaţii periodice în care să valorifice rezultatele
cercetărilor efectuate de personalul ştiinţific propriu precum şi
lucrările prezentate cu ocazia manifestărilor ştiinţifice organizate de
muzeu.
Încercările noastre de a scoate o publlicaţie periodică a
muzeului au început încă din anii '70 cu reveniri în anii '80-'90 dar nam reuşit. Dacă până la Revoluţia din Decembrie '89 erau necesare
aprobări de la forurile superioare politice (pe care nu le-am primit) în
primii ani după '89 am fost blocaţi din lipsă de fonduri şi de interes a
celor care aprobau bugetul muzeului.
Primul
număr
al
Anuarului
ACTA
MUSEI
MARAMOROSIENSIS a apărut la finele anului 2002 şi l-am dedicat
savantului folclorist Mihai Pop, care a participat de la primele ediţii la
sesiunile ştiinţifice anuale de la Sighet. Aici am publicat în special
lucrări de etnografie şi folclor susţinute la sesiunile noastre începând
din anul 1973. Pe parcursul a 1O ani, iată, am reuşit să publicăm opt
volume, care însumează peste 3500 de pagini cu lucrări prezentate
de cercetători din ţară şi străinătate.
Volumul li din 2004 cuprinde şi lucrările din 2005, iar volumul
VIII din 2011 cuprinde şi lucrările din 2008-2009, pe care nu le-am
putut tipări în anii respectivi. În anul 2006 am scos două volume,
deoarece unul l-am dedicat integral savantului maramureşean
botanist ing. Artur Coman. Începând cu volumul li din 2004 anuarul
muzeului cuprinde şi lucrări din domeniul istoriei, istoriei-culturii, iar
începând cu volumul III din 2005 am inclus în anuar şi lucrări de
arheologie, ecologie, ştiinţele naturii şi muzeologie. Poate că era bine
să scoatem volume separate, pe domenii, dar din motive financiare
am recurs la publicarea articolelor în cadrul aceluiaşi volum,
delimitând domeniile diferitelor ştiinţe în capitole separate.
În volumele anuarului nostru am simţit nevoia să marcăm
aniversări şi comemorări ale unor personalităţi marcante ale culturii
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române ce-şi au originea în judeţul nostru, astfel: în primul număr am
dedicat capitole profesorilor noştri dragi, Mihai Pop de la Bucureşti,
Dumitru Pop de la Cluj şi Gheorghe Pop de la Baia Mare. Volumele
IV/2004 şi Vll/2008,le-am dedicat directorului întemeietor al muzeului
nostru Francisc Nistor la împlinirea a 95, respectiv 100 de ani de la
Naştere, iar volumul Vl/2007 l-am dedicat Profesorului Academician
Mihai Pop la împlinirea a 100 de ani de la naştere. Ne bucurăm că
am avut posibilitatea să facem acest gest de recunoştinţă şi să
aducem omagiul nostru acestor corifei ai culturii maramureşene.
Concomitent cu apariţiile anuarelor personalul ştiinţific al
muzeului a elaborat şi tipărit cărţi de specialitate, cataloage de
expoziţii şi colecţii, broşuri, pliante şi alte materiale tipărite care toate
se referă la valorile patrimoniale ale muzeului nostru.
Alte publicaţii sunt rezultatul cercetărilor de teren cu referire
la patrimoniul material şi imaterial, monografii zonale, sinteze istorice,
albume şi hărţi care vorbesc despre mediul natural, patrimoniul
etnografic, monumente istorice şi de arhitectură şi artă.
La acest moment de bilanţ aducem calde mulţumiri colegilor
mai tineri care, cu devotament şi competenţă profesională, au cules
textele pe calculator spre tipărire.
Mulţumiri deosebite aducem celor care ne-au onorat cu
prezenţa la sesiunile noastre ştiinţifice şi ale căror lucrări se găsesc în
anuarele noastre.
Gândul nostru se îndreaptă cu pioşenie spre cei care pe
parcursul a 40 de ani de când organizăm aici, la muzeul nostru,
diferite manifestări ştiinţifice şi culturale au plecat dintre noi.
Mulţumim tipografilor de la Aska Grafica, care au lucrat cu
pasiune şi dedicaţie.
Mulţumim instituţiilor de stat şi sponsorilor care ne-au susţinut
financiar pentru a putea apare aceste cărţi.
Dr. Mihai Dăncuş
etnograf
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Omagiu sociologului şi antropologului francez
Claude Karnoouh
Reproducem în continuare Programul Zilei Internaţionale a
Muzeelor marcată la Muzeul etnografic al Maramureşului în perioada
23-27 mai 2009. Simpozionul organizat cu această ocazie a fost
dedicat savantului Calude Karnoouh.
Cu această ocazie Consiliul local Sighetu! Marmaţiei prin
viceprimarul Ovidiu Nemeş a atribuit Profesorului Claude Karnoouh
însemnele oraşului: Cheia oraşului şi Placheta jubiliară.
***

Cuvântul Domnului Ovidiu

Nemeş:

Vorbesc în numele Consiliului local

şi

al Doamnei Primar.

Doamnelor, Domnilor, Domnule Profesor Claude Karnoouh
- La 18 mai, cum bine se ştie, muzeele din lumea întreagă au
Ziua Internaţională a Muzeelor, o ocazie generoasă de-a
omagia diversitatea culturală dar şi oportunitatea pentru a sustine
activitatea acestor instituţii în îndeplinirea menirii lor de mediatori între
diferite etnii, religii şi naţiuni. Tema recomandată de Consiliul
Internaţional al Muzeelor pentru acest an - „Muzeele, punti între
culturi", încearcă să atragă atenţia marelui public asupra rolului
crucial pe care îl joacă muzeele în ceea ce priveşte respectul şi
recunoaşterea diferentelor. Pe de o parte muzeele dau un sens nou
comunitătii punând în valoare patrimoniul cultural, pe de altă parte pot
de asemenea să aducă la lumină rolul indivizi/or şi al grupurilor, ale
căror singure realităţi şi diferente sunt centrele unghiurale ale
diversitătii, ele însăşi inerente acestui patrimoniu cultural. Din această
perspectivă îmi doresc să urez succes activităţii organizate în aceste
zile de Muzeul Maramureşului, să salut pe distinşii invitati ce ne
onorează şi să zăbovesc putin asupra personalităţii antropologului şi
sociologului francez Claude Karnoouh, un statornic prieten al
Maramureşului, al României în general, un deplin cunoscător al
satului maramureşean. Astăzi Domnia Sa va fi omagiat în acest cadru
sărbătoresc, în Muzeul satului maramureşean de la SighetuMarmaţiei, în semn de pretuire pentru întreaga operă, pentru felul în
care a înteles să promoveze Maramureşul. Îmi permit ca în numele
Primăriei, al Consiliului local al municipiului să atribuim spre veşnică
amintire însemnele comunitătii noastre. Vă înmânăm „cheia oraşului"
sărbătorit

15
https://biblioteca-digitala.ro

şi placheta omagială - un însemn din partea Primăriei şi al Consi/ului
local Sighetu-Marmaţiei.
Claude Karnoouh: Vă mulţumesc tare mult şi sunt foarte
emoţionat că Sighetu/ Marmaţiei, unde mi-am pus picioarele de
demult, m-a omagiat astfel. Am făcut ce-am putut să promovez cu
spiritul meu, cum spuneau foştii colegi ai mei de la Universitatea din
Cluj, cu spiritul acid şi pripit.
- Vă mulţumesc!
Mihai Dăncuş: Cred că aţi remarcat din program că de data
aceasta coorganizator pe lângă Consiliul judeţean Maramureş,
Consiliul local, Primăria, avem Centrul Cultural Francez din ClujNapoca, instituţie de mare prestigiu condusă de domnul director
Bernard Huliat ...
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Cuvântul

Domnului

Mihai

Dăncuş,

directorul

Muzeului

Maramureşului:

Dragă

Domnule Claude Karnoouh,

Suntem aici, astăzi, Împreună, cadre universitare şi ale lumii
academice, tărani, muzeografi şi cercetători ai fenomenului culturii
populare, politicieni, intelectuali de diverse categorii, cetăteni iubitori
ai Maramureşului, români şi de alte naţionalităţi, din tară şi din alte
tări, Ucraina, Republica Moldova, Belgia, Franta.
Suntem aici Împreună, aşa cum o facem de multi ani, pentru a
discuta despre soarta tradiţiilor, a obiceiurilor, a ce a mai rămas din
acestea şi din extraordinarul tezaur al civilizaţiei tărăneşti a lemnului,
care este pe cale de disparitie odată cu satele noastre tradiţionale,
care, iată, se schimbă rapid sub ochii noştri sau putem spune că s-au
schimbat.
Suntem aici, anul acesta În mod special, pentru a aduce un
omagiu unui mare prieten al Maramureşului, al tăranilor noştri, al
culturii noastre care prin anii multi petrecuţi aici şi prin felul cum s-a
apropiat de noi a reuşit să ne cunoască poate mai bine ca oricare şi
apoi să scrie despre noi, să ne facă cunoscuţi lumii - este aici cu noi
sociologul şi antropologul francez Claude Karnoouh.
Dedicăm această sesiune savantului Claude Karnoouh. Din
multele cărfi şi studii publicate despre noi În România, Franta şi În
alte tări ale lumii, facem referire la două studii excepţionale pe care
le-a făcut despre zona noastră şi care pentru mine, ca muzeografetnograf, mi-au fost de un real folos. Remarcabilul eseu „Case şi
grădini, eseu asupra semnificaţiei termenului „stătut" În graiul
maramureşean", lucrare mai Întâi susţinută la o conferintă la Paris, iar
apoi apare tipărită În limba română În REF, 1, Tom. 25, 1980.
Pornind de la premiza că structura aşezării şi chiar a
gospodăriei tărăneşti are un caracter aparent dezordonat, are totuşi o
logică internă, reguli precise de organizare şi dispunere având la
bază principiul funcţionalităfii.
Dintotdeauna, constată Claude Karnoouh, amplasarea unei
gospodării a presupus proprietatea absolută asupra terenului aferent
acesteia, de aceea acest spatiu a căpătat o Încărcătură specială, fiind
denumit printr-un termen propriu - „stătut". Etnologul francez găseşte
o legătură indestructibilă Între termenii „stătut" şi „grădină". Conceptul
„grădină" se leagă deci de cel de spaţiu, de un spaţiu deţinut În
proprietate, şi prin aceasta este determinant În elaborarea nofiunii de
„stătut': În virtutea unei relaţii necesare şi Îndestulătoare. De aceea,
În concepfia lui Claude Karnoouh termenii „stătut", „grădină" şi chiar
„gard" pot fi atribuiţi spafiului şi distribufiei sale. „Conjuncţia dintre
17
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grădină, casă,

curte şi diversele clădiri anexe ale gospodăriei, duce la
constituirea unui „stătut" care se instituie ca cea mai mică unitate
spaţială, unitate ce explică o autoÎntreţinere mai degrabă conceptuală
decât economică ... un spaţiu privilegiat ilustrând stăpânirea absolută
a ocupantului': constată autorul.
Trebuie să remarcăm că În accepţiunea relaţiilor de familie din
zonă noţiunea de „stătut" trebuie asociată Întotdeauna cu casa, „casa
şi gospodăria părintească". Expresii ca „rămân in stătutul părintesc':
„o rămas in stătutul lor", „mi-am făcut stătutul meu" sunt edificatoare
in această privinţă. De altfel, sistemul de moştenire de la o generaţie
la alta explică clar fenomenul: „o mers de ginere': „o rămas in stătutul
lui tată'su': „i-o făcut stătut nou".
Mâine vom inaugura in muzeu, in satul nostru „un stătut",
stătutul lui Petrovai Ilieş din Bârsana. Este o reconstituire a acesteia
şi, iată de aici, referirea noastră la lucrarea lui Claude Karnoouh.
În câteva cuvinte mă voi referi la un alt studiu al domnului
Claude Karnoouh. În anul 1976, incepusem sub indrumarea
Profesorilor noştri dragi Mihai Pop şi Dumitru Pop, o cercetare pe
tema obiceiurilor de familie, respectiv obiceiurile de naştere şi
aceasta, deoarece la majoritatea cercetătorilor erau considerate ca
„sărace", „puţine".

Mult mai târziu, Claude Karnoouh publică in Civilisation, voi.
XXXVI, .anul 1986, condusă de Marianne Messnil un amplu studiu
despre moaşă şi rolul fundamental al acesteia in cadrul riturilor de
trecere. Multe aspecte mi s-au clarificat şi contribuţia lui Claude
Karnoouh mi se pare fundamentală in elucidarea problemelor. Când
se referă la termenul moaşă are masculinul moş derivat regresiv acesta constituie un indicator preţios al raportului pe care limba
română ii stabilieşte intre cea care naşte şi strămoş. Astfel moş
semnifică nu numai bunic, dar la plural moşi, strămoşi, sunt fondatorii
unei familii sau neam. În toată Europa societăţile ţărăneşti îşi
bazează „cronologia indivizilor pe un sistem de filiaţie patriliniară ai
cărei termeni de înrudire şi nume proprii constituie operatori logici". Şi
în Maramureş, ca în toată Europa, conchide Claude Karnoouh,
prenumele primului născut de gen masculin preia numele după tată.
În felul acesta se asigură continuitatea prenumelor pe 4-6 generaţii
„pentru ca apoi să se unifice in câteva nume de strămoşi eponimi".
Domnule Claude Karnoouh, aţi înţeles societatea ţărănească
maramureşeană, dar foarte bine aţi pătruns in structurile intime ale
societăţii româneşti în general. Aţi vorbit despre neam şi instituţiile
neamului, acest „relict" in societatea satelor noastre. Şi nu aţi greşit.
Dovadă este exacerbarea care a cuprins astăzi urmaşii marilor
neamuri care-şi etalează cu mândrie blazoanele nobiliare moştenite
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de la

strămoşi

conştiinta clară

pe

cărţile

de

vizită şi

nu numai.

Şi

aceasta cu

a unei apartenente.

Ati dedicat una din cărţile Dumneavoastră Profesorului nostru,
savantului Mihai Pop ca exponent şi produs al societătii
maramureşene şi româneşti şi Vă multumim. Deoarece MOŞUL cum
Îi spuneam cei apropiati era Întruchiparea Înfelepciunii şi demnităfii.
Ati respectat şi iubit făranul nostru. Nu pot să uit interesul fată de
Breb: „Ce s-a mai făcut, cine a murit? Cine s-a căsătorit? Ce face
Mihai, Anufă, Maria, Preotul Mircea?"
Pentru toate acestea şi multe altele primifi, Vă rugăm, omagiul
nostru, omagiul muzeului nostru, al „Satului primordial" cum l-am
numit, la edificarea căruia, a strădaniilor noastre, a ezitărilor şi multor
mari eforturi, la Întrebările fără răspuns pe care le aveam, V-ati adus
contribufia. Şi aceasta, prin multele discufii pe care le-am purtat
Împreună, săptămânal În zilele de miercuri când veneafi de la Breb la
„oraş ': la „mărturie ': sau la „târg".
Primifi, Vă rugăm, omagiul nostru şi al Maramureşului, al
făranilor satelor noastre pe care i-ati cunoscut, i-ati Înfeles şi i-ati
iubit, poate mai mult decât multi dintre noi.

Dr. Mihai

Dăncuş înmânează

Diploma de

D-lui Claude Karnoouh
a muzeului.

Excelenţă
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Cuvântul Domnului Claude Karnoouh:

Domnule Primar, Domnule Director Mihai Dăncuş,
Domnule Director Bernard Houliat, Doamnelor şi Domnilor,
După

un astfel de omagiu, mi-e destul de greu să spun cât de
sunt că mă aflu aici, la Sighet, primit de vechiul meu
prieten Mihai Dăncuş.
Înainte de toate, vreau să evoc prima dată când am ajuns în
acest oraş. Era în noiembrie 1973, şi veneam de la Breb, însoţit de
părintele Antal. Prima persoană cu care ne-am întâlnit pe stradă a
fost Domnul Elekeş, un apicultor renumit, prieten cu părintele Antal (şi
el era un mare apicultor). Se ştiau bine ... Elekeş era un fost ofiţer de
Securitate care la un moment dat, la începutul anilor '60, s-a ocupat
de Breb şi în special de părintele Antal, considerat un «mare duşman
al tării». Apoi Domnul Elekeş mi l-a prezentat pe Domnul Nistor,
fondatorul muzeului de etnografie, şi aşa am început să conosc
oraşul şi oamenii săi însemnaţi. Tot datorită părintelui Antal, am făcut
cunoştinţă cu o bătrânică foarte distinsă, Domnişoara Mihalyi, ultima
reprezentantă a familiei de mari nemeşi cu acelaşi nume.
Dacă rămânem la capitolul «Domni», aş vrea să-l pomenesc
şi pe Jon Pop (poreclit la Breb Ionu Judetului!), vice-preşedintele
Comitetului pentru cultură şi educaţie socialistă din judeţul
Maramureş. Bineînţeles, el îşi făcea datoria legală fată de autorităţi.
Cu toate astea, cu el lucrurile erau clare. Odată mi-a spus: «Să nu
vorbeşti prea mult cu mine de lucrurile tale, fiindcă sunt silit să
raportez discuţiile noastre». Am înţeles şi am apreciat. L-am pomenit
fiindcă mi-a uşurat anumite momente, iar el nu era deloc obligat să
facă aşa. Dimpotrivă! Era un om cumsecade, pe când preşedintele
acestei instituţii, Domnul Bandula, era un fel de bişniţar.
Cu Mihai Dăncuş era absolut altfel. Întâlnirile noastre erau
semi-oficiale şi fără protocol. Vorbeam despre ceea ce ne interesa.
Cred că ne-am văzut prima data în 1976, şi încetul cu încetul am
devenit prieteni; acuma ne ştim deci de mai mult de 33 de ani! Cu el
relaţiile nu erau deloc aşa cum erau cele cu colegii mei din Bucureşti
sau din Cluj, care pe fată erau de o amabilitate de slugă, iar pe la
spate, mai precis când mă turnau la Securitate, scriau că sunt
neprofesionist, un prost amator, că îmi pierd obiectivitatea din cauza
participării la viata satului -- de exemplu, fiindcă am acceptat să fiu
naş; şi, pentru a completa tabloul diabolic al francezului rătăcit printre
ei, scriau că sunt agent al ungurilor. (Aţi remarcat desigur că după '89
Ardealul a fost cucerit de băncile maghiaro-austriece fără ca aceşti
ticăloşi să spună ceva!) Pentru ei, participarea la viata comunităţii nu
era un demers just, pentru că antropologu/ nu e liber să încerce să se
emoţionat
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acultureze cât de cât la viaţa satului. Ei susţineau asta În numele aşa
zisei obiectivităţi, dar de fapt pledau pentru menţinerea unei diferenţe
esenţiale Între ei, «domnii» şi ţăranii, buni doar ca obiect pentru
cariera lor de folclorişti, un obiect niciodată văzut ca subiect propriuzis, cu dorinţele lui specifice. S-ar părea că bunilor mei colegi de
atunci nu le pica bine stilul meu de muncă, bazat pe imersiunea
adevărată În teren, la antipodul a ceea ce făceau ei, adică un fel de
turism etnografic, cu mese Îmbelşugate şi vânătoare de icoane,
zgărzi scumpe şi alte lucruri vechi. Asta nu e nici şagă, nici viziunea
mea, ci chiar observaţiile «obiectelor», ale ţăranilor din Breb, Budeşti,
Sârbi etc. care mi le-au povestit...
Am vrut neapărat să reamintesc acum şi aici aceste aspecte,
fiindcă le-am găsit săptămâna trecută În dosarul meu alcătuit de
Securitate, În care am descoperit cât de cinstiţi erau o bună parte din
colegii mei de la Institutul de folclor. BineÎnţeles, aici nu e deloc vorba
de Mihai Pop, căruia Îi datorez o bună parte din posibilităţile şi
libertăţile lucrului de teren: pe scurt, şansa de a face cam ce am vrut,
cum am vrut. Şi nu cum ar fi vrut câţiva mediocri, câţiva ticăloşi, adică
o cercetare În stilul lor... Nu e vorba nici de dialectologa Magdalena
Vulpe, cu care am lucrat aşa de mult asupra versurilor ţărăneşti, că Îi
datorez desigur o mai bună Înţelegere a sensurilor cuvintelor şi
lucrurilor, o Înţelegere fără de care aş fi trecut pe lângă ceva esenţial.
Vreau să profit de această ocazie unică şi pentru a reaminti tot ce le
datorez ţăranilor, fără să Îi laud Însă de-a valma. Ţăranii nu sunt nici
mai buni, nici mai răi decât alte categorii sociale. Eu n-am glorificat
niciodată un ţăran imaterial, un fel de fiinţă abstractă care ar Încarna
nişte calităţi imanento-transcendentale. Ţăranii sunt cum sunt orice
alte fiinţe umane: şi buni şi răi, şi deştepţi şi tâmpiţi, şi de omenie şi
lichele etc. Calitatea antropologului ţine şi de capacitatea de a-şi
alege bine informatorii. Spune-mi care sunt informatorii tăi şi o să-ţi
spun cum lucrezi!
Aş zice c-am avut noroc şi că m-am descurcat cum am putut,
dar i-am refuzat totdeauna pe cei care mi se ofereau a priori ca
informatori. Am ales pe cine am găsit interesant şi capabil să
reflecteze cât de cât asupra sa şi asupra societăţii lui. În acest
demers, fără Îndoială, am fost ajutat foarte mult de părintele Antal,
care a Înţeles de la bun Început care era scopul muncii mele.
Acum, oferindu-le cu recunoştinţă acest omagiu pe care aveţi
eleganţa de a mi-l oferi mie, a venit momentul de a-i pomeni pe cei
fără de care n-aş fi putut să-mi fac meseria; şi mai mult, pe cei care,
dincolo de informaţiile etnografice oferite mie cu generozitate, mi-au
dat o lecţie de viaţă pe care nu o Învăţasem Înainte de a mă Întâlni cu
ei.
Îi voi pomeni:
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În primul rând, Maria şi Mihai, gazdele mele, deveniţi a doua
mea familie; Ştefan şi Ana, cumnaţii, fraţii, surorile şi familia lor; Anuţa
şi Dumitru, vecinii mei, băiatul lor, /onuc şi, mai târziu, nevasta lui,
Lucica ; Lorinţ Pop, prim-curator; Ion Pop, prim - diac, şi nevasta lui,
Ana; Gheorghe Pop, fiul lui; Ileana, fata lui Gheorghe; Gh. Opriş, al
doilea Diac, Vasile «CfÎsnicul», Ileana Morar, toţi finii mei, oamenii din
Padiş, şi câţiva alţii ale căror nume îmi scapă acum. N-aş termina
fără să le amintesc cu mult drag pe Doamna preoteasă, nevasta
părintelui Antal, şi, fast but not /east, pe Doina Antal, aşa zisa Doina
«Popii», fina Mariei, gazda mea, cu care am petrecut multe seri,
începând cu primele traduceri ale discursurilor populare.
Celor care mai trăiesc, încă o dată, le multumesc din tot
sufletul! Celor care au dispărut, le spun să le fie ţărâna uşoară!

22
https://biblioteca-digitala.ro

Claude Karnoouh e un antropolog şi sociolog francez, care a
locuit timp de cincisprezece ani în România.
Claude Karnoouh s-a născut în martie 1940 la Paris, unde sia făcut şi studiile superioare. Din 1959 şi până în 1965 a urmat studii
de ştiinţe (fizica şi chimie) la Sorbona, iar din 1966 până în 1969
studii de ştiinţe umane (filosofie, antropologie sociala, sociologie şi
lingvistica) la Universitatea Paris X Nanterre. Începând din 1970 este
membru al Centrului National de cercetare ştiinţifica (CNRS) şi a
predat, de asemenea, la Universitatea Paris X Nanterre, Sorbona,
INALCO, Universitatea din Gand (Belgia), Charlostville (Virginia,
SUA), Urbino (Italia), ELTE (Budapesta). În 1973 a întreprins mai
multe anchete de etnografie şi folclor în satul Breb din Maramureş. În
această perioadă, securitatea română l-a urmărit şi i-a întocmit dosar.
Din 1991 şi până în 2002 a fost profesor invitat al Universităţii
„Babeş-Bolyai" din Cluj unde, în cel de al doilea semestru al anului
universitar, a susţinut un curs despre aspecte ale modernităţii târzii în
postcomunism, îmbinând diverse abordări (politice, culturale,
economice). în prezent este profesor invitat la Universitatea Naţională
de Arte din Bucureşti. Este autor a şase cărţi şi peste o sută de
articole şi eseuri de antropologie culturală şi politică, filosofia culturii şi
filosofie politică.
Studii de antropologie

•
•
•

•
•

şi

folclor

Case şi grădini, eseu asupra semnifica,tiei termenului „stătut" În
graiul maramureşean în „Revista de etnografie si folclor"
Mythe et rite dans le folk/ore roumain în „lnternational Journal of
Rumanian Studies"
L 'a/ferite deguisee ou quelques remarques sur la traduction dans
l'elaboration du discours ethnologique în „Cahiers roumains
d'etudes litteraires"
Le dire ritue/ et matrimonial en Roumanie în „Cahiers de
litterature orale"
Aider a naÎtre ou faire des ancetres: un commentaire du roumain
„moaşa" în „Civilisations" (A ajuta să naşti sau a face strămoşi, un
comentariu al meseriei româneşti de „moaşă")

Articole teoretice in limba română

•

Spre Lumea a Treia sau marşul modernităţii târzii În Europa de
Est în „IDEA I arta + societate" - 24/2006

Volume publicate în limba franceză
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•
•

Paysans, femmes et citoyens ( 1980) (Ţărani, femei şi cetăţeni)
Le rite et le discours, introduction a la lecture de la versification
populaire (1983) (Ritul şi discursul, o introducere în versificaţia

•

A fost coautor la volumele Paysans et nations d'Europe centrale
et balkanique ( 1985) (Ţăranii şi naţiunile din Europa centrală şi
balcanică) şi Populisme, restauration et utopie (1987) (Populism,
restaurare şi utopie).

populară)

Volume publicate în limba

•
•
•
•

română

Românii. Tipologie şi mentalită,ti, Editura Humanitas, 1994
Duşmanii noştri cei iubiţi, Editura Polirom, 1997
Comunism postcomunism şi modernitate târzie, Editura Polirom,
2000
Adio diferenţei. Eseu asupra modernităţii târzii, Editura IDEA Cluj
2001
Sfidările modernităţii

în

Maramureş

Remarce de bun-simţ, erudiţie şi onestitate. Ideea de a
consacra un supliment al săptămânalului 22 Maramureşului neturistic
mi se pare foarte bine venită, când ştiu în ce măsură aceasta regiune
îmbrăca în ochii Europei Occidentale aparenţa celor mai detestabile
clişee ale unui kitsch ruralo-carpatic, perfect ilustrate de albumele de
fotografii editate în ultimii zece ani atât în Europa Occidentală, cât şi
în România. Din acest punct de vedere, unul din foştii directori ai
Institutului Francez din Cluj s-a numărat printre cei mai îndârjiţi
propagandişti ale acestor imagini „roz-bonbon" răsuflate. „Cimitirul
vesel" de la Săpânţa - care nu a fost niciodată nici pe departe
tradiţional ori vesel - oferă cel mai bun exemplu al acestei urâţenii
„kitschistice" pe care, în schimb, turiştii o adoră. Cimitirul a fost
construit la sfârşitul anilor 1960 de fraţii Stan, ca un soi de copie a
unuia asemănător pe care îl văzuseră ei într-un sat din regiunea
greco-catolică din estul Ungariei, lângă Nyreghaza.
Exista intr-adevăr un Maramureş industrial şi minier, un
Maramureş cu o agricultura modernă şi cvasi-industrială, deşi trebuie
amintit că, exceptând minele de la Borşa, cea mai mare parte a lui se
afla în afara provinciei istorice, fie în Ţara Chioarului (zona Baia
Mare) fie în Ţara Lăpuşului (zona Târgu Lăpuş). Maramureşul istoric,
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mai exact partea de sud-est aflată după 1919 în spaţiul suveran al
Regatului României, a rămas până la începutul anilor 1960 o regiune
extrem de arhaică, esenţialmente agricolă, pastorală şi forestieră,
compusă în principal din mici gospodării care s-au concentrat din ce
în ce mai mult în ultimele trei decenii ale regimului comunist pe
creşterea bovinelor de munte, vestite pentru carnea lor de o
excelentă
calitate.
Faptul ca unii etnologi romani, la început, şi mai apoi unii etnologi
străini au căutat aici un arhaism remanent este perfect legitim, mai cu
seamă dacă prin antropologie se înţelege tentativa de a surprinde
alteritatea în expresia ei cea mai evidentă, tentativă care a fost, încă
de la începuturile acestui domeniu al cunoaşterii, temeiul însuşi al
versiunii ei moderne, de la Morgan la Geertz, de la Radcliffe-Brown la
Shalins, de la E.E. Pritchard la Levi-Strauss, prin care aceasta şi-a
afirmat diferenţa faţă de antropologia înţeleasă de filozofie până la
Kant ca o abordare opusă metafizicii, dar legată de ea. Mai este oare
nevoie să amintim că avem a face cu moştenirea unuia din aspectele
naşterii ştiinţelor umane în trena pozitivismului, Iluminismului, pentru
care călătoriile lui Cook şi ale lui La Perouse, pe de o parte, şi, pe de
alta, construirea imaginilor unui paradis terestru ilustrat de romane ca
Paul şi Virgina sau A tala sunt emblematice ... ? Arhaismul surprinzător
şi neliniştitor totodată stă la baza căutării antropologice, din moment
ce secularizarea şi dreptul natural (cf. Rousseau) nu mai lasă loc de
îndoială asupra naturii umane a oamenilor primitivi (suntem departe
de concepţia creştină asupra lumii cu disputa ei asupra naturii umane
sau animale a omului primitiv şi deci de existenta unui suflet care
trebuie sau nu convertit).
Efectele modernităţii
Ca sa ne întoarcem, mai prozaic, la Maramureş, este absolut
evident că etnografii romani - Tache Papahagi şi, mai târziu, Mihai
Pop, la fel ca şi etnografii străini (Jean Cuisenier, de exemplu) au
refuzat, după caz (şi nici unul nu seamănă cu celalalt), sa ia în
consideraţie manifestările distrugătoare aduse de pătrunderea
modernităţii, indiferent sub ce forma - război, capitalism, comunism.
Tendinţa, totuşi, nu a fost generală. Unii cercetători ajunşi mai târziu
în zonă au ştiut să dea o interpretare judicioasă efectelor nocive ale
modernului asupra acestor societăţi agro-pastorale.
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Să

ne înţelegem: efectele modernităţii erau perceptibile cu
mult înainte de venirea antropologilor străini. Erau chiar şi atunci când
tânărul Tache Papahagi făcea prima ancheta etnografica veritabila în
Maramureş (Graiul Maramureşului, Bucureşti, 1925) şi totuşi ele nu
au beneficiat din partea lui de atenţia pe care ar fi meritat-o. lntradevăr, prima faţă a modernităţii li s-a arătat ţăranilor din Maramureş
în 1848, odată cu abolirea dreptului feudal şi, apoi, după 60 de ani, în
primul război mondial, când, mobilizaţi în armata austro-ungară, au
fost trimişi masiv fie pe frontul rusesc, fie pe cel italian, aruncaţi întrun război care avea să dureze peste patru ani, punându-i în faţa unei
forme cu totul inedite de conflict, războiul industrial şi mobilizarea
totală generală (Die total Mobilmachrung), sau, mai heideggerian
spus, care avea să-i prindă în vâltoarea dezlănţuirii tehnicii. Pentru
unii, după grozăviile războiului a urmat prizonieratul în Rusia, de
unde, odată eliberaţi, aveau să se trezească striviţi de grozăvia
revoluţiei bolşevice şi a războiului civil. Întorşi la casele lor, ei vor fi
urmăriţi de amintirea acestor experienţe care îşi vor lăsa amprente
apăsate pe obiceiuri şi datini străbune, dar şi pe psihologia actorilor şi
deci şi pe realităţile sociale. Cea mai buna dovadă ne-o furnizează
lectura culegerilor de poezie populara, redactate uneori sub forma de
caiete personale, alteori sub forma scrisorilor anonime trimise
familiilor de simpli soldaţi români (sau unguri, sau slovaci) şi adunate
de Constantin Brăiloiu (Poeziile soldatului Tomuţ din războiul 19141918, Bucureşti, 1944 ). Şi totuşi, în aceste descrieri ale infernului
războiului, percepem o modalitate - unde se păstrează toata
amprenta vechimii - de a enunţa un discurs capabil să dea un sens
lumii în care se naşte. Travaliu sincretic al gândirii, atât de
caracteristic pentru toate societăţile arhaice confruntate brusc şi
violent cu sfidările fundamentale ale modernităţii.
Ceea ce îmi displace profund în articolul doamnei Nagy este
ca acesta se prezintă ca un colaj (foarte postmodern, nu-i aşa?) de
rezumate, frânturi de informaţii prost digerate, de fraze la modă şi
peremptorii care dau o imagine debilă despre nivelul de cunoştinţe de
istorie a antropologiei şi despre reflecţia asupra modernităţii în
Romania. Nu pot să nu-i amintesc autoarei că Katherine Verdery (pe
care o cunosc din 1973) nu a făcut niciodată cercetări în Maramureş
şi că anchetele ei s-au desfăşurat în regiunea Hunedoarei, mai exact
într-o zona masiv colectivizată şi industrializată, în care modernitatea
s-a reimpus după 1948, sub alte forme, cea a comunismului fiind în
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mod evident, că ne place sau nu, una din întruchipările modernităţii.
În plus, conform unei bune tradiţii româneşti, autoarea îşi însuşeşte,
fără să le citeze, interpretări bine cunoscute, rezultate ale unor
analize propuse de autori serioşi şi vechi, uneori, de mai bine de un
secol! Simpla deontologie sau decenţă cerea menţionarea lor, chiar
dacă nu avem de-a face aici decât cu un obscur articol de ziarist.
Astfel, critica folosirii folclorului ca mijloc de construcţie a elementelor
ideologiei statului-naţiune a fost perfect formulata de Ernest Renan,
în celebrissimul său eseu Ce este o naţiune?. În perioada interbelica
au existat destule lucrări critice pe aceasta temă, datorate atât anglosaxonilor, cât şi francezilor (germanii orientându-se, bineînţeles, spre
Volkgeist des Volksdeutchen). Cartea lui Fournol Naţiunile romantice,
publicată la Paris în 1931, reprezintă un remarcabil rezumat al
acestei mize politico-culturale. Cât priveşte ceea ce s-a publicat între
1950 si 1990, ar mai fi oare ceva de adăugat după sinteza inegalata a
lui A. Walicki (Philosophy and Romantic Nationalism, Clarendon
Press, 1982), după aceea a lui J.C. Eade (Romantic Naţionalism în
Europe, Australian National University, Camberra, 1983) şi, cu toată
modestia, după cele câteva remarce făcute de mine în eseul apărut
în Revue de science politique (Voi. 36, nr. 6, dec. 1986) intitulat: O
geneza alegorică a politicului: folclorul? Toate aceste texte nu au
aşteptat
căderea
comunismului
pentru
a
vorbi
despre
instrumentalizarea, defel recentă, a folclorului în discursul politic
despre statul-napune şi al statului-naţiune, ca şi despre modul în
care, după perioada autentic stalinistă, o parte din tradiţiile populare
(sau definite ca atare) au fost recuperate de ideologii comunismului
terminal în scopul relegitimării sistemelor de putere în pierdere de
viteză.
Destrămarea tradiţiilor

În sfârşit, s-ar cuveni să-i amintim doamnei Nagy că, aşa cum
o prezintă domnia sa, interpretarea lui Henri Stahl pare oarecum
simplistă. Bineînţeles, Maramureşul a fost colonizat în secolul al
XVIII-iea de către slovaci, cehi şi alte popoare venite din centrul şi de
la marginile imperiului austriac. Dar aceste populaţii s-au aşezat în
oraşele existente sau au înfiinţat oraşe muncitoreşti, prin esenţă
miniere, în timp ce maghiarii deţineau majoritatea posturilor în
administraţia imperială (mai târziu imperială şi regală) civilă şi
militară, ca şi conducerea instituţiilor de învăţământ. Cât priveşte
27
https://biblioteca-digitala.ro

satele, ele au rămas profund româneşti şi chiar au devenit, mulţumită
acţiunii exercitate de iezuiţii maghiari asupra elitelor lor nobiliare, o
fortăreaţă a greco-catolicismului (după ce aceleaşi elite îmbrăţişaseră
înainte reforma calvinistă - alta similitudine cu Polonia). În fapt,
românii din această regiune de margine de imperiu posedau o
organizare socială apropiată de şleahta poloneza, mica nobleţe rurală
care se deosebea de clasele inferioare prin statutul ierarhic, şi nu prin
diviziunea muncii şi acumularea de avuţii. Desigur, existau câţiva
proprietari mai importanţi (inclusiv cei cu vreo suta de hectare de
păduri), dar nu vom găsi aici nimic comparabil cu moşiile din Moldova
sau Muntenia. Aceasta este structura sociala care începe să se
fisureze odată cu lunga agonie a feudalismului, între 1848 si 1948.
Cedând sub loviturile năprasnice ale capitalismului mai întâi forestier
şi agrar, apoi industrial, tradiţiile se destramă încetul cu încetul, se
transformă, integrând semne - semnificanţi aduşi de modernitate:
transformarea straielor (chiar dacă unele gravuri din secolul al XVIIIiea ne oferă imagini care mai puteau fi întâlnite la sfârşitul anilor 1960
în satele cuibărite în căuşul văilor celor mai îndepărtate), a
obiceiurilor alimentare, a modurilor de a lucra şi a produselor agricole.
Lenta şi inexorabila monetarizare a raporturilor socio-economice a
modificat solidarităţile parentale şi sistemele complexe de
întrajutorare şi de vecinătate şi a ajuns să le submineze puterea
imperativă după 1900. Aceasta modernitate se numeşte capitalism.
Cealaltă modernitate, comunismul, a reuşit într-adevăr să stăvilească
monetarizarea relaţiilor socio-economice,
părând
astfel să
reactualizeze solidarităţile arhaice, dar, pe de alta parte, a continuat
opera de distrugere a tradiţiei (chiar dacă nu era decât o tradiţie fără
mare vechime!), răvăşind structura socială sătească sau parohială
(baza a organizării sociale arhaice a Europei rurale de la creştinarea
ei), dând naştere, prin dezvoltarea masivă a învăţământului, unei
promovări sociale ascendente fără precedent şi efectului său radical,
exodul rural. În 1945, rata analfabetismului în Maramureş, în sensul
modern al termenului, depăşea 85%, în timp ce în anii 1970 scăzuse
sub 10%.
lată de ce, în cadrul acestor dinamici nelineare, ritmate de
avansări rapide şi regresii parţiale, lucrări de antropologie ca acelea
ale lui Gail Kligman şi, permiteţi-mi să cred, cu toată modestia, că
acelea pe care le-am propus sagacităţii cititorilor, au contribuit (cu
erori, desigur, dar cine nu greşeşte? Errare humanum est!) la
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demitificarea imaginilor parusiace ale Maramureşului. Încercând să
arătăm, prin toate aceste sincretisme culturale şi ritualice, nu numai
agonia unei culturi şi, lucru fundamental, prezentând o abordare de
antropologie istorică, Gail Kligman şi cu mine am căutat, pe cât se
poate, să reconstruim structura spirituală şi intelectuală (i.e. die
Weltanschauung) a acestei culturi într-un timp în care funcţionarea ei
trebuia să se manifeste, cu siguranţă, în plinătatea ei. Tocmai pentru
că nu mai era posibil să căutăm în discursul steril al etnogenezei
dragi tuturor protocronismelor o origine de plenitudine imposibil de
găsit în afara imaginaţiei literare, tentativele noastre de deconstrucţie
construcţie au vizat explicit demitizarea unei tradiţii instrumentate în
scopuri care nu i-au aparţinut niciodată şi demistificarea acelor
ideologi care îşi însuşeau fără ruşine gloria ei spectaculoasă. în
aceasta privinţă, admit că nu celor câţiva etnologi străini care au
lucrat în aceasta direcţie ar trebui să le adresez esenţialul acestor
critici, ci acelor bravi romani din epoca comunistă şi postcomunistă
care, închipuindu-şi că apără tradiţiile n-au făcut altceva decât să
clădească mizanscene pentru versiuni postmoderne ale societăţii, de
dragul de a oferi clienţilor agenţiilor turistice nişte jocuri de puzzle ce
strâng într-o simultaneitate şi o permutabilitate cvasi-infinite frânturi
de tradiţii de ieri, de alaltăieri, de azi, soi de ghiveci cultural în cadrul
marelui spectacol mediatico-consumerist care, pe ritmuri de pop-rocketno, hrăneşte miturile paradisurilor pierdute ale unei lumi ruralohedoniste care nu a existat vreodată altfel decât ca marfă turistică.
*cercetator la CNRS si fost profesor invitat de filosofie al Universitatii
din Cluj (1991-2002)
**Referitor la articolul Ralucăi Nagy apărut in suplimentul revistei 22
din 25 ianuarie 2005 consacrat Maramureşului neturistic şi intitulat
Opinii despre construirea „mitului Maramureş".

*** www.wikipedia.ro
***www.revista22.ro
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Omagiu Profesorului Claude Karnoouh

Sâmblti, 23 mai 2009
Muzeul Satului Maramureşean - sala de conferinţe
Orelelt.00
Simpozion „Obiceiuri agro-pastorale la popoarele din zona central
europeană"

Cuvânt de deschidere:
Dr. Mihai Dăncuş. Directorul Muzeului Maramureşului Sighetu! Marmaţiei
Mesajul Primarului Prof. Eugenia Godja
Prezintă Gheorghe Ovidiu Nemeş Viceprimarul Municipiului Sighetu!
Marmatiei

•••
Moment festiv
Omagiu Profesorului Claude Kamoouh, prieten al Maramureşului, savant
antropolog şi sociolog francez care a publicat mai multe cărţi şi articole de
mare prestigiu despre noi
PARTICIPĂ:

Bernard Houliat - Director Centrul Cultural Francez - Cluj Napoca
Mihai Dăncuş - Director Muzeul Maramureşului
Sorin Antohi - Istoric
Andor Horvath - Facultatea de Litere Univ. Babeş Bolyai
Adrian T. Sârbu - Institutul „George Bariţiu" al Academiei Române Filiala
Cluj Napoca
~ Mihali - Departamentul de Filosofie al Universităţii Babeş Bolyai
Gheorghe Mihai Bârlea, senator
7
Gheorghe Onişoru, Universitatea Bucureşti
Petru Dunca, Universitatea de Nord Baia Mare
Prieteni din Breb, Sighet, muzeografi, universitari, cercetători academici
din ţară şi străinătate

•••
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PROGRAMUL SIMPOZIONULUI
I. Prof. Pamfil Bill, folclorist, Baia Mare - Substratul mitico-magic al obiceiurilor de primăvară
în folclorul maramureşean
2. Conf. univ. dr. Boar Nicolae - Contribuţia Colegiului Babeş Bolyai/Exlensia Sighetu!
Marmaţiei la dezvollarea municipiului în cei 10 ani de existenţă
3. Dr. Ioan Botoş, Apşa de Jos, Ucraina · 65 de ani de la depanarea evreilor din Apşa de Jos
4. Jancta Ciocan, Muzeul Etnografic Baia Marc - Filmul etnografic. formă de valorificare a
patrimoniului muzeal
5. Iuliu Copândean, Muzeul de istorie şi etnografie Vişeu - Strategii de dezvoharca a turismului
în zona Vişeu
6. Prof. univ. dr. Georgeta Corniţă, Prorector Universitatea de Nord Baia Marc- Tulu rezervat
7. Prof. univ. dr. Comită Constantin - Obiceiuri tradiponale româneşti în culegerile de folclor din
zona MarllDlun:ş „Colecţia Muşlea" din Arhiva de Folclor-Academia Română
8. Dr. Mihai Dăncuş - Ce se întâmplă cu obiceiurile?!? .„ Vor rămâne în alte forme!!! „ .
9. Ioana Dăncuş - Mijloace, metode şi tehnici de prezentare aobiceiurilorin muzeele etnografice
I O. Prof. univ. dr. Petru Dunca. Universitatea de Nord Baia Mare - Alimentaţia sacră-conotatii
etnologice
11. Conf. univ. dr. Daniela Dunca, Universitatea de Nord Baia Mare- Titlu rezervai
12. Pierre Dutron - Cuvânt de salut din partea Asocia\iei „Prietenii Muzeului" Sighct
13. Călin Geralci, Vochin Cătălin - Muzeul Naţional al Viticulturii şi Pomiculturii Goleşti-Argeş Aspecte ale păstoritului din zona Muscel
14. Dr. Ilie Gherheş, Universitatea Vasile Goldiş Baia Mare - Petrova Maramureşului-aspecte
folclorice ale colectivizării
15. Drd. Ioan Hotea, Vadul Izei- Obiceiuri pastorale în satele de pe valea !zei şi Marei
16. Dr. Rusalin Iştfănoni, cercetător Muzeul Naţional al Satului, Bucureşti - Păstoritul local în
Munţii Poiana Ruscăi
17. Prof. Adrian Mandric, Vişeu- Valea Vaserului-Valca Râului-Repere istorice şi turistice
18. Drd. Ştefan Mariş, director Centrul judeţean de conservare şi valorificare a tradipei şi creaţiei
populare Maramureş-Ritualul funebru în Maramureş: elemente simbolice
19. Dr. Ioan Petrovai, Petrova - Imaginea MarllOlureşului interbelic în proza scriitorului Radu
Andrei
20. Drd. Gheorghe Robescu, Muzeul Etnografic Baia Mare - Ţara Lăpuşului şi problema
chiaburilor
21. Prof. univ. dr. Liviu Sofonea - Un proiect ideatic pc:ntru întemeierea unui necesar muzeu al
etniei „1igani/rromi"
- Satule, părinte drag! Un popas pelerina) în satul
Fersigjud. Maramureş
22. Conf. univ. dr. Delia Suiogan, Universitatea de Nord Baia Mare - Străinul şi înstriinarea în
mentalitatea tradiţională românească
23. Efrim Tarlapan, Scriitor, Chişinău, Republica Moldova - Daniel Ciugurcanu, fluritor şi martir
al Marii Uniri
24. Prof. Ioan Toşa, Mihai Maxim, MET Cluj Napoca - Anuarul Muzeului Etnografic al
Transivaniei la semicentenar
25. Prof. Ioan Toşa, Carmen Braica, MET Cluj Napoca- Pagini din istoria muzeelor în aer liber din
România
26. Remus Vâmav, Muzeul Negreşti, director - Câteva schimbări semnificative în organizarea
,,sâmbrclor"-actualc din Ţara Oaşului
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Teaching Swedish Folk Traditions in Remania My Experiences as a Foreign Lecturer at Bucharest
University
Ph.D. Bjorn Apelkvist
Abstract: The paper delivers some observations from three years of
experience of lecturing in Swedish language, culture and literature at
Bucharest university, drawing on intercultural perspectives in relation
to the pedagogica! practice, and presenting the in the Swedish
folkloristic tradition important celebration of Saint Lucia, which also by
practice annually is made familiar to the Romanian students of
Swedish at Bucharest university.

I came to Bucharest in the autumn of 2006, and started my
work as the sixth Swedish lecturer sent here by the Swedish institute,
Stockholm, since the collaboration with Bucharest University originally based on a bilateral agreement between Sweden and
Romania - was inaugurated in 1995. My main task at the university is
to teach Swedish language for students who follow a three year
bachelor's degree philological program, without any beforehand
knowledge, and with Swedish as their secondary language. The
courses include also thematically oriented approaches to Swedish
literature and culture, with one of the main focuse:; concentrated on
the important folk traditions that both connect Swedish people to their
ancient history, as well as present a highly living, present frame of
reference that continues to bring together and form the identity of the
otherwise so typically individualized, modernized, secularized and on
a vast geographical area spread out Swedish population.
As a teacher I am constantly occupied in trying to keep
present an intercultural perspective on the studies, in trying to as
creatively and constructively as possible engage the students in
cultural exchange and interaction, not by rejecting or overlooking their
Romanian identities and frame of cultural references, but instead
using them as a means for increased understanding. As Eugene
lrimias writes in a recent, highly interesting article about learning
foreign languages called "Cultural patterns reflected in language",
specifically about students of economy but obviously with general
applicability: "Students / .. ./ should be familiar with the idea that
people's different communication styles reflect deeper philosophies
and world views, which are the foundation of their culture.
Understanding these deeper philosophies gives them the broader
picture of what the world has to offer them." {lrimias 2007, p.161) The
Swedish holidays and traditions surely reflect exactly a lot of the
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"deeper philosophy" that forms the cultural unity of Swedish speakers
- trying to understand the world view or attitude revealed in these
traditions is evidently of the essence for any attempt to grasp
Swedish culture.
The cultural bridge between Sweden and Romania that needs
to be established to make any interchange possible - since the
historical, economica!, politica!, mental and other differences between
the countries are so obvious - is in my mind to be treated,
pedagogically or in any other circumstance, as a potential resource
and asset, and not as an impediment or hindrance. Before I present a
closer look at one interesting example of the Swedish traditions of the
winter season - thus connecting to the main subject of this conference
not as an ethnographic expert, but from the more general,
comparative standpoint of a lecturer of Swedish language in Romania
- I would like to say one or two things about my general experiences
of teaching here in Romania.
ln Sweden the pedagogica! tradition is deeply democratic, the
teachers typically form a team together with the students, the
collaboration being evaluated continuously to make certain that no
unnecessary hierarchical distance develops between teacher and
students. The studies also typically demand a high degree of
independence from the students, who for example not seldom do
their examination in the form of home made exercises that are to be
delivered at a certain date, and require first and fore mostly a selfmade approach to a certain subject, rather than learning facts by
heart. The lessons given may be as few as perhaps only 1O hours per
week - a drastic difference to circumstances in Romania, that clearly
manifests how much more independent initiative and work on your
own that is demanded at Swedish universities.
Adapting from this background to the Romanian educational
programs, so full of obligatory hours in class, with students never
having had to rely on their own motivation and initiative power, not
trained to think independently and take responsibility themselves for
their studies, has surely been the hardest part for me as Swedish
lecturer here. There seems to me also to be quite an unconstructive
discrepancy between the strict demands on attendance in class from
early morning to late afternoon, and on the other hand students trying
their best to escape as much education as possible, making a sport
out of not coming to school and still getting their grades in a rather
infantile, gymnasium-like and highly contra-productive fashion. On the
other hand, there are students who ambitiously follow their programs
reaching extraordinary results apparently thanks to the filled and fixed
amount of learning, that they in this from a Swedish point-of-view
rather un free way acquire.
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There are also interesting differences in terms of mentality
that play their role in the educational circumstance: Romanian
students are not so apt to express opinions on serious matters, be it
politica! or cultural, they seem more trained to listen to what the
experts have to say - on the press conference in connection to Nobel
festivity this year Herta Muller spoke about a Romania in need of a
true civil society, and from the point-of-view of my experiences as a
university teacher I would have to agree. Swedish people on the other
hand, children of a democratic development that started in the early
1gth century as a resuit of the vast people's movements that often
were run by school teachers, in general with pleasure engage in
never-ending debates about all kinds of social matters, where
everyone's viewpoints is equally important and paid attention to.
There is however at the same time a spontaneous, immediate
connection to real life stories, anecdotes, and informal communication
in general among Romanian students, that make verbal exercises of
a less pretentious fashion very dynamical and easily started up and
has their language skills flowing in a way that is a wonderful contrast
to the typically more restrained, controlled, self-conscious tendencies
in the Swedish mentality that can make talk about more personal
matters stiff and full of inauthentic cliches.
But coming now to folk traditions and more specifically those
that take place during winter time, the celebration that definitely is
most strikingly unique in the Swedish context is the special ceremony
taking place in different forms at St. Lucia's day, on 131h of December.
ln the early, dark morning of that day processions of girls dressed in
white, full-length chemises, for a brief but for Swedish people deeply
magic moment bring light and hope and premonition of Christmas,
singing some old traditional Swedish songs and holding real candles,
with one of them performing as saint Lucia herself in the front, with a
read ribbon around the waste symbolizing the sacrifice of this saint
from Sicily of the early 41h century (who according to one legend
chose to give her dowry to the poor, and was killed for this).
The tradition in its current solemn, sacral tapping has only in
the twentieth century had its sudden breakthrough, but is in fact today
perhaps the most vital and dear of all the traditional celebrations in
Sweden. Apart from the official Lucia elected for the whole country
but also in all cities and villages, Lucia ceremonies are arranged also
in the homes, in schools, at working places on the 13th of December
every year. ln contrast to the typical private nature of traditional
holidays in Sweden following the reformation in the 15th century,
when in accordance with Luther the religious celebrations should be a
matter for the families and close ones in exclusion, Lucia is also a
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public manifestation, crossing all borders in society, connecting
people when the time of year is at its very darkest, delivering a free
atmosphere of stillness, goodness and harmony to everyone.
Since medieval times the day of Lucia was considered to be
the darkest of the whole year, and alsa a day when evil spirits where
thought to be especially active. Especially in the north of Sweden the
day of Saint Lucia was thus associated alsa with Lucifer, the devii.
With the introduction of Christianity - first through the Catholic Church
- it became the last day before the fast before Christmas alsa, when
everything had to be prepared for the upcoming Christmas, and so it
was for centuries a day of special celebration, long before the neat
and solemn processions of today started to be arranged. ln fact the
origin of the Lucia figure seems to be young girl performing as the
young Christ child and functioning as a kind of humorous hostess for
the lively and excessive partying before the beginning of fast, only
later to be transformed into the sacral Lucia saint that today leads the
delicate ceremony, when this German tradition came to Sweden
through German people living there, and became connected with the
originally quite robust celebrations at St. Lucia's day.
For my students at the university in Bucharest, Lucia in its
modern Swedish form is alsa a tradition that they each year are able
to mast actively participate in, since the Swedish embassy in
Bucharest by tradition arranges a Lucia celebration with students of
Swedish language performing the ceremony itself. This year the
event took place at Radio Remania, with some hundred guests
attending, and around 15 young Lucia girls from the faculty singing
the traditional Swedish songs that are connected with the celebration.
Based on a mixture of Italian and German elements, it is
interesting to observe how authentically Swedish the Lucia
celebration still is in its constructed, invented, almost tao well
arranged modern state: of the essence is the purity, simplicity,
stillness and quiet Stimmung of it all, all typically Swedish and Nordic
cultural features, and perhaps alsa the fact that the ceremony,
although there should be some obligatory "star boys" included in a
complete Lucia Procession, to such a high degree is a women's
manifestation, with the girls in focus. When Erich Auerbach wrote his
classical work Mimesis, about the depiction of reality in the whole of
Western literature, he notates in the brief section about Scandinavia's
foremost contribution to World literature, i.e. the significant
dramatically tradition stemming from Ibsen and Strindberg, how a
special, deepened attention paid to the female characters is a specific
of the Nordic dramatists - and nat by coincidence!
So when aur mast important folk tradition puts the women in
the front, it is once again proof of Sweden and the Nordic countries in
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general indeed being the most equal and non-patriarchal in the world,
which certainly is a striking contrast to Remania and the cultures of
the Balkan area in general. ln most cases my young female students,
not to the least those who go for a scholarship to Sweden for a
semester or so, seem rather prudent towards or even repelled by the
liberated, self-conducting state of Swedish women - but perhaps at
least some of them get an impetus too, towards a bigger
independence, freedom and responsibility, towards starting to define
their own lives and making their own choices, just as saint Lucia did,
and according to the tradition had to pay with her life for.

References
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Biserica de lemn din Sârbi Susani
Dr. Arh. Alexandru

Baboş

Suedia

Biserica
de
lemn
Sfânta Paraschiva din Susani
în satul Sârbi, Maramureş, a
fost construită din lemn de
stejar în jurul anului 1639.
Deşi nu este cea mai veche
, din Maramureş , biserica de
" lemn din Sârbi Susani păs
trează câteva din trăsăturile
cele mai arhaice din arhitectura sacrală de lemn
românească . Valoarea deosebită a acestui monument,
care în fapt depăşeşte chiar
pe cea a suratelor înscrise în
Biserica din Sârbi Susani, latura de
patrimoniul mondial , constă în
nord. aorilie 1995
conservarea
portalului
de
intrare, unul dintre cele mai excepţionale piese de acest fel din
România , al cărui mesaj se poate traduce printr-un calendar bizantin.
Sculptura portalului oferă o cheie de descifrare a limbajului în lemn,
pierdută de două secole din tradiţia românească de a construi. Cele
mai surprinzătoare aspecte arhaice se observă la forma acoperişului
vechi şi la trecerea spre partea sacră , în interior, dinaintea
iconostasului. La această biserică nu au existat iniţial nici ţâţâni de
fier, nici ferestre de sticlă, nici clopot, acestea fiind în vechime prea
scumpe şi de aceea înlocuite cu lemn. La toate acestea se pot
adăuga arhitectura armonioasă şi deosebit de sculpturală a
construcţiei , pictura murală bine păstrată pe iconostas şi în altar şi nu
mai puţin colecţia de icoane vechi.
„Sfânta beserecă cea bătrână în Susani" face parte din seria
de lucrări al meşterului de biserici Gozdă, semnat pe portalul de la
Budeşti Josani în 1643. Lui i se poate atribui şi biserica de lemn din
Slătioara, ridicată înainte de 1639, demolată la începutul secolului 20.
Biserica de lemn din Sârbi Susani este declarată monument
istoric din 1.955 şi se află pe noua listă a monumentelor istorice sub
codul LMI 2004: MM-ll-m-A-04640. În partea de jos a satului, pe locul
aşezării medievale Sârbi, există o biserică de lemn din 1685,
cunoscută sub numele de Sârbi Josani. Amândouă bisericile sunt
folosite curent de parohie.
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Documentare

În bibliografia veche, biserica de lemn din Sârbi Susani a fost
documentată , la fel ca şi celelalte biserici de lemn din Maramureş , în
studii de ansamblu, semnate de Ioan Bârlea 1 , Tit Bud 2 , Victor
Brătulescu 3 , I. O. Ştefănescu 4 şi Marius Porumb. 5 În acestea au fost
prezentate câteva din trăsăturile ei caracteristice, date istorice,
inscripţii , o parte din icoane şi pictura murală. Un studiu monografic
mai detaliat i-a fost dedicat de Aurel Bongiu în 1970 în urma lucrărilor
de reparaţii. El are meritul de a-l fi identificat pentru prima dată pe
pictorul zugrav itinerant Alexandru Ponehalschi , autorul tâmplei
iconostasului. Aurel Bongiu a
mai scos în evidenţă prezenţa
ace-perişului vechi , a încercat
o etapizare a ferestrelor şi a
şi
citit
corect
transcris
inscripţia din 1667 de pe uşa
de la intrare. Pe urmele
pictorului zugrav au pornit
apoi Marius Porumb 6 şi Anca
Pop-Bratu 7 , care au reanalizat
pictura din Sârbi Susani întrun context mai larg. Francisc
Nistor a salvat portiţa incintei
Tâmpla pictată de Alexandru
cimitirului şi a publicat-o în
Ponehalschi În 1760, foto 1995
albumul
său
de
porţi
maramureşene. 8 Alexandru Baboş a făcut o descriere a construcţiei,
susţinută cu relevee detaliate, într-un studiu dedicat bisericilor de
lemn cu o singură streaşină din Maramureş . 9 Biserica a fost datată
dendrocronologic în 1997. 10 Într-un studiu ulterior Alexandru Baboş a
publicat releveele uşii , ferestrei decorate, prestolului şi a analizat
trăsăturile constructive fundamentale ale lăcaşului. 11

1

1909' 181-186
1911 , 63-64
3
Autorul confundă biserica din Susani cu cea din Josani. 1941, 30-35, fig . 43-54, pi.
XXI
4
1968, 95-97
5
1982, 114-115
6
1975, 18
7
1981 , 93-117 ; 1982, 23-42
8
1977, 60-61
9
1996, 58-61
10
Eggertsson şi Baboş , 2003, 44, tabelul 2:4
11
2004, 77, 80-82, 95-96, 165, 190-194
2
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Istoric
Ridicarea bisericii

Din primele studii s-a înrădăcinat datarea din 1532 făcută de
Tit Bud .12 Datarea s-a datorat probabil citirii greşite a inscripţiei de pe
uşă, deÎi Ioan Bârlea a făcut în 1909 o citire mai corectă a ei: „văleat
1665". 1 Vechimea lăsată de Tit Bud s-a perpetuat până la Aurel
Bongiu, care a propus citirea anului 1667 în inscripţia de pe uşă.
Datarea dendrocronologică a stabilit în 1997 că biserica de lemn este
mai veche cu aproape trei decenii, lemnul fiind tăiat în iarna dintre
anii 1638-1639. Lăcaşul a fost cu cea mai mare probabilitate ridicat în
vara următoare. 14 Din însemnările păstrate în biserică 15 şi din
conscripţia de la 1774 16 şi 1786-89 17 reiese că biserica de lemn din
Sârbi Susani a fost ctitorită şi îngrijită de familiile de mici nobili din
partea de sus a satului, din vetrele fostelor aşezări medievale
Baloteşti şi Cămârzana. Lemnele bisericii au fost tăiate din pădurea
de stejar ,,lăsată de la potop" de deasupra bisericii, care acoperea
odată întreaga faţă a văii Cosăului.
Biserica iniţială nu avea turn. Acesta a fost ulterior adăugat,
deoarece tălpile turnului nu sunt legate cu butea, cum era obiceiul, ci
numai aşezate peste tinda femeilor. Turnul a fost adaus înainte de
1751, posibil la data inscripţiei de pe uşa intrării, la 1667. 18
Pictarea

Tâmpla bisericii a fost pictată în primavara anului 1760 de
pictorul itinerant Alexandru Ponehalschi. Pictorul surprinde date
importante despre acest moment în două pisanii de pe tâmpla
iconostasului:
colţul stâng: „Din mila lui Dumnăzeu şi din darul Duhului Sfânt
şi eu am agiutorit losip a lacovu cu zugravul Aleczander
Ponehalski de lucru beserăcii, să hie pomană Întru veci de
veci".
colţul drept: „Cu vrerea Tatălui şi cu Îndemnarea Fiului şi cu
săvârşirea Duhului Sfânt, amin, bine au vrut serbu lui
Dumnezeu, Borodi Chira şi cu soţia dumisale Ahimie, de au
Mai întâi în Şematismul din 1900 apoi în lucrarea sa din 1911, 63
Bârlea, 1909, 186:679
14
Eggertsson şi Baboş, 2003, 44, tabelul 2:4
15
Bârlea, 1909, 181-186.
16
MOL, C 99, XI.A. Maramoros 1774, 81v-82.
17
MOL, C 104, Acta regulatione parochiarum 1786-89, A 54 kotet, Diocesis Munkacs,
1797,28
18
Baboş 2004, 146
12

13
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plătit

de au zugrăvit acest fruntariu, ca să le fie pomană
dumilor sale şi a tot neamul lor, 1760, luna iunie 1O zile. "19
Se poate că aceasta s-a împlinit cu ocazia unor reparaţii.
Lucrările de reparaţie sunt sugerate de lemnul mesei moşilor de sub
streaşina de nord , care a fost datat din 1764. 20 De asemenea, mai
multe danii de carte şi icoane au fost făcute în aceeaşi perioadă
subliniind efortul ctitoricesc al obştii de a înnoi spaţiul de cult.
Altarul a fost pictat în 1800, conform inscripţiei de pe dosul
peretelui iconostasului: ,,Acest oltariu din mâna de Nicolai
Famochevici, Anu lui Dumnezou 18 sute, luna mai 1 zeale".21 Înaintea
pictării a fost
ochiul
închis
de fereastră cu
oblon dinspre
răsărit

şi

• înlocuit
nouă
1

cu

o

fereastră

mică deasupra
ei. Probabil tot
atunci au fost
înzestrate
ferestrele
cu
sticle rotunde,

înrămate .

Partea de

răsărit

a bisericii, altarul, foto 1995

Reparaţii

În 1921 a fost construit acoperişul nou peste cel vechi. Atunci,
mai devreme, s-au lărgit o parte din ferestre, au fost tăiate
deschizături în peretele plin dintre femei şi bărbaţi, s-a lărgit intrarea
spre navă şi s-a construit corul în navă pentru tinerii satului. Biserica
a fost restaurată în 1970 şi 2000.
În timpul „restaurărilor" din anul 2000 au fost distruse şi
iremediabil pierdute învelitoarea acoperişului vechi , masa moşilor,
coiful vechi al turnului şi pragul uşii.
ori

încă

19

Pop-Bratu 1981 , 101
Eggertsson şi Baboş 2003, 44, tabelul 2:4
21
Marius Porumb, Dicţionar de pictură veche românească din Transilvania sec. XII/XVIII, Editura Academiei Române, Bucureşti , 1998, pp. 363-364
20
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Trăsături

Butea
Această biserică

a fost concepută la vremea ei ca una din
mijlocii, 5,79 m largă şi 10,08 m lungă, în vechile unităţi de
măsură: 2 stânjeni regali largă şi 31'2 lungă, cu o capacitate maximă
de circa 205 credincioşi. 22 Intrarea se face dinspre miazăzi printr-un
portal bogat sculptat. Biserica este împărţită de la vest la est de tinda
femeilor (pronaos) şi biserica bărbaţilor (navă). Spaţiul nu este egal
distribuit între femei şi bărbaţi, femeile având numai pe jumătate din
spaţiul acordat bărbaţilor, un raport întâlnit îndeosebi la biserici de
mănăstire. Tinda femeilor este tăvănită sub tălpile turnului şi deschisă
spre biserica bărbaţilor prin goluri în perete de fiecare parte a uşii.
Biserica bărbaţilor este principala încăpere, subliniată de cerul înalt al
bisericii (bolta). De remarcat că înălţimea navei este egală cu
lărgimea ei, o proporţie remarcată şi la alte biserici din prima jumătate
a secolului al XVII-iea în Maramureş. Înspre răsărit, spre altar, sunt
numai două uşi iar în faţa iconostasului există o solee ce marchează
trecerea dinspre profan spre sacru. Altarul este decroşat şi încheiat
cu cinci laturi exterioare scurte. El are 3, 72 m lăţime şi 3, 1 m
adâncime şi protejează în mijlocul lui prestolul de lemn. Acesta a fost
sculptat în formă de potir, o formă specifică celor mai vechi piese de
acest fel, păstrate din secolul 17 în Maramureş. Interiorul este luminat
de ferestre puţine, de diferite dimensiuni. La femei, uşa de afară este
singura sursă de lumină. 23
Butea, adică partea încheotorată a bisericii, este încinsă pe
exterior de o funie puternic profilată, cioplită direct din lemnul masiv al
peretelui. De-asupra funiei, la întâlnirile dintre bârnele pereţilor,
cheotorile netede trec spre console ieşite în trepte sub streşini.
Dincolo de funcţia lor practică de a descărca greutatea acoperişului
aceste console se îmbină spectaculos ca nişte aripi sculptate.
Consolele şi funia, împreună cu portalul bogat sculptat şi fereastra
decorată, dau un caracter aparte acestei bisericuţe de lemn. 24
În interiorul navei, în dreptul soleei, se poate observa un lemn
prins cu cuie de lemn pe peretele sudic, la înălţimea uni stat de om.
Acestuia îi corespunde pe peretele nordic o adâncitură în perete.
Între acestea, biserica a avut se pare o grindă orizontală care
accentua iniţial trecerea dintre sacru şi profan în dreptul soleei.
Această grindă a fost un element local arhaic pe cale de dispariţie,
surprins numai în câteva biserici de lemn din secolul 17 în
lăcaşurile

22
23
24

Baboş 2004, tabelul 105 şi 120
Baboş 1996, 61. Baboş 2004
Baboş 2004, 194-195

41
https://biblioteca-digitala.ro

Maramureş.

Uşa de la intrare este interesantă nu numai pentru
mesajul sculptat bogat pe faţa portalului ci şi pentru rezolvările
ingenioase din dosul ei. Atât articulaţiile cât şi sistemele de închidere
au fost executate numai din lemn. Cheia de fier articulată se
introduce printr-o gaură ca să împingă un fuştei orizontal. Acesta e
agăţat într-un cui de lemn şi intră prin urechea unui lemn masiv
vertical prins cu cepuri în uşorul drept, lângă foaia uşii. O gaură
dreptunghiulară din dreapta uşii, afară, azi înfundată, dezvăluie un
sistem de încuietoare şi mai vechi, de fapt cel iniţial. Acesta avea o
cheie de lemn cu trei dinţi ce se introducea prin gaura din perete întro gaură specială din lemnul masiv prins vertical în uşorul drept.
Lemnul vertical funcţiona ca o cutie de broască. În el se păstrează şi
azi dăltuiturile în care au stat lopăţelele de lemn ce blocau şi
deblocau fuşteiul. În foaia uşii se văd urmele de la un mâner cu zăvor
pe interior, ce era folosit pentru închiderea şi deschiderea uşii când
uşa nu era încuiată. Foaia uşii se mişca în două ţâţâni separate de
lemn. Cea de jos a fost îndepărtată fără rost în anul 2000, coada de
jos a uşii sprijinindu-se astăzi direct de prag. 26 Pe latura dinspre
miazăzi s-a păstrat o fereastră frumos decorată cu funie, rozete şi
dinţi. Aceasta ascunde în interior un oblon introdus între bârne de la
ridicarea bisericii. Piesa din afară, sculptată, a fost prinsă în lemnul
peretelui cu cuie de fierar, singurele de acest fel observate în părţile
originale. Fereastra tăiată în partea opusă a navei a fost probabil
asemănătoare. Tot o fereastră cu oblon, astăzi înfundată din interior,
se vede în axul altarului. Celelalte ferestre din altar au fost tăiate
ulterior. 27
25

Acoperişul

Sub acoperişul actual, ridicat în 1921, a fost păstrat şi vechiul
Acesta din urmă prezintă câteva particularităţi remarcabile.
În primul rând cornii (căpriorii) se descarcă pe o cunună (cosoroabă)
intermediară. De sub cunună pleacă mai departe corni mai scurţi
până peste cununa de jos a streşinii. Această împărţire a descărcării
acoperişului principal este o soluţie constructivă arhaică, întâlnită
asemănător şi la bisericile de lemn de la Breb şi Valea Stejarului.
Avantajul ei este că greutatea nu rămâne concentrată pe cununile
streşinii, o parte mare fiind preluată la aproape jumătate din distanţă
de o altă cunună. 28 Acoperişul vechi şi-a pierdut în anul 2000
acoperiş.

25

Urmele unei astfel de grinzi se pot vedea şi la bisericile de lemn din Căeni, Onceşti,
din Mănăstirea Moisei. Vezi Baboş 1996, 47
Baboş 1996, 58-61. Baboş 2004, 77-78
Baboş 2004, 82 şi fig 72
Baboş 2004, 93-96

Corneşti şi
26
27

28
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învelitoarea de şindrilă horjită , păstrată în 1921 şi 1970 pentru
valoarea ei muzeală , precum şi poala prelungită peste masa moşilor,
spre miazănoapte , probabil la fel de veche ca şi biserica.
Acoperişul vechi al altarului s-a păstrat până în anul 2000
când , din neştiinţă , a fost înlăturat, de o echipă de "restauratori
profesionişti" , pe banii publici ai Ministerului Culturii! Acesta păstra
învelitoarea veche de şindrile horjite cu o desfăşurare a apelor ce
urmărea forma poligonală a altarului, într-un mod neîntâlnit altundeva
în partea de sud a Maramureşului.
Turnul

Portalul de la intrare, foto 1995

Turnul bisericii nu
este ridicat odată cu
biserica, fiind
adăugat
ulterior, cel mai probabil în
a
doua
jumătate
a
secolului 17, când turnul
se
generalizează
în
arhitectura sacrală din
Maramureş . Turnul acesta
este foarte îngust la bază
şi, în mod surprinzător, se
lărgeşte la şatra (foişorul)
clopotelor. Cornii vechi ai
coifului, dimensionaţi după
lăţimea bisericii , lungi de 2
stânjeni regali, au fost
aruncaţi în foc şi înlocuiţi
cu alţii mai noi în anul
2000, de aici coiful ţu~uiat
faţă de cel precedent. 2

Calendarul de pe portal

Portalul de la intrare în biserică, prin mesajul încrustat în el,
este o adevărată operă de artă ce ne dezvăluie participarea unui
mare meşter de biserici. Dintre partalele de lemn păstrate în
Maramureş acesta este fără îndoială cel mai complex şi bogat în
detalii. Intenţia meşterului nu a fost de a fermeca privirea sau de a-şi
lăsa amprenta sa asupra acestei intrări , în primul rând, ci de a intra în
dialog cu cei chemaţi să calce peste pragul ei. Atunci ca şi acum, arta
29

Baboş 2004, 148. Baboş 1996, 58-61
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de a sculpta era arta de a comunica. Comunicarea însă trebuia să
aibă loc într-un limbaj comun, pe care să-l stăpânească nu numai
artistul ce şi privitorii. Din păcate, limbajul s-a pierdut între generaţiile
ce ne despart de cei care au participat la înălţarea acestei biserici.
Câteva frânturi se mai păstrează în arta ţesătoarelor şi în ce ne-au
lăsat în scris culegătorii de folclor, restul pare şters din memoria
culturii noastre tradiţionale. Meşterul de biserici a fost prevăzător şi
ne-a lăsat câteva chei de descifrare salvatoare.
Descriere
Ceea ce atrage atenţia, de la prima vedere, este funia scoasă
puternic în relief care înconjoară o compoziţie sofisticată de cruci
triple şi rozete de diferite mărimi şi modele. Crucile, în mănunchiuri de
câte trei şi prinse în mandorlă, ocupă partea centrală a celor trei
piese de portal, încadrate de rozete mari. Colţurile superioare sunt
ocupate de câte o rozetă solară în timp ce partea de jos este
dominată de funiile răsucite în cerc, spre intrare. Compoziţia are o
structură aproape simetrică cu multe variaţiuni în detalii. În final,
întreaga suprafaţă este pusă în mişcare de umbrele şi luminile
aruncate de o multitudine de triunghiuri mărunte presărate între
figurile mari ale compoziţiei. La acest nivel descriptiv trebuie scos în
evidenţă sensibilitatea artistică deosebită a meşterului, care s-a jucat
atât cu geometria elementelor în masa lemnului cât şi cu aura de
lumini şi umbre pe care acestea le aruncă în jurul lor.
Simbolistica formelor
Pentru a înţelege mai bine sensul acestui portal este necesar
facem un pas în simbolistica formelor din care este compus. La
acest nivel, cercetarea românească a scos deja în evidenţă
importanţa simbolului solar, masculin, în arta tradiţională. 30 Pe
portalul de intrare de la Sârbi Susani identificăm într-adevăr prezenţa
celor două rozete solare în colţurile superioare şi crucile, ca simbol al
lui Cristos, el însuşi identificat cu soarele. 31 Celelalte rozete de pe
portal sunt legate de celălalt important corp ceresc: luna. Tot de lună
şi simbolul ei feminin de fertilitate sunt legate şi funiile de pe portal,
care iau forma şarpelui răsucit în partea de jos, protejând, ca în
să

Petrescu, Paul, Motive decorative celebre, Editura Meridiane, Bucureşti, 1971, pp.
9-38
31
Kernbach, Victor, Universul mitic al românilor, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1994,
p. 275, ISBN: 973-44-0131-9; Vulcănescu, Romulus, Mitologie română, Editura
Academiei RSR, Bucureşti, 1987, p. 367
30
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poveşti , spaţiul sacru de necurat. 32 Zig-zag-urile din jurul golului uşii

sunt unda apei din scoarţele maramureşencelor , de origine de
asemenea feminină . 33 În lumea simbolurilor mitologice, motivele
cioplite pe portal par să ţină în echilibru lumina spirituală supremă
masculină a soarelui cu mistica lunară feminină a lunii. În mod firesc
ne întrebăm : ce vor toate aceste simboluri vechi şi corpuri cereşti să
ne spună? Răspunsul trebuie căutat în mesajul creştin . 34
Mesajul

creştin

Din perspectiva simbolisticii creştine , compoziţia sofisticată de
corpuri cereşti de pe portalul de la intrare în biserica de lemn din
Sârbi Susani formează un calendar liturgic bizantin. Anul liturgic
bizantin este compus din două cicluri concentrice, cu propriile lor
ş i raguri de sărbători. Mai întâi avem ciclul pascal, al sărbătorilor
mobile, şi apoi ciclul sanctoral,
al sărbătorilor fixe. În ritul
bizantin,
ciclul
sanctoral
comemorează Sfinţii bisericii
comeortodoxe. Slujbele
morative dedicate sfinţilor
sunt cuprinse în 12 mineie,
câte un minei pentru fiecare
lună a anului. Ciclul pascal
gravitează în jurul sărbătorii
mobile
a
Paştilor ,
care
comemorează Patimile Mân--=--;:;-tuitorului. În jurul sărbătorii
Paştilor anul bisericesc este
c
împărţit în trei mari perioade,
numite după cartea principală
Structura calendarului creştin
de
slujbă folosită de cântăreţi
de pe portalul de la intrare. Galben:
crucile triple ale marilor sărbători de
la strană în timpul fiecărei
peste an; portocaliu: rozetele solare
perioade, anume: perioada
ale solstiţiilor; violet: lunile anului sau
prepascală a Triodului (zece
mineiele.
săptămâni înainte de DumiUşorul stâng: perioada octoihului;
nica Paştilor) , perioada pasuşorul drept: perioada penticostarului;
tocul: perioada triodului
cală a Penticostarului (opt
Eliade, Mircea, Tratat de istorie a religiilor, cap. IV: „Luna şi mistica lunară" ,
Editura Humanitas, Bucureşti , 1992, pp. 155-182; Vezi exemple la Baboş , 2004, 191 ,
n. 112
33
Dogaru (1984): Ornamentele şi craiul costumului popular din judetul Maramureş ,
Baia Mare, 1984, p. 143, fig . 10
34
Baboş 2004, 190-193
32
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săptămâni după Înviere) şi perioada postpascală a Octoihului (ţine tot

restul anului). 35
La Sârbi Susani funia de pe portal reprezintă întregul an
ecleziastic, ce pleacă de pe uşorul stâng şi se termină pe cel drept în
partea de jos. Împărţirea în trei părţi a funiei, una pe fiecare piesă a
portalului sugerează împărţirea în trei perioade a ciclului pascal.
Astfel, cele trei piese ale portalului ar trebui să reprezinte, de la
stânga la dreapta, perioadele Octoihului, Triodului şi Penticostalului.
Octoihul este, într-adevăr, particularizat pe uşorul stâng de opt rozete
laterale, exterioare compoziţiei, reprezentând cele opt glasuri
succesive în care sunt cântate slujbele Octoihului. 36 O altă
caracteristică a Octoihului sunt cele nouă cântări (ode) ale
canonului. 37 Această caracteristică nu a fost scăpată de meşter, care
în partea de jos a uşorului stâng, după şirul celor opt rozete laterale a
adăugat, separat, şi o a noua rozetă. Această ultimă rozetă poate de
asemenea reprezenta tipicul de la sfârşitul celor opt glasuri ale
octoihului. Uşorul drept al portalului este la rândul lui identificat de
cinci rozete exterioare ce indică perioada Penticostarului, adică a
cincizecimii. Între cei doi uşori rămâne piesa superioară a tocului uşii
care reprezintă perioada centrală a anului liturgic, cea a Triodului,
care nu a mai necesitat semne distinctive.
Odată identificate cele trei piese ale portalului cu cele trei
perioade ale ciclului pascal, semnificaţia crucilor prinse în mandorle
din mijlocul pieselor apare, în consecinţă, să fie cea a sărbătorilor
principale din perioadele respective. Crucea din stânga aminteşte
Naşterea şi Botezul Mântuitorului, crucea din dreapta celebrează
Învierea, Înălţarea la Cer şi Rusaliile iar crucea centrală fixează
Patimile din Vinerea Mare în centrul anului ecleziastic. Întregul ciclu
pascal este astfel ilustrat. Pentru întregirea calendarului bizantin este
nevoie doar de prezenţa ciclului sanctoral. Acesta apare reprezentat
prin cele doisprezece rozete lunare, şase mari şi şase mici ce se
desfăşoară pe cele trei piese, reprezentând cele doisprezece luni şi
mineie ale anului. Rămân cele două rozete solare din colţurile de sus,
a căror semnificaţie nu poate fi alta decât a solstiţiilor, cel de iarnă în
stânga şi cel de vară în dreapta.
Pe portalul de la Sârbi Susani se remarcă, aşadar, prezenţa
tuturor marilor sărbători şi slujbe comemorative de-a lungul întregului
an ecleziastic, centrate în jurul patimilor Mântuitorului. Având în
vedere semnificaţiile profunde ale calendarului creştin 38 , acest portal
Branişte, Ene, Liturgica generală, Editura Institutului biblic şi de misiune al
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1993, p. p. 133-136
36
Branişte 1993, 659
37
Branişte 1993, 658
38
Branişte 1993, 135-136
35
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adresează omului o chemare de a înainta în spiritualitate prin credinţa
în Cristos şi prin participare la viaţa bisericii. Meşterul a surprins aici,
într-un mod iniţiatic , însăşi esenţa creştinismului , aceea de a conduce
omul spre mântuirea sa, înţeleasă ca o renaştere în trup spiritual. 39
Tehnică

Butea bisericii din Sârbi Susani este ridicată în întregime din
bârne de stejar, legate cu cheotori netede în dinte ascuns. Pereţii
sunt ridicaţi drepţi cu bârne fasonate din secure şi bardă , apoi
rigidizaţi cu cuie de lemn. Între bârne sunt făcute scobituri „cuptytye"
pentru etanşeizarea pereţilor. 40
O mare parte a cheotorilor de la altar sunt prinse în roşteie de
fier pentru a evita deschiderea lor. Cauza acestor probleme sunt
alunecările de teren ş i nu este de natură tehnică . Din contră , execuţia
este de o deosebită calitate, indicând participarea unor meşteri de
biserici specializaţi.
Cimitirul

Biserica este aşe
pe un platou deasupra văii Cosăului. Pe
un drum de care, printre
garduri împletite de nuiele,
se merge până la o poartă
de fier care a înlocuit-o pe
cea veche de lemn . O
portiţă de lemn pe doi
stâlpi , protejată de un mic
acoperiş , a fost parţial
salvată
în muzeul din

zată

Pe drumul vechi spre biserică şi clopotniţă,
foto 1995

Sighet. Sculptura ei este
celei de la fereastra bisericii, ceea ce sugerează o
datare comună cu biserica de lemn , în 1639. În acest caz portiţa de la
cimitirul din Sârbi Susani este cea mai veche păstrată în Maramureş.
Cimitirul este azi extins pe ambele părţi ale drumului vechi , ce
ducea de la Cavnic la Sighet prin Ocna Şugătag. O hartă cadastrală
din 1860 41 surprinde un cimitir mai restrâns , mărginit la deal de
vechiul drum de ţară . Incinta cimitirului a fost însă iniţial şi mai mică,
asemănătoare

Baboş 2004, 190-193
Baboş 2004, 73-74
41
Arhivele Statului Maramureş , Fond Prefectură , hărţi cadastrale, dosar 17, pi. 4,
1860
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40
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partea dinspre miazănoapte fiind adusă în urma ciumelor care au
bântuit Maramureşul în secolul 18 şi 19. 42
Drumul spre biserică urcă în arc panta abruptă, prin partea
veche a cimitirului, şi se termină în faţa intrării, pe latura de sud a
bisericii. Înainte de restaurarea bisericii din anul 2000 au existat în
jurul bisericii, protejate de poalele largi ale straşinei, mese vechi şi noi
pentru moşi. La nord de biserică se află o clopotniţă în care a fost
prins clopotul cel mare, dăruit de Dialog Raiu din Ocna Şugătag în
1978. Gardul din jurul cimitirului, „dye/niţa", a fost prin tradiţie împărţit
în grija familiilor din partea de sus a satului 43 .În cimitir se pot vedea o
colecţie de cruci vechi de lemn, piatră şi fier forjat de secol 19 şi 20.
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Între umanismul global si identitatea cultural - naţională
Prof. Bichir Veronica
Botoşani

Globalizarea - un concept multidimensional între
modernitate şi necesitate
„A devenit un termen la modă, folosit de ceva timp în
dezbaterile politice, publicistice şi ştiinţifice în mod inflaţionist, şi care
este privit, pe de o parte ca o ameninţare, şi pe de cealaltă ca o
oportunitate." (Johannes Varwick)
Nu detaliez aici componentele multiple, cauzele, consecinţele
şi strategiile de soluţionare ale globalizării, (didactica politică,
pedagogia pentru pace, etc.) ci doar să observăm împreună impactul
acesteia asupra vieţii social - culturale.
În ciuda popularităţii sale, termenul „globalizare", cel mai
vehiculat cuvânt al anilor '90, nu se bucură de un consens, asupra
manifestărilor empirice sau asupra consecinţelor sale existând
argumente teoretice şi practice care susţin că globalizarea este
departe de a fi un fenomen nou.
Pe de altă parte, cu greu se poate identifica o valoare
fundamentală a lumii postmoderne care să nu fie afectată de
globalizare. Unii autori preferă utilizarea altor doi termeni:
deznaţionalizare şi internaţionalizare, care par a se identifica pe mai
multe arii: economică, de comunicare şi cultură, ecologică,
mobilitatea deplasării peste graniţe, securitatea (rezolvarea
conflictelor). Indiferent de termenul folosit, mottoul tuturor politicilor
postmoderne devine: „gândeşte global, acţionează local!".
Perspectiva culturală consideră că globalizarea constituie o
forţă care generează fragmentare şi unificare deopotrivă, susţinând
atât dezvoltarea comunităţilor locale cât şi a celor globale.
În fond, politica educaţiei constă în „grija statelor pentru
declanşarea forţelor spirituale ale popoarelor şi pentru mărirea
nelimitată a patrimoniului cultural". (Şt. Bârsănescu, 2003, p.4)

Redefiniri ale modului de
perspectiva fenomenului globalizării

cultură

tradiţional

din

„Nu există cultură cu majusculă, ci numai culturi diverse,
varietate totdeauna la plural; varietatea lor e o binefacere, e sursa
practic nesfârşită a împrospătării viziunii noastre despre lume şi a
definirii individului şi umanităţii, este marea sursă a identităţii." (M.
Maliţa , 98, p.14)
49
https://biblioteca-digitala.ro

Fenomen universal, cultura populară se regăseşte în
locale unice, este stabilă şi dinamică, în acelaşi timp, nu
doar se moşteneşte, ci se şi învaţă. Conţinând producţiile spirituale
ale culturii populare, folclorul este astăzi pentru minorităţi un mijloc de
revitalizare, de păstrare a identităţii naţionale. Spre exemplu,
folcloristul maghiar Bela Bartok a cules aproximativ 1O.OOO de
melodii, din care peste o treime sunt româneşti. După 1990,
culegerile de folclor maghiar, german, turcesc, albanez, etc. apărute
în România confirmă că folclorismul, ca studiere şi promovare a
folclorului, este o replică dată globalizării, cultura populară autentică
devenind o carte de vizită, un paşaport apreciat în lume.
Tendinţei de „planetizare", prin conturarea unor entităţi
transculturale şi transfrontaliere i se opune cea de „atomizare", de
separare în grupuri, regiuni, comunităţi. Dinamizarea sistemelor
contemporane se realizează prin diversitate, nu prin omogenitate,
imposibilă la cele peste două mii de popoare existente, cinci mii de
etnii, fiecare cu tradiţii specifice sau care se aseamănă. Din aceste
perspective, trebuie redefinit modul de cultură tradiţional: „Afirmaţia
că globalizarea va duce la pierderea specificităţii este o prejudecată.
Dimpotrivă, integrarea creează structurile pentru ca ţăranul român să
se pună în valoare cu ceea ce are mai specific. Aşa se întâmplă şi cu
valorile culturale. În contrast cu celelalte culturi, se va vedea ce avem
noi specific şi asta va ajuta tocmai la păstrarea a ceea ce avem de
valoare. Ba chiar oamenii se vor simţi încurajaţi să păstreze ceea ce
au ca tradiţie şi ca meşteşuguri." (St. Tănase, 2005, p.3)
Rădăcinile fenomenului schimbării opţiunilor etico-estetice
sunt adânci. Timp de peste un mileniu şi jumătate, a avut loc cel mai
puternic proces de globalizare de dimensiuni multicontinentale, în
care schimbarea atitudinală nu s-a făcut prin renunţarea la vechiul
cadru valoric, propus de greci şi preluat de romani: Adevăr, Bine,
Frumos, ci prin completarea acestuia cu Legalitate, Libertate,
Solidaritate şi Sentimentul creştin al sacrului. Aşa se explică de
ce folclorul în general şi cel literar în special nu este agreat de
tineretul care nu-l cunoaşte nu pentru că nu ar dori, ci pentru că este
educat în direcţia excluderii tradiţionalului, în numele aşa-zisei
„modernităţi". Prin manipularea individului din punct de vedere
ideologic, economic şi cultural, se reduce la minimum posibilitatea
tinerilor de a-şi construi propria identitate.
În Cultură şi identitate, carte de eseuri de antropologie
culturală subintitulata interogativ „C-aşa-i românul?", am surprins
fraze ca: „Referindu-ne la stricta contemporaneitate, putem spune că
însăşi ideea unei Europe unite, unitare, este un mit în care nu cred
prea mulţi" şi că „Aşa cum Coloana lui Brâncuşi a fost demontată
bucată cu bucată, pentru ca în final să fie reasamblată pe banii
manifestări
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Comunităţii

europene, se zice, tot aşa stă încă şi societatea
de azi, dezasamblată, făcută bucăţi şi aşteaptă să vină
vreun Făt - Frumos de la Banca Mondială care să o salveze." Ultima
parte a cărţii tratează defectele naţionale ca pe o „repetabilă povară".
i=:ducaţia interculturală şi transculturală pot sensibiliza tânăra
generaţie prin trezirea interesului faţă de diferenţele culturale, faţă de
procesele mimetice. Tinerii de astăzi şi de mâine nu mai aparţin unei
singure culturi şi pot înţelege că identitatea trebuie concepută prin
raportare la alteritate. Dacă întrebarea despre celălalt o include şi pe
cea despre sine şi invers, educaţia interculturală este şi
autoeducaţie şi creează diferenţe în propria imagine. De aici,
necesitatea unor noi cercetări de antropologie filozofică, istorică şi
culturală pentru a echilibra răspunsurile la întrebările: „Ce păstrăm?
Ce protejăm?" şi pentru depăşirea europocentrismului umanităţii
printr-un criticism filozofic axat pe marcarea propriilor competenţe şi
limite.
În spaţiul românesc, sub forme mai mult sau mai puţin oficiale,
mai există glasuri încrâncenate de violenţă, urmare a crizei spirituale
şi a dezintegrării sociale din unele zone multietnice. Este, oare, şi
„meritul" educaţional al unor manuale de istorie sau de literatură
naţională, scrieri uneori cu iz naţionalist - protocronie, conturând
imaginea idilică a unei naţii pline de curaj şi demnitate sau al unor
exaltate cântece populare (unele cu text adaptat ) ca: „Aşa-i
românul", „Hai să-ntindem hora mare" sau al altor producţii massmedia contrazise de realităţi? Pe de altă parte, dominaţia
etnocentrismului occidental încearcă să impună o standardizare
culturală cu atât mai mult cu cât globalizarea nu dispune încă de un
proiect de societate viabilă. În aceste circumstanţe, inerţia tradiţiei
poate constitui un obstacol în calea unor procese adaptative absolut
necesare, societăţile remodelându-se permanent.
Afirmarea propriei identităţi naţionale, redescoperirea
propriilor rădăcini şi întărirea solidarităţii de grup reprezintă, în
viziunea tineretului, o experienţă pozitivă sau negativă. Totul depinde
de completarea educaţiei pentru conştientizarea unicităţii propriei
culturi cu înţelegerea moştenirii culturale comune a umanităţii.
Concluzionând, avantajele şi dezavantajele globalizării sunt
complementare, nu contradictorii cultivării identităţii culturale. în
aceste condiţii, sarcina grea revine educaţiei, de transformare a
interdependenţei într-o solidaritate liber-asumată, care să-i ajute pe
oameni să se înţeleagă pe ei, între ei şi să îi înţeleagă şi pe ceilalţi.
românească
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Pintea Viteazul - erou legendar
Prof. Pamfil Bi/ţiu
Maria Bi/ţiu
Baia Mare

Pintea Grigore, denumit Viteazul sau cel viteaz, ramane cea
de haiduc şi totodată cea mai bine
reprezentată în creaţia orală, întrecând cu mult figuri haiduceşti,
dintre cele mai faimoase, precum Corbea, Iancu Jianu, Ion ăl Mare,
Tunsu etc.
Popularitatea haiducului a devenit atât de mare încât a generat
circulaţia tradiţiilor, bordate în jurul lui, pe o arie extrem de extinsă
care cuprinde nu numai judeţul Maramureş, ci şi judeţul Satu Mare,
Cluj, Bistriţa-Năsăud, trecând şi în Regiunea Dornelor până la
Câmpulung Moldovenesc. Cercetările lui Adrian Fochi au dus la
descoperirea unor tradiţii despre Pintea şi în folclorul Ucrainei. 1
Întrebarea care se ridică în cazul acestui erou mitic este de
unde această spulberare a lui de către popor într-o atât de bogată
gamă de tradiţii (?) şi care aparţin celor mai felurite genuri şi specii:
balade, legende, povestiri, poveşti, cântece lirice, teatru popular,
colinde, etc.
Trebuie să subliniem că tradiţiile, brodate în jurul lui, ne certifică
calitatea lui de exponent al păturilor de jos. lată ce ne spune o tradiţie
din Comuna Cerneşti: „Pintea tot umbla să facă bini la oamini şi era
tare milos de oaminii săraci. El ave ce ave cu boierii." Tradiţiile
populare ne edifică asupra unei adevărate simbioze haiduc-popor.
„Săracilor şi văduvelor, ferit-a Dumnezeu, să le fi luat ceva. El
adeseori le dăruia pungi întregi de bani. De aceea în ochii săracilor
era un om foarte bun şi nu numai că-l lăudau, mai mult decât pe
oricare om de omenie, şi, când ar fi venit treaba la o adică, chiar
capul şi l-ar fi dat pentru dânsul" (Var. Simion Florea Marian).
Cercetătorul este izbit de faptul că o serie de motive, unele de
largă circulaţie, nu numai
în folclorul românesc, dar şi în cel
universal, imprimă eroului o aură mitică. După unele tradiţii Sântilie
este salvat de la diavol de către Pintea, care îl răpune prin
împuşcare. Sânt-llie îi promite împlinirea unei dorinţe, iar Pintea cere
înzestrarea cu o putere supranaturală. Într-o altă variantă, publicată
în revista Şezătoarea, necuratul îi cere lui Pintea să-i cruţe viaţa,
înzestrându-l cu o putere supranaturală.
Înzestrarea unor eroi cu puteri supranaturale, de către
personaje din mitologia creştină, este un motiv de largă răspândire în
mai

1

populară figură istorică

Adrian Fochi, Cântecul epic tradiţional al românilor, Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi
1985, p. 38.

Enciclopedică,
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folclorul românesc şi universal. În variantele catalogate de Aarne
Tomson la grupa 33, eroul devine beneficiar al unor puteri
supranaturale, primite de la Sfântul Petru, graţie obiectelor primite de
la acesta. Eroul primeşte o turbincă în care putea prinde pe oricine,
chiar pe Sfântul Petru şi îngerii din rai, un băţ care bate la comandă şi
o lulea care nu se mai termină niciodată. Motivul înzestrării eroului cu
puteri supranaturale, prin dăruirea unor obiecte cu putere magică, se
întâlneşte în cunoscuta poveste „Ivan Turbincă" de Ion Creangă, care
este de esenţă populară şi conţine şi acest motiv din folclorul
universal.
Procesul mitizării eroului capătă în tradiţii o dezvoltare mai
amplă. Surprinde proba puterii lui Pintea, care dacă în balade apare
mai rar, abundă însă în legende. Într-o variantă culeasă de I. Bârlea,
Pintea sparge poarta cetăţii cu piciorul. „Când o fost la poarta Băii/
Numai el aşe-o strâgat/- Descuie poarta, vâju/Moşu nu o descuiat/
On picior la poartă-o dat/Toată poarta că s-o spart".
Există multe legende, axate pe proba puterii lui Pintea. Ea ne
apare exprimată în numeroase tradiţii de motivul pietrei de moară,
dusă de erou în coada toporului. Într-o legendă maramureşeană,
lăsând-o într-un anumit loc, Pintea a statornicit hotarul dintre Baia
Sprie şi Baia Mare. Motivul trebuie pus în legătură cu toporul
împlântat în stâlpul de fier. „La Bistriţa, Pintea şi-o împlântat toporul
înt-on stâlp de fier şi le-o spus la oamini să-l scoată, da nu l-o putut
scoate nimi".
Coloratura lui Pintea de erou mitic ne este potenţată de
posedarea unor lucruri, cu puteri miraculoase, între acestea ocupând
un loc aparte iarba fiarelor, element de largă circulaţie în folclor, ea
mijlocind împlinirea unor acte ale eroilor, în multe dintre basmele
populare. Iarba fiarelor este şi un complement al puterii lui Pintea.
„Cu iarba fiarelor, cum era pusă sub pielea mânei drepte, el oriunde
se ducea, de ar fi fost sute de uşi înferecate, cu sute de lăcăţi
încuiate, el totuşi le descuia de-a rândul şi intra printr-însele ca şi cum
n-ar fi fost încuiate şi tot deschise de când lumea" (Var. S. Florea
Marian).
Trebuie să subliniem că iarba fiarelor este o plantă fictivă cu
însuşiri miraculoase, larg răspândită în folclorul şi mitologia
universală. Ea este cunoscută încă din antichitatea greco-romană şi
era cunoscută în Orientul Apropiat, de unde s-a răspândit apoi în
Europa. 2 Cât priveşte folclorul românesc, în afară de prezenţa ei în

2

Ovidiu Bârlea, Mica enciclopedie a poveştilor populare, Bucureşti, Editura
1976, p. 138.

Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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basmele populare, o posedau şi alţi haiduci din familia celor vestiţi
între care Iancu Jianu, Bujor, Fulga etc. 3
Un motiv de largă circulaţie în folclorul românesc şi universal,
care imprimă şi mai mult statutul de erou mitic al lui Pintea, este
invulnerabilitatea. În unele dintre legende, acest atribut este dobândit
pe cale creştină. În urma răpunerii diavolului, Pintea îi cere lui Sântllie o putere supranaturală şi în al doilea rând să nu poată fi răpus de
nici un glonţ. „l-o cerut ca nici on glonţ, fie el din orice puşcă, să nu îl
poată prinde".
Este interesant de amintit că într-o baladă, culeasă de noi în
Călineşti, Pintea dobândeşte această calitate pe cale paternă. „Că
aşa i-o fost sortit,/Taică-so, când o fost mic". Motivul invulnerabilităţii,
moştenit pe cale paternă, îl întâlnim în mitologia universală. Ahile,
eroul homeric, participant la războiul troian, a fost scufundat de zeiţa
Tethys, al cărei fiu era, în fluviul Styx, ca să-l facă invulnerabil. 4
Invulnerabilitatea este un motiv de largă circulaţie în folclorul
universal. În Cântecul Nibelungilor, Siegfried, popularul erou din
poema populară germană, omoară un balaur, se scaldă în sângele lui
şi devine invulnerabil. „A omorât un balaur blestemaVŞi s-a scăldat în
sânge, aşa s-a întărit/Pe dânsul pielea toată/Că nici o spadă nu l-a
mai rănit". 5
Motivul invulnerabilităţii în legendele despre Pintea Viteazul
circulă foarte frecvent. „lară dacă unii încercau să-l împuşte tot
degeaba era, după cum ştim, glonţ de puşcă nu-l prindea. Ba el nu
odată ca să le vie şi mai tare de hac, apuca glonţu· din zbor cu mâna
şi arunca cu dânsul în ochii celor care au împuşcat" (S. FI. Marian).
În tradiţiile populare Pintea era invulnerabil, nu numai la
împuşcare, ci chiar şi la atacuri mişeleşti. „Altădată un ţăran mai
înstărit, nemulţumit de felul cum i-a împărţit dreptatea, s-a hotărât să-l
omoare. Astfel el a urmărit pe Pintea şi, când acesta dormea, i-a dat
cu parul în cap. Dar lui Pintea nu i s-a întâmplat nimic. El s-a
scărpinat doar cu mâna, crezând că îl supără muştele".
Un motiv de asemenea de largă circulaţie în folclorul şi
mitologia universală, frecvent şi el în tradiţiile despre Pintea, este
vulnerabilitatea eroului într-un anumit punct al corpului. Dacă în
balade cel mai adesea acest loc este „susuoara de-a stânga", mai
apare rar ca loc vulnerabil „pân furcuşa pieptului/ Unde-i greu
voinicului" sau în mâna stângă.

3

Al. Amzulescu, Cântecul epic eroic, Bucureşti, Editura Academiei R. S. R. 1981,

P· 540. 571.

Victor Kernbach, Dicţionar de mitologie generală, Bucureşti, Editura Albatros,
1995, p. 21.
5
Cântecul Nibelungilor, Bucureşti, Editura pentru literatură, p. 38.
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Motivul vulnerabilităţii eroului, într-un singur punct al corpului, îl
întâlnim mai întâi în mitologia greacă. Când Ahile este scăldat în
fluviul Styx zeiţa Thetys l-a ţinut cu mâna de călcâi, iar călcâiul a
rămas neudat de apă şi drept urmare vulnerabil la arme. Din acest
motiv v-a fi ucis de săgeata otrăvită cu care Paris, fratele lui Hector,
ajutat de Apolon, îi ocheşte călcâiul şi astfel îl va răpune. 6
Desigur motivul central care imprimă poate cel mai mult o
coloratură mitică eroului este cel al împuşcării lui Pintea. Aşa cum
arată Adrian Fochi, haiducii moştenesc din epica voinicească
anterioară numeroase din atributele lor. Este electant cazul lui Pintea
care este învestit cu atribute de ordinul fantasticului, a cărui moarte
ne trimite la mitologie. 7
Mitul împuşcării eroului ne apare tratat cu multă libertate atât în
balade, cât şi în legende, tratare ce rezidă în practica împuşcării,
precum şi în elementele care concură la răpunerea eroului. În
varianta Ion Bârlea, Pintea putea fi împuşcat „Cu tri spice de grâu
sânt/Şi-on plumbuţ mândru de-arjint". În varianta T. Papahagi, Pintea
nu putea fi răpus decât „Cu tri cuie de potcoavă/Tri grăunţă de grâu
roşu I Şi cu trei de mădzărită". În varianta Petre Lenghel - lzanu
Pintea putea fi răpus „C-on plumbuţ mare de-arjint,/ Şi tri sire de grâu
sfânt/Tri grăunţă de săcară".
În legende o varietate cu mult mai mare de elemente care
concură la moartea mitică a eroului. Într-o variantă de V. Scurtu aflăm
că „iei a spus că nu-l pot pierde cu alta numa' cu grâu di la litie şi cuie
din potcoava cizmei". Într-o altă variantă culeasă de V. Scurtu, aflăm
că pe erou îl pot împuşca cu grâu di la litie şi cu cuie de potcoave de
mânz de on an. Este interesant de semnalat că în unele variante de
legendă, el putea fi răpus cu „nouă grăunţă de grâu de primăvară şi
nouă grăunţâ de mazăre albă şi două cuie din potcoava calului de
mânz, înainte de, de la picioru stâng" (Maramureş). În alte variante,
Pintea putea fi ucis cu „glonţ de argint sau ca glonţ şi cu grâu".
Haiducul mai putea fi ucis şi cu „tri grâunţ de chiper şi cu plumb de
arjint". În varianta S. FI. Marian, moartea mitică a eroului este tratată
şi mai complex. El poate fi omorât cu „şepte fire de tămâie, şepte cuie
din potcoava părăsâtă şi on glonţ de arjint".
Trebuie să observăm că la moartea mitică a eroului concură o
seamă de elemente, învestite de omul din popor cu putere magică:
grâul, care ne apare foarte frecvent şi care este o plantă cultivată de
milenii pe teritoriul ţării noastre, care este învestită cu valori simbolice

6
7

Victor Aernabach, Op. cit. , p. 21.
Adrian Fochi, Op. cit. , p. 38.
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benefice, ce se resimt în toate compartimentele culturii spirituale
populare. 8
În privinţa cuiului de potcoavă el nu poate fi despărţit de
sacralitatea metalului, despre care Mircea Eliade spunea că a fost
atribuită încă din zorii civilizaţiei, dar fiind faptul că metalele aparţin
Mamei-Pământ, iar fierarii erau veneraţi şu temuţi alături de vrăjitori şi
magicieni. 9 Cât priveşte calul, intrat în perimetrul morţii mitice prin
cuiul din potcoavă şi care este uneori mânz, trebuie să menţionăm că
în jurul lui s-a brodat o adevărată mitologie, atât în folclorul nostru cât
şi în cel universal. Este suficient să amintim Pegasul amazoanelor,
Calul Troian etc.
Un motiv de circulaţie în folclorul universal prezent în tradiţiile
despre Pintea este creanga care înfrunzeşte. Motivul circulă frecvent,
atât în legende, cât şi în balade. „Hei, stăpâne, stăpân rău,/Ascultă
ce-r grăiesc eu,/Codorâştea de la bici,/ Vezi o-mplânt în brazdă
aici,/Codorâştea de-a înfrunzî, /Eu atunci te-oi mai sluji".
Creangă care înfrunzeşte, aşa cum arată Mozes Gaster, o
întâlnim în legendele despre lemnul crucii din literatura română, care
au o provenienţă orientală. Motivul îl întâlnim în povestea lui Grigore
Blagoslovit despre crucea Mântuitorului şi crucile celor doi tâlhari al
căror izvor este bizantino-oriental. În literatura slavă în afară de
legenda crucii se află un episod deosebit înflorirea lemnului uscat ca
semn de iertare a păcatelor, care se întâlneşte în literatura orientală
şi cea germană. Cunoscută şi vestită în acest sens este legenda
germană Tanhăuser.

10

Înflorirea crengii uscate sau a ciomagului uscat a fost atestată
într-un basm publicat de Artur şi Albert Schott în lucrarea Walachishe
Marchen, apărută la Stuttgart în 1845. Se ştie că cei doi fraţi au cules
folclor românesc din Banat, publicând prima culegere de basme,
poveşti şi snoave. Mozes Gaster ajunge la concluzia că din legende
motivul a pătruns în literatura nescrisă.
Dintre motivele de circulaţie mai intensă, care de asemenea
dau coloratură mitică eroului, mai amintim părul lui Pintea aşezat la
poartă şi pieptănat de fete. În unele variante motivul este tratat ca o
dorinţă testamentară. „După ce voi muri eu/Să-mi tundă tot părul
meu/Şi-ntr-o zi de sărbătoare,/Să-1 pună-n poartă la soare,/Să-1
pieptene fetele,/În toate duminicile".
În finalul unor variante părul eroului este tăiat şi aşezat la
poartă de un ardelean, un moldovean şi un sălăjean, simbolizând
unitatea spirituală a neamului, dar şi universalitatea eroului. „Tri
1van Evseev, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească, Timişoara,
Editura Amarcord, 1998, p. 167.
9
Mozes Gaster, Literatura populară, Bucureşti, Editura Minerva, 1963, p.192.
10
lbid.

8
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voinici s-au şi aflat,/Părul de i l-au tăiat"./Unu-i George Selăgianul/Şi
cu Mitru Ardeleanu/Altu-i Ion Moldoveanul/Ăştia părul i-au tăiat/La
poartă l-au aşezat/Ca el să să pomenească/ În cea Ţară
Ungurească,/De români fie horită1Şi unguri pomenită". Rezultă că
motivul aşezării părului la poartă simbolizează eternitatea eului.
În legende întâlnim un motiv interesant, întâlnit mai rar în
circulaţie. Este vorba de motivul părului capului lui Pintea, bătut de
ploi şi atins de spicele de grâu, simbolizând blestemul, aruncat de
erou împotriva iubitei, care l-a dus la pieire prin trădare. „Iar părul
capului, când îl bate vântul se atinge de spicele cele de grâu şi atunci
un glas duios se aude suspinând şi blestemând pe drăguţa sa din a
cărei pricină a murit, când i-a fost lumea mai dragă".
Tot un motiv ţinând de substratul mitic al tradiţiilor despre
Pintea este motivul capul eroului petrificat în zid. „Se repede ca o
săgeată asupra lui, întinde puşca care o ţinea în mână„. şi cum o
întinde şi cum o sloboade, îl nimereşte oblu în vârvu' capului, aşa că-i
rămase capu' în zid. Şi cum a rămas Pintea atuncea, aşa se zice că
se vede şi acuma, ca şi când ar fi viu, atâta numai că de atunci şi
până acum o împietrit" (Simion FI. Marian).
Analiza acestor motive ne argumentează cât de adânc a
pătruns Pintea în conştiinţa poporului, cât de vie este amintirea lui de
parcă ea nici nu s-ar fi petrecut, aşa încât parcă se adeveresc
versurile cântecului popular „lară Pintea n-o muritu' I Num-on pic s-o
hodinitu".
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Colindatul şi sărbătorile de
în satul Năneşti

iarnă

Mara Bfrta
Muzeul

Maramureşului

În contextul sărbătorilor de iarnă, colindatul ocupă un loc
primordial, prin gradul înalt de complexitate, reprezentând o
sărbătoare amplă la care participă întreaga colectivitate sătească.
Colindatul reprezintă acea formă de urare, apoi de
petrecere comună pe care o practică ceata de feciori, pe alocuri de
feciori maturi. Obiceiul de a sărbători începutul anului este întâlnită
pretutindeni, la toate popoarele cu intenţia de a-şi asigura belşugul
material şi prosperitatea colectivităţii umane. 1
Crăciunul a fost serbat, e drept scurtă vreme, o dată cu
Bobotează (6 ianuarie) iar treptat începând din sec. al IV-iea la 25
decembrie, dar concomitent cu Anul Nou, de care a fost separat abia
mai târziu începând din sec. al Vl-lea când Anul Nou a fost la 1
ianuarie. 2 Aceasta a dus la amalgamarea obiceiurilor româneşti din
această perioadă. Ca urmare, o serie de obiceiuri sunt practicate când
de Anul Nou, când de Bobotează.
Însăşi denumirea transilvăneană Crăciunul Mic, sau cea
bănăţeană Fratele Crăciunului, dată zilei de Anul Nou, indică această
extindere prin contaminare până la confuzia globală. 3
Privitor la terminologia sărbătorilor de iarnă, au fost emise o
serie de ipoteze, Monica Brărulescu 4 consideră că termenul mai vechi
provine direct din latinescul calendae.
Slavul „coleda" provine tot din termenul latinesc, însă
pătruns în limba română, coleda a devenit colindă şi a început să
concureze cu vechiul termen corindă. Calendele marcau zilele de
început ale fiecărei luni, iar sărbătoarea Calendae /anuarii marca
începutul noului an administrativ. Sărbătoarea calendelor avea un
puternic caracter augural - se practicau urări de sănătate şi belşug, se
ghicea viitorul.
Gheorghe Muşu 5 vede în Crăciun o sărbătoare a solstiţiului
de iarnă, legată de cursa anuală a soarelui şi combate etimologia
Ovidiu Bârlea, Folclorul Românesc voi. I, Editura Minerva, Bucureşti, 1981, pag.
160;
2
Ovidiu Bârlea, op.cit., pag. 168;
3
Idem, p. 169
4
Monica Brâtulescu, Colinda Românească, Editura Minerva, Buc. 1981, pag. 253;
5
G. Muşu, Din mitologia tracilor, Editura Cartea românească, 1982, pag. 21;
1
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cuvântului din creationem. Justificând sensul de solstiţiu de iarnă prin
faptul că în limba rusă cuvintele karkun aveau sensul de solstiţiu de
iarnă, iar în albaneză şi aromână kerkun denumeşte buturuga arsă de
Crăciun care are o legătură puternică cu focul soarelui.
Societatea tradiţională concepe anul ca un ciclu marcat prin
diferite etape, prin diferite obiceiuri, unele legate de viaţa agrară,
altele privind realizarea destinului individual. Sărbătorile de iarnă
durează două săptămâni. Încep la 24 decembrie şi se termină la 6
ianuarie. Pregătirea colindului începe la „lăsata secului" (13
noiembrie).
Pregătirile de Crăciun încep cu o săptămână înainte. Este
perioada când se pregăteşte făina, se curăţă curtea, gospodăria.
Casele din lemn sunt văruite proaspăt şi pe jos se pune lut proaspăt.
Pregătirile culminează în cele două săptămâni anterioare colindului,
când se coceau în cuptor, se pregăteau colăceii, mâncărurile de
Crăciun, colacii. Un loc central în cadrul pregătirilor premergătoare
colindatului îl deţine împodobirea interiorului locuinţei. Pe pereţi se
pun blid'e cu ştergar, pe masă se pun faţoi brodate sau cu ciur, pe pat
perin'i.
Obiceiul împodobirii are un caracter ritualic, deoarece se
ştie că în noaptea de Crăciun au loc numeroase vrăji şi farmece
pentru cele mai variate scopuri.
Acest obicei al împodobirii caselor apare şi în poezia
colindelor:
„Să sii gazdă veselos,
C-ai ajuns Crăciun frumos
Să sii gazdă veseloasă
6
C-ai ajuns zile frumoasă"

Elementul care imprimă strălucire interiorului casei pe
timpul sărbătorilor de iarnă este „pomul de iarnă" întâlnit numai la
familiile de „gazdă"; acesta era foarte frumos împodobit cu nuci,
lumânări, bomboane, panglici.
Nu poate fi omisă legătura cu pomul vieţii, întruchipând fie
visul irealizabil al tinereţii fără bătrâneţe şi al vieţii fără de moarte, fie
un vechi mit ce întruchipează legendele şi credinţele multor popoare,
constând dintr-un copac al cărui fructe minunate sau a căror sevă
miraculoasă sunt elixiruri ale vieţii.
Ca ultim act ce se petrecea înaintea apariţiei colindătorilor
era pregătirea cu daruri. Se pune'u vin, horincă, prăjituri. Preparatele
din porc ca „păsat' icu" (caltaboşul), carnaţii, se puneau numai după
miezul nopţii, până atunci durând interdicţiile de carne ale postului
creştin.
6

lnf. Ioan Godja. 60 ani 4 clase
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Toţi

colindătorii

sunt

cuprinşi

sub

denumirea

de

„colindători", iar grupul se numeşte „rând de colindători". Învăţarea

colindelor începe la „lăsata secului". O importantă ocazie de a învăţa
colinde erau şezătorile .
În cadrul „rândului de colindători" nu s-au păstrat nici un fel
de funcţii, doar unul dintre ei de obicei cel mai vârstnic, sau cel care
cunoaşte mai bine obiceiul, are rolul de a cere permisiunea intrării în
casă. Gruparea feciorilor pe „rânduri" se bazează pe criterii de
vecinătate şi prietenie.
Ajunul Crăciunului reprezintă ultima etapă a pregătirilor. O
grijă importantă a colindătorilor este pregătirea îmbrăcămintei pentru
ziua de Crăciun. 7
Începutul colindatului în Onceşti este lăsat în seama copiilor
mici, de vârstă preşcolară şi şcolară. De aceea, nu se întunecă bine şi
încep să apară la ferestrele sătenilor copii colindători cu trăistuţele în
spate. Inocenţa vârstei oferă garanţia sigură a eficienţei urărilor.
Răsplătirea lor se face cu nuci, mere, colăcei şi bani. Colăceii sunt
oferiţi pentru implicaţiile lor străvechi-aducători de belşug, de
fertilitate, iar merele, nucile sunt oferite pentru dulceaţa lor. 8
Ei nu au însemne deosebite, poartă „trăistuţe în carouri albe
cu negru. Colindă în grupuri destul de mici de-a lungul satului, pe la
fiecare casă. Ei colindă la fereastră sau în tindă, întrebând înainte
„primii'iţi colinda?" Gazda are datoria de a-i chema în casă pentru a-i
răsplăti cu daruri. Aceasta spune „mulţămn'im, haidaţi în casă!". 9
Unul dintre colindători strigă la urmă, de afară, cu voce tare:
„S-ajungeţi gazd' e multe zâle la anu, cu pace şi cu sănătat e, ca şi
ziua de astăzi!"
10

„Cât 'e pen' e pă cucoş Atâţia coconi frumoşi"
În cazul în care copiii nu erau primiţi cu colinda, aceştia

blestemau făcând mare
haz:
„Sărbători

fericit' e
Cu pt' icoarele sucite"

Locul principal în sărbătorile de iama îl deţine colindatul
cetei de feciori şi maturi, într-un cadru mult mai complex. Dacă cei
mici colindă seara, aceştia din urmă colindă noaptea. Pregătirile
efectuate de feciori înaintea pornirii la colindat puneau un accent
sporit pe învăţarea repertoriului şi pregătirea costumaţiei. Straiele
purtate cu această ocazie erau cele de sărbătoare, din portul
tradiţional. Se îmbrăcau în cioarici, gubă, cuşmă şi cizme. Astăzi
7

lnf. Ioan Pop, 78 ani, analfabet venit în sat cu Viflaimul
Ovidiu Bârlea, op.cit., pag. 227
9
Idem, pag. 229
10
lnf. Ioan Drăgus, 70 ani 4 clase

8
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această costumaţie e purtată numai de bătrâni. Colindatul începe la
orele 11-12 de la preotul satului, apoi sunt luate în ordine casele unde
se află fete de măritat. Odată sfârşită colinda, datina cerea să se
mulţămn 'ească. Poezia aceasta conţinea cuvinte de laudă, urări de
sănătate şi prosperitate la adresa gazdei:

„P-aici crească busuioc,
Dă-i Doamn e gazdei noroc
P-aici crească n intă creaţă ,
Dă-i Doamne e gazdei viaţă "
După

intrarea în casă colindătorii sunt invitaţi la masă şi
serviţi de fată şi părinţii ei cu horincă , prăjituri. În casă se spun glume,
se colindă . Feciorii nu sunt dăruiţi în nici un fel , decât cu ceea ce se
află pe masă . N-au colindă de ieşit, ci spun numai „Să petreceţi
sărbători fericit 'e' !" sau „An Nou fericit!". Fata îi conduce şi rămâne în
„t'indă " cu unul care o place. Pe drum de la o casă la alta cântă ,
colindă , râd.

Colindatul antrenează şi persoane în vârstă . Spre deosebire
de copii şi de feciori această categorie nu colindă decât pe la vecini,
prieteni şi rude.11
Colinda îndeplineşte rolul de urare. Urarea se adresează fie
unui membru din casă , fie întregii familii.
Referindu-se la colinde, Mihai Pop constată că textele
acestora în cea mai mare parte laice, constituie unul din capitolele
11

Petre Lenghel - lzanu, Daină mândră pân Bârsana , Baia Mare 1979, pag. 102;
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care caracterizează folclorul românesc15, îl diferenţiază de folclorul
multor popoare europene. Temele laice se referă la ispravire
haiduceşti ale lui Pintea, balada Mioriţa în nenumărate variante,
bogatul şi săracul, aventuri vânătoreşi cu cerbul.
Cele mai întâlnite colinde cu caracter religios sunt „D'in
Măria s-a născut"şi şi „O, ce veste minunată":
„D' in Măria s-a născut
An Nou fericit
Sara d'e Crăciun
Nouă Hristos pă pământ
Lui luda nu i-o fo drag,
Şi l-o vândut la duşmani
luda iubitori d'e bani
Pă trăizăşâdoi d' e bani.
Pă Dealu Golgot' ii-n sus
L-o luat şi l-o tăt dus Sara de

Crăciun."

Atât la Crăciun cât şi la Anul Nou se performează colindatul
cu Steaua, formă de teatru popular religios care scenarizează
misterul naşterii Domnului.
Ceata de stelari era formată din 15 membri: trei crai, un
înger şi dracul. Uneori ceata e redusă la 2 membri, nelipsind însă
îngerul. Îngerul este cel care poartă steaua, simbol al stelei biblice
care a vestit naşterea lui Iisus. Era îmbrăcat în alb, avea coif de hârtie
împodobit cu steluţe de staniol. Cei trei crai erau îmbrăcaţi în alb.
Dracul purta haine rupte, avea faţa ascunsă de o mască hidoasă,
avea gubă şi pantaloni lăţoşi, pe picioare şi braţe avea fixate clopote,
purta coadă şi furcă cu 3 coarne. Ei mergeau din casă în casă. Dracul
intra în casă numai dacă gazda îi dădea voie. Intrat în casă, juca
astfel încât să-i sune clopotele. La ieşire primeau bani. Cu „Steaua"
umblau numai copiii.
A doua zi de Crăciun, în Căminul cultural se joacă
Viflaimul, alcătuit din mai multe personaje:
Irod - purta uniformă de împărat, sabie, coif făcut din carton
şi acoperit cu hârtie colorată;
Cei trei crai: Gaşpar, Melchior, Baltazar, aveau haine
colorate, unul era roşu, unul verde şi al treilea galben. Pe cap purtau
pălărie asemănătoare unui joben mai mic de care atârnau mărgele
colorate;
Ciobanul: avea gubă şi cioareci şi în mână purta „zd'ici"
înstruţat;

Măria şi Iosif: Măria (un fecior travestit) purta o haină lungă
iar Iosif avea o haină mare încinsă la mijloc. Aceştia purtau cu
dânşii o bisericuţă din carton;
Soldaţii: erau la dispoziţia lui Irod;
Moartea era îmbrăcată într-un costum larg negru pe care
albă
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era desenat un schelet alb sau pe care erau pictate pete de sânge; în
mână ţinea o coasă.
Dracul: era îmbrăcat în roşu. 12
Petrecerea cea mai îndrăgită de onceşteni era Vergelul.
Vergelul este un fel de horă ţărănească organizat de un grup de
feciori, a doua zi de Crăciun. Aceştia se ocupau de angajarea
muzicanţilor, căutau o gazdă pentru vergel. Feciorii umblau prin sat şi
invitau fetele care n-au fost chemate, nu participă la vergel. Fetele
aduceau horincă, vin, prăjituri şi nu plăteau muzica. În timpul
Vergelului ele puneau pe masă, jucau, horeau Muzicanţii primeau
bani.
Vergelul avea o funcţie de iniţiere - erau „băgate" fete în joc
- şi o funcţie prenupţială - se puteau stabili legături în vederea
căsătoriei.

13

Credinţele şi

obiceiurile legate de Anul Nou aveau la

bază

trei mari componente:
- în concepţiile vechi, se credea că în această perioadă de
tranziţie capitală de la un an la altul, omul poate influenţa prin
anumite procedee, desfăşurarea ciclului naturii pentru a şi-l face
favorabil;
- această perioadă apare în concepţia străveche deosebit
de propice tuturor spiritelor ostile omului;
- se crede că la această sărbătoare se întorc morţii din
locaşurile lor pentru a participa şi ei, în formă nevăzută, la veselia
generală a celor vii. Ca urmare, sărbătoarea Anului Nou era un mijloc
de comunicare între cele două lumi. 14
Colindatul de Anul Nou se deosebeşte de cel de Crăciun
pentru că e mai selectiv, fiind felicitate anumite categorii de vârstă
sau onomastice, iar darurile sunt mai modeste, reducându-se fie la
bani, fie la o tratare cu prăjitură şi băuturi.
Sărbătoarea începutului de an a fost întotdeauna cea mai
mare sărbătoare a omului primitiv, cu toate eforturile bisericii de a
promova Paştele pe locul I.
Cu toată opoziţia bisericii, amestecul de elemente
precreştine şi creştine va dăinui, nestingherit, ajungându-se la o
sinteză atât de organică, încât cele două componente se vor influenţa
reciproc marcând astfel confuzia dintre ele.
Fiind începutul ciclului calendaristic, Anul Nou e
caracterizat printr-o serie de credinţe, menite să asigure trecerea fără
12

Palaga Godia, 63 ani, 4 clase,
Godja Petre, 69 ani, 4 clase,
14
Mihai Dăncuş, Zonă etnografică Maramureş, Editura Sport-Turism, Bucureşti
1986, pag. 169;

13
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primejdie a anului. Este perioada deciderii dorinţelor râvnite, când
anul devenea oarecum stăpânul cosmosului, întrucât îi dicta
împlinirea unui şir de fapte dorite. Tonalitatea primordială a tuturor
practicilor din această perioadă este urarea. Urare materializată în
colindele tradiţionale, pe cât de arhaice în structură, pe atât de vechi
şi de anacronic persistente în ciuda tuturor obstacolelor.
În această perioadă este aşezat la loc de cinste jocul
caprei. Personajele sunt: capra Ciobanul, Ţiganul, Butucarul, Dracul.
Ciobanul pe post de vestitor intră în casa gospodarului, întreabă dacă
gazdele primesc jocul caprei, după care întreg alaiul pătrunde în
15
casă, şi în ritmul sacadat al bâtelor capra începe să joace.
Capra figurează un instrument al activităţii cereşti în
favoarea pământului, mai exact spre binele agriculturii şi al creşterii
vitelor.25
Ciobanul:
„Frunză verd' e d' e negară,
Capra zice „Bună sară!"
Am zân' it la dumneavoastră
Să primn iţi căpriţa noastră ... "
„Frunză verde şi una,
începi capră a juca!"

Interesante sunt sărbătorile de iarnă, farmecele şi riturile
practicate pentru a avea noroc, sau pentru a-şi vedea ursitul sau
ursita.
O dată cu colacii se face o pâine mare numită „stoln'ic",
pâine care se aşează pe masă, învelită în „otavă", până la Anul Nou.
În dimineaţa de Anul Nou „gazda casei" taie din acest „stolnic" felii
mici din care se dau fiecărui membru al familiei şi fiecărei vite
cornute, pentru „a avea noroc şi a fi feriţi de boli" .16
În dimineaţa Anului Nou sătenii se spală pe faţă cu apă
neîncepută {luată de la o apă curgătoare) în care pun un bănuţ de
argint, pentru a fi curaţi tot anul ca argintul şi pentru a fi feriţi de boli
care se crede că se duc pe apă-n jos.
Fetele care vor să-şi cunoască „ursitul" strâng începând de
la Crăciun şi până în ziua de Anul Nou bucate alese într-o ulcică. În
seara de Anul Nou înconjoară goale casa de 9 ori, iar a noua oară,
uitându-se pe fereastră, se zice că-şi văd ursitul mâncând din ulcică.
Alte fete, în seara de Anul Nou, numără parii de la gard de la 1 la 9
cu ochii închişi. Însemnează al nouălea par şi a doua zi merg să vadă
ce-au ales par drept bărbat frumos, strâmb - urât, putred - bătrân.
Antologie de folclor din Judeţul Maramureş, Redactor responsabil I. Chiş Ster, Baia
Mare, 1980, pag. 133-134;
16
Jean Chevalier, Dicţionar de simboluri, voi I. Editura Artemis, Bucureşti 1994, pag
15

246;
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Unele fete numără stelele de la 1 la 9 şi de la 9 la 1 iar
ultima stea cade şi o ia într-o anumită direcţie, ele se vor mărita
în acel an cu un bărbat care locuieşte în direcţia arătată de stea.
Tot în seara de Anul Nou unele fete pun într-un vas cu apă
nişte luminiţe plutitoare. Acestor lumânărele li se dau nume de fete şi
feciori. Aprinse aceste luminiţe se ciocnesc unele de altele. Astfel,
luminiţele purtând nume se zice că fata se va mărita cu feciorul de
care s-a ciocnit. Dacă lumina unei fete se adună, ea nu se va mărita
în acel an.
Pentru a cunoaşte ursitul, se iau patru farfurioare în seara
de Anul Nou. Sub una se pune un bănuţ, sub una sare, sub a treia
cărbune şi sub a IV-a grâu. Fata vine să aleagă farfurioara legată la
ochi. Dacă a ales banul va avea bărbat frumos, sare - bărbat rău,
17
cărbune - bărbat urât, grâu - bărbat bun ca pâinea.
dacă

17

Petre Lenghel - lzanu, Daină mândră pân Bârsana, Baia Mare, 1979, pag. 103;
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Colindatul cu turca la ldicel

Pădure

(jud.

Mureş)

Cercetător ştiinţific

Maria Borzan
Dr. Roxana Maria Man

Între obiceiurile tradiţionale româneşti ce conţin o varietate de
datini şi se manifestă cu o amplă desfăşurare în viaţa satului, un loc
deosebit îl ocupă obiceiurile de iarnă . Colindatul deschide ciclul celor
12 zile ale sărbătorilor de iarnă. Prin numărul lor mare, prin varietatea
muzicii şi poeziei lor, colindele domină sărbătorile de iarnă . Ele sînt
cele mai vechi creaţii poetice şi sînt, înainte de toate, cîntece de
urare, care exprimă bucuria întîmpinării Anului Nou, speranţele
oamenilor ce se leagă de el. Adresate gospodarului şi soţiei acestuia,
fetelor şi feciorilor din casă, tinerilor căsătoriţi , văduvei , păstorului ,
vînătorului şi altor categorii de oameni, ele anunţă bucuria venirii lui
Dumnezeu pe pămînt.
Pregătirea gazdelor în vederea primirii colindătorilor are loc cu
o săptămînă înainte şi constă în procurarea alimentelor necesare
preparării bucatelor, curăţirea curţii şi a întregii gospodării. Pregătirile
culminau în cele două zile anterioare sărbătorii, cănd se cocea în
cuptor, cînd se pregăteau mîncărurile şi darurile pentru colindători.

Oraţia

colacului, ldicel Sat, 2006

Un loc central în cadrul pregătirilor premergătoare colindatului
împodobirea interiorului locuinţei: masa, cu 2-3 feţe de
masă , patul cu pernele cu căpătîie ornamentate. Pe pereţi, ştergare şi
blide. Elementul care imprimă strălucire interiorului casei pe perioada
sărbătorilor de iarnă este „pomul de Crăciun". Ca ultim moment este
„gătirea mesei cu daruri", activitate cu adînci semnificaţii şi care

îl

deţinea
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respectă anumite prescripţii ritualice. Se aşează colacul, carnea de
porc, farfuria cu prăjituri, sticla cu vin sau jinars şi paharele.
Şi astăzi obiceiul colindatului cunoaşte două forme de
desfăşurare: colindatul celor mici (copiii), care merg cu steaua şi
colăceii şi colindatul cetei flăcăilor şi maturilor. De regulă, colindatul
se începe afară, la uşă sau la fereastră, cu colinda „Sculaţi, sculaţi,
boieri mari". Se intră apoi în casă iar colindătorii se aşează în jurul
mesei, urmînd colinda „căsii" sau „a mesei". Odată încheiată colinda,
datina cere ca „să se mulţămească". „Mulţămita" sau „oraţia colacului"
se deosebeşte de colinzi; ea are o structură apropiată de Pluguşor:

,,la,

staţi fraţi

Şi

s-o dus de l-o treierat
la moară de /-o

Şi ascultaţi,

Şi

Că jupînu' gazdă
De cînd ne auze
Pe masă pune
Şi ne pregăte
Colac frumos,

măcinat.

Moara face harta-carta,
Pînă martea dimineata
Şi-o dat făina gata.
Făina o pus-o-n sac,
Sacii-n car i-o încărcat
Iar cînd o ajuns acasă,
O găsit pe jupîna

Din griu sănătos,
Că jupînu' gazdă
Nu umbla ca noi
Cu jocurile
Şi cu hopurile,
C-o prins patru boi la jug
Şi s-o dus cu ei la plug,
La marginea satului,
Unde bate gelita vîntului.
Şi s-o apucat de arat
Şi de sămănat
Şi-n lung
Şi-n lat

găzdoaie

Tare supărată.
Chiar atunci

O făcut o fată
Şi

era cam negricioasă,
Cum îi fata mai frumoasă
Şi nevasta mai drăcoasă.
Da cit o fost de supărată,
O luat o sită ş-o covată
Ş-o cernut făina toată.

Şi-n lungiş
Şi-n curmeziş

Şi

s-o apucat de plămădit
de frămîntat
De-o făcut acest colac,
Mîndru, mîndru şi frumos,
Să fii, gazdă, sănătos
Şi

Şi

s-o făcut un griu
Cu spicu' pin' la brîu,
Mîndru şi frumos,
Cu al'dată nici n-o fost
Şi cînd o fost de s-o copt,
Jupîneasa găzdoaie
O mers la săcerat.
Pe car griu' l-o încărcat,

Şi găzdoaia sănătoasă
Şi

la anu' iară groasă,
mai facă şi ficiori,
Pintru sama feti/or."
Să

(lnf. Mihai Moldovan)
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După formalităţile de mulţumire şi luare a colacului ,
sînt invitaţi la masă , spre a fi serviţi cu mîncare şi băutură
şi sînt jucate fetele şi nevasta gazdei. Pe durata deplasării de la o
casă la alta se cântă din fluier, se chiuie sau se colindă , se produc şi
manifestări zgomotoase ca să se ştie că vin colindătorii. Se colindă
pînă la ivirea zorilor, totul încheindu-se cu „urarea zorilor".
Tradiţia cere ca ceata de colindători să aibă un
conducător (vătaf) care să vegheze la împlinirea tuturor actelor
ceremoniale. Mai întîi , veghea împreună cu gazda, unde se adunau
la învăţarea corectă a repertoriului , întreba la fereastră sau intra în
casă pentru a cere acordul gazdei. Mulţumea la colindă şi recita
„alduirea colacului".
Unul dintre cele mai vechi obiceiuri , transmis din moşi
strămoşi pe aceste meleaguri , este „umblatul cu turca". La început,
un obicei al mai multor sate, mai ales al celor de la poalele munţilor , a
ajuns să fie azi o tradiţie doar pentru cîteva sate din judeţ. Printre
acestea se numără şi satele ldicel Pădure , ldicel Sat, Deleni, Pietriş
Vale , Vătava .
colindătorii

Umblatul cu turca
Pregăti rea

„umblatului
cu
turca" începe după 15 noiembrie, pe la
j umătatea postului, cînd pri n sunet de
bucium sînt chemaţi feciorii la gazda
turci i. Gazda era căutată din vreme pe
criteriul bunăvo i nţe i, cine se oferă , dar
dintre gospodarii ce au un fecior în
grupul de colindători: „ne place şi nouă
ca să nu se lase obiceiul care o fost"
(Covrig Gavril a lui Rafila de la
Bonzăreşti) .

Se prefera o casă mai mare,
unde feciorii primeau o cameră în care
se adunau să înveţe colinzi sau să
facă repetiţii , sub îndrumarea gazdei,
Chemarea feciorilor cu
şi să pregătească turca. Turca se
buciumul la gazda turcii
confecţionează dintr-un „lipideu guşat"
care se fixează pe un băţ puternic, în aşa fel încît să acopere corpul
celui ce o va juca. Pe lipideu se cos cănaci coloraţi, zurgălăi, o piele
de iepure sau căprioară şi „prisnele" - rozete făcute din bureţi uscaţi
pe care se încrustează motive vechi: soarele, luna, bradul etc. Capul
turcii are un clonţ din lemn a cărui falcă de jos, activată printr-o
sfoară, produce un „clămpănit" în timp ce e jucată. Cele două coarne
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sunt acoperite cu puf de gîscă şi împodobite cu cănaci mari din lînă .
La casa gazdei erau aleşi şi conducătorii cetei, doi „vătaji" - doi dintre
feciorii mai buni de gură, mai „ ocoşi". Ei erau aleşi prin „ridicarea la
grindă", de trei ori, cu strigăte de „să trăiască! ". „Vătajii conduc tăt
mersul turcii" (Suciu Mihai a lui Poienaru). Se mai alegeau doi colceri
- cei ce adunau băutura în timpul colindatului şi serveau cu paharul
pe oameni la petrecere; doi căprari - cei care strîngeau carnea dată
colindătorilor; 1 colăcar - cel care ducea colacii în desagi şi care
putea fi uneori şi un om mai nevoiaş, nu neapărat din rîndul cetei;
„ bgiduşul " - cel care merge înaintea turcii, strigînd „a moşului , mă! " şi
care cere permisiunea gazdei pentru a juca turca . „ Bgiduşul " este un
personaj hazliu , ce însoţeşte jocul turcii prin pantonimă şi strigături,
mascat şi „smîr" (Oancea Mihai, ldicel Pădure).

„ Bgdiuşul "

turcii

Îmbrăcat în pantaloni şi haină, zdrenţos şi „cîrpit" în unele
locuri cu petece multicolore. Pe cap poartă un chipiu de poliţist iar pe
faţă are tras un obrăzar din pînză albă sau neagră , iar în vîrful lui are
două urechi din pene de gîscă . În mînă purta „puha", o botă ce are
legată de ea o „motroaşcă" (un ciorap umplut cu cenuşă şi cîteva
boabe de fasole). Cu ea bate la uşa gazdei, cerînd permisiunea de a
intra şi loveşte cu ea femeile şi copiii.
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Colindători

Ceata

intră

cu turca, ldice/ Pădure, 2008

în casă, mai întîi „vătajii" şi colindătorii , urmaţi de
începe prima colindă, prin care urează pentru

turcă şi ceteraşi şi

întreaga

casă :

„ Fă-te

vesel, gazdă, bun,
Domnului domn
Că vin şi junii buni,
Junii buni, colindători,
Sara pe la cîntători.
Pintră dînşii cine vine?
Vine Domnu' Dumnezeu
Da, el daruri ce ne-aduce?
Sănătate tuturor,

Sănătate-n astă casă,

Asta-i casă vesăloasă,
Asta-i casă bogătoasă,
Noi umblăm s-o colindăm,
Căci c-o mîndră de colindă
Deie Domnu ' s-o izbîndă
De la noi, de la v-o doi,
Mai vîrtos de la Christos!"
(lnf. Mihai Moldovan)

Dacă în familie sînt feciori sau fete,
colinde, mai întîi feciorilor, apoi fetelor.

„bgiduşul"

cere

să

Şi cu buză subţirele.
Noi umblăm şî-1 colindăm
Şi la Ionică i-o-nchinăm,
El să fie sănătos,
Peste un an mai vesălos,
Căci c-o mîndră de colindă
Deie Domnu' ş-o izbîndă,
De la noi, de la v-o doi,
Mai vîrtos de la Christos!"

„Ce-ntrebaţi,

voi, mari boieri?
Florile-s flori, dalbe de măr,
Că el, Ionică, el voinicu ',
Are-o dalbă ibovnică
Şi i-i calea nouă zile,
El o face din tri zile,
Ntr-una mere, ntr-una vine,
Ntr-una face ibojele,
lbojele cu greşele
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li se

Apoi se

colindă

fetelor:

Colinda fetei, ldice/ Pădure, 2008
„ Ce-ntrebaţi, voi, mari boieri,
Florile-s flori dalbe de măr,

La

fie sănătoasă,
Peste-un an mai vesăloasă,
Căci c-o mîndră de colindă
Deie Domnu ' s-o izbîndă,
Oe la noi, de la v-o doi,
Mai vîrtos de la Christos! "

Că Măriuca, fată dalbă ,

N-are lucru ce lucra,
Oa ea coasă, chideşeşte
Guler la tătîne-său
Şi unu frăţie-său,
Noi umblăm s-o colindăm

Ultima

colindă

Măriuca i-o-nchinăm

Şi să

este cea a gazdei:

„ Răsărit-o, răsărit,

Florile-s flori dalbe de

1-o-nchinăm

de sănătate
mai bună decît toate.
Ei să fie sănătoşi,
Peste-un an mai vesăloşi,
Căci c-o mîndră de colindă,
Deie Domnu' ş-o izbîndă,
De la noi, de la v-o doi,
Mai vîrtos de la Christos!"
(inf. Ioan Moldovan)
Că-i

măr

Răsărit-un măr vînăt,

Da-n vîrvuţu ' mărului
Este-un leagăn de mătasă
Oa-n leagăn cine-i culcat?
Oa-i culcat jupînu ' gazdă
Cu jupînă-sa găzdoaie,
Noi umblăm şi-i colindăm
Şi la gazdă i-o închinăm,
După

aceste colinde, începe să fie jucată turca, în
acompaniament de vioară şi contoară, sau la fluier. Jocul turcii este
însoţit de zgomote caracteristice, produse pri~ izbirea puternică a
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băţului de pămînt şi de „clămpănirea" clonţului. După un timp, jocul îşi
pierde din vioiciune, turca se clatină, se întinde la pămînt şi mimează
moartea. „Bgiduşul" se apleacă deasupra ei, o atinge cu băţul, rostind
un descîntec ce ar avea puterea să o învie:

„Ciucur, mugur de mătasă,
Mor oile de gălbează,
Caprile de vreme re,
Moare şi furcuţa me."

Sunt jucate fetele şi nevestele tinere, făcîndu-se apoi „plata"
în bani a colindătorilor. Pe lîngă bani, se dă colindătorilor un colac
mare, cîrnaţi şi carne de porc, folosite la masa ce se va organiza la
jocul de la Bobotează, pentru toţi care au primit turca.
The wooden goat caroling in ldicel Padure (Mures county)
(Summary)

The caroling opens the 12 days cycle of the winter holidays.
The carols, wishing songs, express the joy of greeting the New Year,
the people's hopes for the year to come. The caroling is opened by
the children, an Christmas Eve, organized in groups, walking all over
the village, visiting every household and caroling in the courtyard or
outside the doar. When evening comes, the children are replaced by
the grownups, young and adults. After the carol is finished, a wish is
being said and it is rewarded with money, twists and pork.
ln ldicel Padure the group of young men is accompanied by
the wooden goat. After the carols, the wooden goat is danced in the
house an a joyful whistle or violin song.
The caroling is closed with a party or with a dance in the Day
of John the Baptist.

72
https://biblioteca-digitala.ro

Sur Ies traces de Jean Cuisenier en Remanie
- des impressions architectoniques en Banat,
en Transylvanie et en Maramureş
Klaus Freckmann!Burghart Schmidt
Germania
Remarque preliminaire

La traduction en allemand de Jean Cuisenier Memoire des
Carpathes. La Roumanie millenaire: un regard interieur eveille
naturellement l'interet du traducteur pour le folklore d'examiner luimeme la culture rurale traditionnelle de la Roumanie. C'etait le regard
d'un etranger dans une culture qui lui etait meconnue jusqu'alors,
meme lors du premier contact avec ce pays, comme la Roumanie se
situait hors de ses travaux pour le folklore. Evidemment on ne pouvait
pas penser a la complexite des explorations et recherches sur le
terrain, meme lors des recherches suivantes, telles que Cuisenier Ies
avait realisees dans ce pays durant des annees. En revanche facile
etait de comprendre - a cause de la collection allemande
Schriftenreihe zur Dendrochronologie und Bauforschung - s'il fallait
diriger la recherche vers l'architecture historique, en effet sur celle de
pays, ce qui se produisait en 2005 lors d'un voyage de
reconnaissance d'Allemagne direction l'est jusqu'a Sighetu Marmatiei
aux Maramureş - juste a la frontiere ukrainienne. A cette occasion se
creerent des contacts avec la direction du Muzeul Maramureşului,
auquel appartient un ecomusee situe juste avant Sighet.* Les
constructions en grumes, pour lesquelles des questions de datation
restaient encore ouvertes, charmaient le visiteur venu de l'ouest. On
reflechit avec la direction du musee a une recherche
dendrochronologiste, qui devrait etre realisee lors d'une excursion
l'an prochain. De plus la curiosite scientifique du co-auteur de.cet
expose fut eveillee. Nous entreprîmes en effet le voyage ensemble,
qui nous conduisit a travers Ies Maramureş jusqu'aux celebres
monasteres de Moldavie Voroneţ et Suceviţa, et prîmes des carottes
de bois de quelques maisons du musee. Leur interpretation qui doit
etre realisee a partir d'une chronologie devant etre a nouveau
elaboree n'est toutefois pas encore terminee. Elle doit etre completee
a partir d'ulterieures investigations dendrochronologiques en
Roumanie, afin d'obtenir une vue d'ensemble sur l'histoire climatique
de ce pays. Cela necessitera encore du temps. lndependamment de
cela Ies premiers resultats de ces recherches et Ies impressions
architectoniques que nous avans recueillies lors des voyages a
travers le Banat et a travers la Transylvanie peuvent deja etre
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rendues. Ces images sont completees par des documents des
archives nationales autrichiennes qui conservent plusieurs plnns des
maisons colonisateurs du temps de la reconstruction d'Hongrie
durant la seconde moitie du XVllle siecle.
Comme pour J. Cuisenier le point central de nos voyages de
reconnaissance etait la «memoire» des paysages culturels - la
memoria, par laquelle on entend habituellement le souvenir
d'epoques anciennes et de leur tradition. Le terme comporte aussi la
memoire d'une region, qui se reflete dans la langue, dans Ies
traditionnelles manifestations de la vie et dans l'heritage architectural.
li peut s'agir de grandes performances architectoniques, par exemple
des eglises en Transylvanie qui sont construites comme de vraies
forteresses tandis que d'autres eglises sont moins fortifiees et ne
possedent qu'une tour forte comme un beffroi et une enceinte de
murs. Nous avons visite quelques de ces bâtiments plus modestes
sur le chemin entre Arad, Sibiu et Sighişoara. Ce qui etait
impressionnant c'etait la fa9on dont s'exprime l'histoire - entre autres
des babioles comme l'inscription allemande Ort der Ruhe - «lieu de
paix» au cimetiere appartenant a l'eglise de Tapu. C'est une occasion
d'indiquer la multiplicite de la Roumanie, particulierement en sens
ethnique. Une bonne possibilite de comprendre ce caractere
problematique par le medium visuel est Ies photographies premieres
qui montrent le monde du x1ve et de la premiere moitie du xxe siecle.
Ce sont des situations impressionnantes de la vie de tous Ies jours et
aussi de l'architecture rurale.
Lorsque l'on contemple l'architecture urbaine on se heurte a
des bâtiments que l'on connaît en maniere comparable dans toute
l'Europe, comme c'est le cas a Sighişoara. li y a dans ce vieux centre
une maison qui s'appelle a la ramure de cert. Elle possede une
construction interieure du moyen-âge tardif et une formation de
fa9ade avec des fenetres croisees, comme elles sont connues de la
Renaissance chez nous. On peut mettre en relation cette maison
avec des contes legendaires, car on trouve dans son voisinage un
autre bâtiment qui est aussi assez grand et dans lequel DraculaNlad
Dracul aurait vecu. li a, pour citer un autre point commun avec
l'Europe, deja inspire tres tot quelques hommes de litterature
europeenne, au dela des Balkans, mais aussi ceux de l'Europe
centrale, par exemple Augustin Calmet qui a publie a Paris en 1746
le titre suivant: Dissertations sur Ies Apparitions des Anges, des
Demons et des Esprits et sur Ies Revenants et Vampires de Hongrie,
de Boheme, de Moravie, et de Silesie. Pour citer un pendant en
langue allemande peut on nommer le titre suivant de Georg Tallar,
paru a Vienne entre 1781 et 1784: Visum repertum oder grOndlicher
Bericht von den sogenannten Blutsaugern, Vampren etc. [Visum
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repertum ou rapport approfondi des sangsues et vampires].Des tels
mythes se trouvent aussi dans la Memoire des Carpathes de Jean
Cuisenier. Et on y trouve encore un autre sujet, c'est a dire r
architecture traditionnelle rurale dont la lecture etait la ele pour notre
recherche sur place.
Les impressions architectoniques
En allant de Sibiu a Sighişoara on a deja une bonne vue
d'ensemble de la structure d'agglomeration et de l'architecture
traditionnelle rurale. li s'agit souvent, comme c'est le cas a Danec;, un
village situe quelques kilometres a l'ouest de Sighişoara, des villagesrue avec des maisons en pierres et d'un etage et des entrees
orientees vers la rue. Les combles a croupe sont couverts avec des
tuiles „queue de castor". Une plate-bande qui prolonge la ligne de la
gouttiere des câtes separe le rez-de-chaussee de la zone du pignon
superieur. Cette bande horizontale de toit est aussi couverte des
tuiles „queue de castor". Entre Ies maisons existent d'une fac;on ou de
l'autre une cour etroite et basse que l'on peut bien reconnaître de la
rue ou une grande cour entouree de murs et qui s'ouvre souvent par
une grande porte cochere cintree. Au premier coup d'CEil on croit voir
des bâtiments anciens, mais Ies dates de construction eclairent. Les
precedents chercheurs d'architecture avaient aussi constate ce fait.
Ces maisons appartiennent sans doute et sans exception a la
deuxieme moitie de XIXe siecle, voire meme a la premiere du XXe.
Une attitude fondamentale chretienne des habitants est manifeste,
car la plupart de ces maisons montrent des croix crepies entre Ies
deux fenetres superieures du pignon. Quelques fac;ades sont ornees
avec un crepi de contours baroque comme dans Ies pays orientais de
l'Autriche. Ces villages-rue avec leur maisons ou cours collees l'une a
l'autre sur des petites parcelles, d'un type de maison donnant un
aspect standardise ou etabli, rappellent souvent des villages de
basse l'Autriche et d'Hongrie de l'ouest. Mais l'impression d'une
conformite et d'un ouvrage de serie est ici, en Transylvanie, encore
plus evidente que dans Ies autres regions dans lesquelles se
manifeste une volante de fac;onner une unite. Est-ce que c'est une
manifestation ethnique ou y-a-t'il une autre raison pour cette
apparition? Nous essayerons de repondre a cette question plus tard.
Le deuxieme voyage nous conduisit d'abord de Sighişoara en
passant par Târgu Mureş et Reghin jusqu'a Bistrita et ensuite a
travers le nord de la Transylvanie jusque dans Ies Maramureş. Au
nord-ouest de Reghin on traverse une region qui est caracterisee par
des maisons en grumes et des maisons massives. Les poutres de
ces premieres sont crepies avec de la terre glaise et blanchies, ce qui
donne l'impression des constructions massives. Un point commun de
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ces deux habitations a un etage sont des galeries trilaterales. Les
toits possedent presque toujours des croupes droites et souvent des
lucanes-pignons qui sont ornees avec des ouvrages sculptes. Toutes
ces maisons sont, comme des exemples precedents nous l'avons
montre, des creations peu anciennes. Elles ne datent pas d'avant
1900. Cependant la construction massive a une tradition remarquable
en Transylvanie qui remonte jusqu'au XVle siecle - ainsi comme le
pan-de-bois qui existe en deux versions: une maniere primitive
consistante des poteaux et potelets sans des elements de decharge
et une maniere plus developpee comme en Europe-Centrale.
Avec Ies Maramureş s'ouvre la troisieme region de
l'architecture rurale roumaine. Jean Cuisenier a bien enregistre cette
region dans la Memoire des Carpathes a l'aide du village de Sîrbi qui
est situe pas loin de Sighetu Marmaţiei dans la vallee du fleuve
Cosău. C'etait le regard d'un observateur ethnologique comme ii
demontre le passage suivant: „L'implantation de ces bâtiments est
gouvernee par deux regles: offrir aux gens qui passent une fa9ade
qui marque ostensiblement le rang de celui qui habite la, le portail y
pourvoit; tirer le meilleur parti du site pour l'exposition au soleil en
orientant Ies galeries et Ies ouvertures au midi, voila qui explique Ies
differences observables dans la composition des galeries". Les
grands portails avec leur decor sculpte sur bois - des entrees tres
representatives - sont en effet une carte de visite de ces proprietes,
en roumain gospodărie, et ils soulignent en meme temps en
compagnie des clâtures en bois la demarcation vers le monde
exterieur et la particularite de la vie privee (fig. 7). Le suivant passage
cite des freres et premiers chercheurs de la Roumanie, Arthur et
Albert Schott, souligne ce fait tres impressionnant: «Chacune maison,
meme la plus miserable cabane, est pour Ies valaques un château
fort qui est garde en cutre par deux ou trois chiens». 1 li etonne
encore une fois que beaucoup de ces portails sont originaire du
temps recent. Apparemment le regime de Ceauşescu n'y avait rien a
objecter a ces ouvrages qui sont assez souvent extraordinaires ou
curieux. On Ies regardait plutât comme l'expression de
l'independance de l'artisanat d'art roumain que le regime ancien
voudrait avoir lie a la culture des Daces et Getes. Quant a l'espace
interieur d'une maison, Jean Cuisenier l'a presente comme une
habitation avec une disposition de trois cellules, c'est-a-dire une casa
eu tindă şi sobă, une maison a vestibule et poele. Ce vestibule qui est
la piece centrale fait fonction de l'entree et de la cuisine - des
utilisations qui sont aussi souvent separees par un mur mince ou une
cloison. La chambre situee a gauche de cette entree s'appelle casa
mare, que veut dire mat a mat la grande maison ou la piece
d'honneur, tandis que la casa mica a droite est la petite piece, /a
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petite maison ou la piece du couple parental. Compare-t-on cette
habitation avec une maison qui ne dispose qu'une piece on doit
constater un programme spatial differentie et deja confortable. La
combinaison de l'entree et de la cuisine n'est pas seulement une
particularite de l'c:rchitecture traditionnelle de la Roumanie, mais on
trouve cette piece centrale aussi dans autres pays europeens, ou on
la nomme la maison. li y a des cas pareils dans Ies regions orientales
d'Autriche avec une piece devant la cuisine, la cuisine exterieure, et
avec une galerie d'entree, portee par des colonnes ou des piliers - un
ensemble que l'on designe le devant la maison. Aussi en
Transylvanie est la zone divisee de l'entree, ou se trouve l'âtre avec
son conduit de fumee, la maison et la galerie de cette entree le
devant la maison. Et la tribu magyar des Szekler qui merite d'etre
mentionne nomme sa piece centrale hâz (ma on). Ainsi on connaît
des cas paralleles dans le Caucase ou cette p ce centrale est la
grande mais.
Quant a la propriete dans Ies Maramureş - gospodărie - ii s'agit
d'un ensemble de plusieurs bâtiments. En dehors de l'habitation ils
existent comme des etablissements agraires Ies plus importants la
grange, l'ecurie, Ies etables a vaches et a porcs, la berger e, le pouls
1er et peut-etre ion rucher. li y a aussi quelques hangars ou remises
pour Ies outils et le bois de chauffage. Enfin on doit mentionner une
ma on particuliere - casa bătrână - qui sert d'une modeste part de
vieillesse. Un puits a chaine qui est construit en bois complete cet
arrangement d'immeubles au lequel appartiennent encore un jarc n et
un verger. En tout on a un champ spatial sous Ies yeux avec un ordre
social qui est structure hierarchiquement. En cutre la disposition des
bât adents reflete un organe a on prononcee agricole et
preindustrielle, comme on ne la rencontre plus en Europe-Centrale.
En regard de l'espace interieur de l'habitation dans Ies
Maramureş une visite de !'ecomusee pres de Sighetu! Marmatiei est
recommandable. Ce musee dispose aussi de quelques maisons dans
Ies villages voisines, des maisons qi sont restees sur place, par
exemple la maison Lazâr a Giuleşti, datee par epigraphe 182. li s'agit
d'une construction en grumes typique avec une galerie t angula e et
avec un haut et r de toit en croupe couvert de bardeaux. Le carre des
sablieres est de chene, tandis que l'autre charpenterie avec le toit est
travaillee de sapin.
La de posait interieure avec son vestibule centrale, ou se trouve
aussi l'âtre, et avec Ies deux p ;ces a câte est conforme au plan
hattuel. Mais, en contraste avec Ies maisons plus anciennes le plan
est dans cette mesure modifie que Ies deux pieces a câte sont
diminuees en faveur de deux petites chambres complementaires (fig.
9). Un autre exemple du XIXe siecle avec une disposait en
77
https://biblioteca-digitala.ro

comparable est la maison Petrovai de Bârsana que l'on peut regarder
au musee. Ici on voit encore bien la maison situee a droite du
vestibule avec le foyer. La- derriere se trouve une deuxieme occasion
de cuisiner, la cuisine de /'ete. La maison llea de Caline9ti - c'est
aussi une maison de musee du XIXe siecle - presente un espace
interieur pare, quoique la deuxieme cuisine manque.
Ces trois maisons de l'ecomusee representent bien la maniere
traditionnelle de construction et de la disposition spa aie dans Ies
Maramureş. Des exemples plus anciens que le XVle et le XIXe siecle
sont rares. Tout de meme le musee possede avec la maison Tivadar
de Călineşti un temoignage du XVlle siecle et de plus quelques
autres du XVllle qui montrent le developpement interieur - un premier
stade c'est une disposition bicellulaire avec le vestibule centrale qui
fait fonction de la maison, et alors un stade suivant c'est une
organisation tri cellulaire avec le vestibule et deux pieces dont la plus
grande est la maison. On peut la chauffer tandis que la chambre
petite reste froide. Quant a la maison a eche unique ii s'agit de la
forme la plus ancienne. Mais on doit prendre en cons iteration que
c'est aussi „la demeure de personnes dependantes par la situai in
economique et soc île et par l'âge". C'est-a-dire qu'une telle
habitation ne doit pas etre necessairement tres ancienne. Le critere
de l'âge d'une maison n'est par consequent pas seulement son
espace interieur, aussi la maniere de sa construction,
particulierement de sa charpente ou de son poutrage. li se pose la
question quel systeme d'assemblage des poutres a-t-on pratique en
regard d'une maison en grumes: peut- etre un assemblage a mi bc 5
ou a queue d'aronde ou a la Roumaine? Cela s'adresse a l'epaisseur
des poutres ou planches - quelque fois d'une hauteur d'a peu pres
d'un metre - qui sont d posees aux rangs horizontales l'un sur l'autre.
Veut-on examiner Ies formes Ies plus anciennes et etudier le
developpement de ces assemblages des poutres, doit-on regarder
Ies eglises en bois dont ii ya des exemplaires celebres dans Ies
Maramureş, par exemple a Sat Sugatag une eglise datee 1642.
La maison en grumes connaît aussi des inscriptions datees que
l'on trouve aux portes s ou aux linteaux de l'interieur. li faut prend
certaies precautions dans le cas prendre, parce que ces portails ont
ete renoves tres souvent. Dans le deuxieme cas existent quelques
preuves particulierement du XIXe siecle et meme du XVllle. Une de
datant m est parfois le decor - la sculpture sur bois et des s pies
heraldiques sur Ies entra s et linteaux des portes. Mais bien entendu,
ces criteres stylistiques egarent aussi volontiers, comme ls montrent
des arcs en accolade en style gothique tardif sur Ies linteaux des
pieces de la maison Tiplea de l'ecomusee des Maramureş. lls
n'appartiennent pas au XVlle siecle, comme on le pourrait croire,
78
https://biblioteca-digitala.ro

mais au XVIII. Telles incertitudes demandent l'aide par la data on
dendrochronologique.
Cercetări dendrocronologice la case alese din cadrul Muzeului
în aer liber, Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei 1

Klaus Freckmann
Burghart Schmidt
Cercetările dendrocronologice realizate în anul 2006 la 15
obiecte ale muzeului au dus la datări absolute la 11 din casele
cercetate. Această rată ridicată a datării o datăm lui Thomas Eissing,
de la Universitatea din Bamberg, care ne-a pus la dispoziţie o
cronologie regională a stejarului alcătuită de el.
La prelevarea probelor (prin perforare în inima lemnului) a
trebuit căutată cu grijă substanţa originară a construcţiei şi să se
acorde atenţie lemnelor folosite ulterior sau celor folosite pentru
reparaţii. Sub anumite condiţii - în măsura în care în lemnele de
construcţie sunt vizibile „inelele lemnului" - dendrocronologia poate
dovedi exact anul tăierii copacului din pădure. Interesul principal
atunci când se studiază o construcţie este datarea exactă a începerii
construcţiei.
ln Germania de Vest dendrocronologia a putut
demonstra de exemplu că la casele din ţinutul Masei (în stânga
Rinului) era valabilă în general următoarea regulă: anul tăierii
copacului + 1 an
anul construcţiei. Aceasta dovedeşte că stejarii
tăiaţi nu erau depozitaţi ci erau folosiţi în stare proaspătă în anul
imediat următor. Au fost efectuate şi alte cercetări în Rheingau unde
coniferele sunt folosite ca lemne de construcţie, care s-a dovedit că
erau transportate cu pluta. ln cazul acesta diferenţa dintre anul tăierii
copacului şi anul construcţiei este ceva mai mare.
în cadrul muzeului se găsesc două case pe care este
inscripţionat anul construcţiei şi la care a fost a fost posibilă şi o
datare dendrocronologică exactă. Obiectul numărul 19b (numerotarea
obiectelor este luată din planul de situaţie al muzeului) are
inscripţionat anul 1779 ca an al construcţiei. Pentru această
construcţie copacii au fost tăiaţi deja în anul 1776. La Casa Lazăr
care este în afara muzeului în Giuleşti la numărul 292 inscripţia da ca

=

Traducere din limba germană de Pr. Florea Vasile din lucrarea Klaus Freckmann,
Burghart Schimdt, Au/3 Jean Cuisenier Sparen in Rumăniein - arhitektonische
Eindrucke im Banat, in Transi/avanien und in den Maramures, publicat în volumul
„Jean Cuisenier, Das Gedăchtnis der Karpaten - Rumăniein und sein Kulturelles
Erbe: /nnen - und Aul3enansichten", Jonas Verlag, 2008 (cu acceptul scris al
autorilor).
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an al construcţiei anul 1826, copacii
înainte în anul 1822.
Rezultatul

cercetării

însă

au fost

tăiaţi

cu patru ani

dendrocronologice

Numerele obiectelor sunt luate din harta ghidului muzeului.
Denumirea probelor este ordonată numeric.
Obiectul 37: Casa Hodor Pop din Bârsana
Datarea istorică a construcţiei: secolul 19
Dendrocronologia: 183311834

Denumirea probelor

001/ Partea de est uşile de la şură,
portal la stâlpii din colţuri
0021 Partea de sud a 2-a grindă de
sus în stânqa streaşinei de la şură
003/ Partea de nord-est, colţul din
faţă al şurii, grinda de sus, la locul
îmbinării cu pragul

Nu mă
rul
inelelor
91

Al bur Primul Anul
nuri inel
tăierii
1

1833

1833

stejar

58

10

1833

1833

stejar

48

7

1833

1833

Specie
de
lemn
la ulm

Obiectul 7: Casa Stan din Săpânţa
Datarea istorică a construcţiei: secolul 17
Dendrocronologia: 177311774

)enumirea probelor

004/

Colţul

groasă

sud, a 2-a scândură
la îmbinarea cu pragul,

Specie Nu mă
de lemn rul
inelelor
stejar
119

fronton
005/ Colţul sud.streaşină de est stejar
a 2-a scândură groasă la
îmbinarea cu praqul, fronton
006/Scândură groasă la pragul
stejar
de la pereţii despărţitori; tindă şi

Al bur Primul Anul
nuri inel
tăierii
14

1773

1773

144

13

1773

1773

94

9

1766

1773±3

1708

în jur

bucătărie

0071

Colţul

nord-vest, scândura
de sus de la streaşină
înainte de construcţia

Stejar

109

groasă

de/după

acoperişului

1773±2
5

008/ Latura

sudică,

a 3-a
deasupra
pragului la streaşină de sud

Fag

146

scândură groasă
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*

Obiectul 8: Casă ucraineană (ruteană) din Poienile de sub Munte
Datarea istorică a construcţiei: secolul 18
Dendrocronologia: 177711778
Numărul

Denumirea probelor

Specie
de
lemn
009/ Colţul sud-vest, prima conifer
scândură groasă deasupra
praqului
Conifer
010/ Colţul sud-est, prag
011/

Colţul

nord-est, a 2-a Conifer
deasupra

Al bur
inelelor nuri

Primul
inel

122

1803

92

1

1777

59

1

1818

Anul
tăierii

1777

scândură groasă

pragului
012/ Latura nord-estică,
pagul de la pereţii

Ulm

55

?

?

Ulm

40

?

?

despărţitori

013/ Latura
praq

nord-estică,

Obiectul 23: Casa Ţiplea din Fereşti
Datarea istorică a construcţiei: secolul 18
Dendrocronologia: 197911680±5
Denumirea probelor
014/ Praqul de la şatră
015/ Latura vestică, pragul

Numărul

Specie
de lemn
stejar
Stejar

inelelor
58
118

Al bur
nuri

Primul
inel

Anul

-

Stejar

159

11

Stejar

156

9

1668

1679±5

Stejar

89

13

Stejar

157

1653

1679±5

Stejar

100

1638

1679±5

Stejar

171

1649

1679±5

tăierii

5

pereţilor despărtitori

016/ Latura estică, pragul
peretilor despărţitori
O17/Peretele despărţitor
vestic, capătul grinzii la
îmbinare lânqă uşa casei
018/ A 3-a scândură
qroasă la îmbinare
019/ Latura vestică la intrare,
scândura groasă, peretele
despărţitor, la îmbinarea cu
praqul, în nordul uşii
020/ Peretele despărţitor sudic,
stâlpii din coltul uşii de la
cămară

021/ Coltul sud-vestic, a 2-a
scândură groasă deasupra
praqului

-
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Obiectul 25: Casa Tivadar din Călineşti
Datarea istorică a construcţiei: secolul 18
Dendrocrono Ioaia:
. 179411795±5
Denumirea probelor
Specie
de lemn

Numărul

inelelor

Al bur
nuri

Primul
inel

stejar

101

1

1774

1794
±5

Stejar

71

Stejar

160

nord-vestic, scândura
a oraqului
032/ Colţul sud-estic, scândura
groasă a pragului
033/ Colţul nord-vestic, a doua
scândură groasă la îmbinarea cu
pragul

Stejar

26

Stejar

132

Stejar

99

6

1784

1794
±5

034/ Coltul nord-vestic, a doua
scândură groasă la îmbinarea cu
oraqul

Stejar

71

++

028/

Colţul

de nord-vest, a 2-a
(cea de sus) la

scândură groasă

îmbinare
029/ Latura

nordică. peretele
al odăii
030/ Scândura groasă din prag,
peretele despărţitor al odăii dinspre

Anul
tăierii

despărţitor

tindă

031/

Colţul

qroasă

Obiectul 22: Rona de Sus, Şopron
Datarea istorică a construcţiei: 1700
Dendrocronologia: 174611747

Denumirea probelor

Colţul

tăierii

Al bur
uri

Primul
inel

Anul

inelelor

stejar

82

8

1738

1746±8

de sud-vest, a 2-a
din latura

Stejar

147

16

1746

1746

de sud-vest, a 2-a
din latura

Stejar

285

22

1740

1746±6

022/ Colţul de sud vest de la
îmbinarea cu pragul
023/

Numărul

Specie
de lemn

scândură groasă
sudică

024/

Colţul

scândură groasă
sudică

Stejar
025/ Colţul de sud-est,
scândura groasă de la prag
026/ Latura de sud-est în colţul Stejar
de nord-est, al treia scândură

86

**

159

**

groasă

144

027/ Latura de sud-est în colţul Stejar
de nord-est, al treia scândură

17

groasă
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1746

1746

Obiectul 26: Casa Berciu din Călineşti
Datarea istorică a construcţiei: secolul 17
Dendrocronologia:?
Denumirea probelor
035/

Colţul

groasă

sud-vestic, scândura
a pragului de la intrarea în

Numărul

Specie
de lemn
stejar

inelelor
122

Al bur
nuri
10

Stejar

92

13

Primul
inel

Anul
tăierii

1şatră

036/

Colţul

sud-estic, scândura
de la oraq
037/ Latura vestică, intrare, peretele
despărţitor la uşa casei
038/ Colţul nord-estic, a 3-a
scândură groasă peste prag; la
îmbinarea cu praqul
039/ Latura estică, peretele
despărţitor mijlociu, la îmbinarea
cu oraqul
040/ Colţul nord-estic, a patru
scândură groasă la îmbinarea cu
oraqul
qroasă

Conifere 59
Conifere 55

1

Conifere 40

Conifere 64

Obiectul 27: Casa Arba din Vadul lzei
Datarea istorică a construcţiei: secolul 19
Dendrocronologia:1776/1777
Denumirea probelor
040/

Colţul

nord-vestic, a 3-a
la îmbinarea cu

Numărul

Specie
de lemn

inelelor

stejar

Al bur
nuri

Primul
inel

Anul

222

1743

1776
±20

Stejar

130

1776

1776
±8

Stejar

77

1776

1776

scândură groasă

pragul
042/ Latura sudică, la îmbinarea cu
pragul a peretelui despărţitor vestic
lângă uşa casei
043/ Colţul nord-estic, a 2-a
scândură groasă la îmbinarea cu
pragul
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14

tăierii

Obiectul 19: Casa Petrovai din Şieu
Datarea istorică a construcţiei: secolul 18
Dendrocronologia:?
Specie
Numărul
de lemn inelelor

Denumirea probelor
044/ Latura
despărţitor

nordică,

al

peretele

Conifere 81
Conifere 39

despărţitor

al

odăii

047/ Peretele

despărţitor

al

cămării

Conifere 33

048/ Latura sudică, parte din spate
a tindei
049/ Colţul nord-vestic, la
îmbinarea cu pragul

Conifere 58

050/ Colţul nord-vestic, la
îmbinarea cu pragul

Conifere 52

tăierii

Conifere 65

Obiectul 19a: Casa Petrovai din Şieu, Şopron
Datarea istorică a construcţiei: secolul 18
Dendrocrono Iog1a:
. ?
Denumirea probelor
Specie
de lemn
Şopron,

latura
a pragului

052/ Şopron,
cu pragul

Anul

Conifere 30

rotundă

046/ Peretele

051/

Primul
inel

cămării

045/ Latura nordică, grinda
deasupra uşii de la intrare

groasă

Al bur
nuri

colţul

estică,

scândura

sudic, la îmbinarea

Obiectul 19b: Casa Petrovai din

Şieu,

Numărul

inelelor

Conifere

75

Conifere

42

casa

Al bur Primu Anul
nuri
I
tăierii
inel

vecină, inscripţionată

1779

Inscripţia construcţiei:1779

D endrocrono Iog1a:
. 177611777
Denumirea probelor

053/ Colţul nord-estic, la îmbinarea
cu pragul
054/ A 4-a scândură groasă în
latura estică, între uşa casei şi

Specie
Numărul
de lemn inelelor

Al bur Primul
nuri
inel

Anul
tăierii

Conifere 74

1772

1776±4

Conifere 130

1752

1776±5

Conifere 85

1776

1776

Conifere 52

?

Conifere 103

1776

fereastră

055/ A5-a scândură groasă în
latura estică, între uşa casei şi
prima fereastră
056/ Peretele despărţitor al odăii
mai mari
057/ Peretele despărţitor al odăii
mai mici
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1776

Casa

Lazăr

în

Giuleşti

nr.292 (în afara muzeului)

Inscripţia construcţiei:1826

Dendrocronologia: 182211823

Denumirea probelor
059/ Odaia din partea dreaptă, înainte
bucătărie, de-a lunQul Qrinzii de sprijin
060/ Latura sud-estică, prima scândură
oroasă în dreaota lânoă usa casei
061/ Colţul sud-estic, a 2-a scândură
peste praQ, la îmbinarea cu praQul
062/ Colţul nord-vestic, a 2-a scândură
la îmbinarea cu praoul
063/ Latura sud-estică, îmbinarea cu
pragul a peretelui despărţitor
064/ Colţul nord-estic, prag

Specie
Numărul Al bur Primul
de lemn inelelor nuri
inel
*
Conifere 33

tăierii

1822

1822

1816
1822

1822
±6
1822

Conifere 54

1822

1822

48

1810

1822
±5

Conifere

103

Anul

Conifere 89
Conifere

Stejar

138

Moara de apă, Moara Boboiog-leud;
Datarea istorică a construcţiei:?
Dendrocronologia: 157011571±10
Denumirea probelor
065/
066/
067/

Moară
Moară
Moară

de
de
de

apă;
aoă;
apă;

2006 în montaj
2006 în montaj
2006 în montaj

Specie
de lemn
Steiar
Stejar
Stejar

Numărul

inelelor
70
35
35

Al bur Primul
nuri inel
1552

Anul
tăierii

1570±10

*
*

Casă În Mara Hărniceşti nr.8
Dendrocrono/ogia: indatabil

Denumirea probelor

Specie
de lemn

058/ Colţul nord-estic, la îmbinarea cu Conifere
pragul

Numărul

inelelor
34
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Al bur Primul
nuri
inel
**

Anul
tăierii

**

Obiectul 5: Casa Bud; Sârbi-Budeşti
Datarea istorică a construcţiei: secolul 16
Dendrocronologia: 167611678
Denumirea probelor
068/ îmbinarea cu pragul în colţul
sud-estic
069/ îmbinarea cu pragul în colţul
sud-estic
0701 Prima scândură groasă peste
prag în latura estică
071/ A 3-a scândură groasă peste
praQ în latura estică
0721 A 2-a scândură groasă peste
praq în coltul nord-estic
073/ A 2-a scândură groasă peste
prag în coltul nord-vestic
074/ dublă folosintă, construit ulterior
075/ dublă folosintă, construit ulterior

Numărul

Al bur Primul
nuri
inel
14
1676

Anul

Specie
de lemn
Stejar

inelelor
152

Stejar

153

Stejar

129

7

*

*

Stejar

53

10

*

*

Stejar

177

1666

1676±10

Stejar

153

1678

1678

Stejar
Stejar

97
230

tăierii

1676

1628

16

1570
1652

Arburnuri = inelele lemnului. Inelele complete existente până la
marginea lemnului. Inelul datat ca fiind cel mai recent corespunde
anului tăierii.
* = nedatabil din cauza numărului prea mic de inele, sau au fost
constatate deficienţe de dezvoltare.

Le paysage et la maison rustique
traditionnelle en Roumanie
Apres avoir fait des excursions a travers quelques paysages de
la Roumanie et apres Ies premiers pas dendrochronologiques nous
tournons vers l'atlas ethnographique de la Roumanie qui donne a la
maison traditionnelle et a sa construction sur la base d'enquete des
annees 1972 jusque 1982 beaucoup de place 2' Quelques cartes de
cet atlas presentent aussi la suivant du temps avant 1900 ce qui
etonne. On doit mentionner en regard de ce temps le developpement
territorial de l'etat de Roumanie qui n'avait guere permis une
homogene base de materiaux. Nous savons en cutre que la
recherche ethique de la maison traditionnelle ne faisait pas de grands
progres entre Ies deux guerres et voici comment non seulement en
Roumain de mais aussi en Hongrie. Quoi qu'il en soit, cet atlas
roumain ai peut s'appuyer au moins sur des travaux precedes de
l'ancien empire austrique -hongrois offert une bonne occasion pour
une recherche comparee de l'histoire de la ma on rurale. Tres
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instructive sont par exemple ces cartes qui documentent Ies differents
mate aux a constance et avec l'ai le des plans la structure et Ies
fonctions de la ferme ou le groupement de bâtiments ou enfin la
maison et sa disposition interieure. C'est dans la nature de ces
enquetes qu'ils ne peuvent pas presenter au contraire d'autres cartes
de cet atlas des proces dynamiques, elles d< vent plut6t se contenter
des recherches ponctuelles en regard d'un developpement historique.
C'est-a-d -e que ce sont des aspects statiques.
li n'etonne pas que ces cartes qui informent des mate aux de
construction on declare au la situation regionale de la ferme et de ses
bâtiments annexes. Les freres nommes Arthur et Albert Schott ont
deja remarque cette liaison de la contre et de la maison paysanne,
comme leur etude de la Roumanie de l'an 1845 le montre.
Abstraction faire de la plane de la Valachie la construction en bois,
particulierement la maison en grumes, predominait dans Ies regions
montagneuses. On estime cette maniere de construction aujourd'hui
seulement encore dans Ies Carpathes exterieures. En compensa ion
de Qa est ailleurs la maison en briques, aussi dans Ies Maramureş.
Ces pierres industrielles fabriquees ont aussi repousse Ies
constructions en pise et en torchis qui etaient autrefois repandues
dans toute la Roumanie. Remplaces furent aussi Ies mater aux de la
couverture de toit, comme la chaume, le roseau et Ies bardeaux.
Jadis, c'est-a-dire vers 1900, ils ne se bornerent pas a la region
des Carpathes, ils etaient en usage aussi en Oltenie.
La situation des fermes, leur position et disposition refletent,
comme ii est connu, des donnees geographiques. Les differences arc
tectoniques s'expliquent part seculierement par des faits
economiques, comme par exemple le contrer de la plaine et de
montagne Ies conditionne. D'autres facteurs sont la tradition
architecturale et Ies reglements du pouvons public. Les lois limitent le
territoire des types de maison. Et on ne peut pas bien separer ces
spheres d'influence ce qui complique la consideration de l'histoire de
bâtir et ce qui demontre la difficulte de trouver la pretendue forme
primitive de la maison hongroise. Des questions architecturales,
comme la position d'une maison neuve, furent reglementees par l'etat
- en cas d'Hongrie au plus tard pendant le XVllle siecle a l'epoque de
la reconstruction de ce pays. Ainsi ii fut defendu en Banat en 1772 a
cause de la protection contre l'incendie de placer des granges en
travers de la maison. D'autres ordonnances se rapportaient aux
materiaux de construction, a la maniere de construction d'une
maison, a sa grandeur et au nombre des pieces. Une loi de 1756/57
demandait un plan obligatoire pour des maisons urbaines.
Comme c'est transmis, des reglements de cette faQon ne furent
pas toujours observes a la campagne, soit que Ies paysans etaient
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trop pauvres, soit que la puissance centrale etait trop eloignee. Pour
cette raison l'autorite etait obligee a repeter Ies ordonnances. Quoi
qu'il en soit, ii est evident, comme l'absolutisme eclaire de l'empire
autrichien-hongrois liait des arguments du bien public avec la peine
d'un etat central bien organise et administre. A cette sphere
appartiennent par exemple la protection contre l'incendie, la defense
des constructions en bois et l'utilisation economique du bois. Cette
mesure etait aussi un moyen de la protection des forets. Un trait
caracteristique de cette epoque des lumieres est aussi la litterature
scientifique particulierement du genre mercantilistique qui avait que
but d'augmenter la richesse de l'etat ou de peuple. Cette litterature
qui traite aussi l'architecture donne des recommandations de bâtir
solide et moins cher. Une publication programmatique de cette
maniere est le suivant titre autrichien du temps vers 1800 dont
l'auteur est Mathias Fotunat Koller: «Ein Hundert und vierzig
Kupfertafeln zum practischen Baubeamten», c'est-a-dire: Cent
quarante gravures pour la pratique du fonctionnaire des bâtiments.
Ce travail presente des plans de construction qui peuvent servir de
modeles pour des architectes, des proprietaires qui font bâtir ou pour
des entrepreneurs de construction. A ces propositions appartiennent
aussi des maisons que l'on peut caracteriser qu'une combinaison du
pan-de-bois et de construction en grumes - la derniere sOrement pas
tres estimee par l'autorite qui voulait economiser l'usage de bois.
L'auteur declare a ce sujet que l'on doit calfeutrer Ies petites fentes
entre Ies poutres des parois avec de la mousse avant Ies crepir avec
un mortier de chaux ou de glaise. Ainsi un manuel reprend une
maniere de construction qui est encore aujourd'hui populaire en
Romanie et la sanctifie scientifiquement. C'est le meme cas en
regard du pan- de-bois et des systemes a ossatures dont l'auteur dit:
«Des bâtiments avec des parois en bois se tiennent debout [comme
le pan-de-bois] par des sablieres et poteaux qui sont assembles avec
des decharges en chevron et en croix de-Saint-Andre». Quant a cet
ordre de possibilites techniques ii s'agit d'une particularite balkanique,
c'est-a-dire la construction en paiantâ - l'expression roumaine pour ce
systeme a ossature avec ses hourdis qui sont faits normalement d'un
clayonnage avec de torchis. Dans ce contexte la publication suivante
de Joachim Bedeus von Scharberg merite d'etre mentionne:
Grfindliche Anleitung zur wolfeilsten und doch feuerfesten Baukunst
von blofien Erdwânden und Strodâchern zum Behuf des Landvolks
[lnstruction approfondie pour construire moins cher et pour proteger
Ies maisons contre l'incendie avec la methode de pisee ... ], Sibiu
1804. Les conflagrations dont beaucoup de villages en Transylvanie
etaient victime etaient le motif le plus important de ce livre. li est
apparent, comme l'esprit rationaliste des pragmatistes ou realistes se
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donnait la peine de la construction. L'affinite intellectuelle avec Ies
encyclopedistes rend clair. L'autorite de l'etat - on a en vue l'empire
autrichien-hongrois - faisait de meme chose en projetant pas
seulement des bâtiments officiels, mais aussi des maisons pour des
colonisateurs. Par cette raison nous recommandons pour cette sorte
de maison le terme maison coloniste, bien savant que ce mot pourrait
avoir un son pejoratif.
Des plans des maisons des colons

La reorganisation des provinces hongroises devastees etait
pour la politique de l'empire un grand devoir pendant tout le XVII-le
siecle. On devait etablir de nouveaux colons que l'on pouvait
persuader autant plus facile que Ies avantages materiels etaient plus
grands, comme par exemple la transmission des proprietes, l'aide en
regard de la construction des fermes et des maisons des artisans et
des subventions d'autre maniere. Toutes ces sortes de subsides
permet par exemple un papier de recrutement de l'an 1783 avec
lequel le gouvernement viennois essayait de persuader des gens en
Rhenanie de transferer dans la Hongrie.
Ce n'etait pas seulement l'empire autrichien-hongrois qui
prenait telles mesures, aussi d'autres monarchies et principautes se
donnaient la peine de peupler des regions vastes. Des villages neufs
dans la Marche de Brandenbourg, fondes sous Frederic le Grand,
sont bien connus. On y parle des hameaux ou des villages des
colonisateurs, tandis qu'en Autriche ce sont des villages ingenieurs.
En outre c'etait partout une demande des etats mercantiles d'agrandir
ses populations, dont !'industrie fut estimee donc que la premiere
source de la richesse publique.
Quant a des ebauches de maison ici presentees ii s'agit des
plans autrichiens de la deuxieme moitie du XVllle siecle qui furent
dessines normalement a Temesvar (en roumain Timişoara, en
allemand Temeschburg), la capitale du Banat, et qui avaient
apparemment un caractere officiel. Ces plans sont souvent
accompagnes par des calculs qui tiennent compte de plusieurs
variantes d'execution, peut-etre si le poutrage soit travaille en bois de
chene ou en sapin. Tres instructif est par exemple un plan alternatif
de l'an 1771 qui montre la fac;:ade, le reez-de-chaussee et la coupe
longitudinale d'une telle maison d'un colon, c'est-a-dire une fois en
pan- de-bois, l'autre 3 en pise: « .. fait de la terre battue», comme l'a
ecrit l'architecte. Dans ces deux cas le rez-de-chaussee montre la
meme disposition des pieces ce qui signifie que Ies materiaux de
construction n'ont aucune influence sur l'organisation interieure d'une
maison - d'une maison-bloc pour preciser le type. li s'ouvre par un
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vestibule duquel le foyer est separe. Cet âtre echauffe aussi la
grande eche voilee. Suivant le commentaire du plan la cuisine est
entouree de trois murs en biques qui resistent au feu. Le toit peut etre
couvert avec des bardeaux ou du chaume, tanise que le p non doit
etre revetu des planches. Un autre plan qui n'est pas datee, mais qui
est aussi originaire du XVllle siecle et tres pareil au prendir, bien qu'il
renonce a l'etable, repete la ci ne centrale, la grande piece chauffee
et la petite sans feu de l'autre câte. Un dessin perspectif
complementaire donne une vue dans la charpente du toit et presente
une ferme avec des faux-entraits au-dessus des jambes-de-force et
montre le foyer, ebauche comme un toit a croupes. L'exterieur de la
maison est tres modeste, et Ies fenetres sont petites. Un troisieme
plan qui est combine avec l'epure de la forteresse de Brad, situee en
Banat, et avec quelques villages des colons montrent une maison en
quatre exemplaires. Son cube est toujours de la meme grandeur,
mais Ies materiaux de construction sont differents. D'un part ii s'agit
du pan-de-bois ou d'une ossature en bois, d'autre part du pise.
Nommes sont encore deux plans des annees 1767 et 1769 du district
Lugosch (en roumaine Lugoj) et du village Bogarosch (en roumain
Bulgăruş, en hongrois Bogaros), situe entre Timişoara et la frontiere
actuelle roumaine et hongroise Ces ebauches attestent d'une fac;:on
un rez-de-chaussee tricellulaire - une maison sans etable - ou de
l'autre un tel a quatre cellules ma ion avec une etable - des maisons
a lesquelles le vestibule combine avec la ci sine et la chambre
chauffee par le foyer sont communes. Une coupe longitudinale a
travers l'âtre et la cheminee explique cette situation.
Le caractere modele de ces plans est evident. Nous pouvons
completer ce dossier par un deuxieme qui etait charge apparemment
de la surveillance speciale de l'autorite Lă-dessous ii y a des plans
des auberges fiscales du dernier quart du XVllle siecle Le dessin
d'une telle maison de l'an 1785 pour un village du nom Szilang
presente un vestibule central et une piece a chaque câte. On doit
souligner que la cuisine avec le foyer duquel se laisse chauffer deux
poeles des pieces voisinees n'est pas l'allongement ou la fin du
vestibule, elle reclame plutât une piece particuliere. li s'agit d'une
maison d'une profondeur de deux pieces et d'un corridor qui passe
d'un câte a l'autre de la maison. Des latrines se trouvent dans un
cabinet derriere l'habitation. Le plan est conforme en consequence a
des idees hygieniques qui n'ont pas ete generalement valable a cette
epoque. Un autre plan d'une auberge fiscale des annees de 1800
pour Zalatna (en roumain Zlatna, en allemand Klein-Schlatten)
montre encore une fois la version plus ancienne de la combinaison
du vestibule avec la cuisine. li est interessant que la fac;:ade de cette
maison soit accompagnee par une galerie, comme elle est connue de
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l'architecture rurale. Mais en ce cas eile consiste en deux etages. La
feuiile de ce plan de l'auberge informe nous dans sa partie inferieure
d'un deuxieme plan, c'est-a-dire d'un «bâtiment administratif
seigneurial a Zalattina» qui heberge aussi un logement prive. La
cuisine, ici nommee avant maison, a une position laterale, comme
c'est le cas a Szeligang. Des latrines sont aussi marquees. Que
dernier plan des auberges soit presente un dessin de l'an 1780 pour
Verbovsko, quoique cette viile soit situee a la câte croate, par
consequent en dehors de notre terrain d'enquete. Mais ce dessin soit
mentionne ici parce qu'il ressemble beaucoup a une ebauche dans le
livre de M. Fortunat Koiler «Cent quarante gravures pour la pratique
du fonctionnaire des bâtiments». Cependant on ne peut pas repondre
la question, auquel modele de plan l'architecte du projet a Verbovsko
- son nom est Vinzenz Franz Edler von Platzer - s'est refere. Mais ii
est evident que Ies differences architecturales se melangent dans Ies
regions et comme la tendance de standardisation rend plus fort. La
derniere consequence est la viile planee sur la planche a dessin.
L'histoire d'architecture autrichienne-hongroise peut citer des tres
bons exemples pour cette ambition, entre autres /a Fran<;ois-etLudovicea-Ville (en ailemand Franz und Ludovicea-Stadt), nommee
apres le couple imperial Franc;:ois I et son epouse Ludowika. Ces
deux etaient maries entre 1808 et 1816. Le plan de la viile est
originaire des annees de 1800 (fig. 19a/b). On voulait realiser la viile
ideale dont Ies traits caracteristiques seraient la conformite et la
symetrie. Une colonne a l'honneur des majestes serait le point central
au milieu. d'une place rectangulaire de cette planification. La rue
superieure s'appeilerait rue Fram;ois et la rue inferieure rue
Ludovicea. Les bâtiments etaient prevus que des maisons jumeiles
avec des annexes conformes, des cours et des jardins la-derriere.
L'impression d'un ouvrage standardise et de serie, deja mentionnee
en contexte des viilages de Daneş, aurait vecu ici un point culminant
pour lequel seulement une volante systematique aurait ete
responsable.
La question de l'originalite et de la reception de
l'architecture rurale

Les plans des maisons colonises de la deuxieme moitie du
XVllle siecle, ici presentes, conduisent a un theme special de
l'ethnologie et du folklore que l'on discute toujours depuis l'ceuvre de
chercheur allemand Hans Naumann «Primitive Gemeinschaftskultur»
[La culture primitive des communautes], 1921, et Ies «GrundzOge der
deutschen Volkskunde» [Les traits principaux du folklore ailemand],
1922. li s'agit de la question fondamentale de la relation de
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l'authenticite et de la reception des temoignages populaires
traditionnels. En ce cas special de l'architecture rurale de la
Roumanie on peut se demander, si Ies maisons sont des produits
d'une creation independante, crus du sein du peuple, ou sont-ils des
objets des modeles qui ont leur origine dans Ies planifications
gouvernantes? Un probleme special est la situation des sources
historiques des maisons rurales dont la plupart n'ont pas un âge plus
grand que le XVllle siecle. Pour cette raison on doit interroger
d'autres faits historiques complementaires. Croit-an le livre «Essai
d'une histoire politique et naturelle du Banat de Temeswar, ecrit en
lettres entre 1716 - 1778» du Venitien d'origine Franz Griselini qui
etait un secretaire d'une societe agricole-economique de la couronne
imperiale autrichienne Ies conditions communes et economiques y
etaient miserables: «La population s'etait diminuee enormement, et
tout etait sans culture, descendu vers la barbarie», et Ies logements
n'etaient que des refuges.
Un jugement pareil se trouve dans la topographie du
fonctionnaire autrichien Johann Jakob Ehrler: «Le Banat depuis son
origine jusqu'aujourd'hui ( 1774 )». li constate [traduction li bre de
l'allemand en frarn;ais]: «Puisque Ies Turcs ont possede le Banat
pendant Ies dernieres 164 annees et n'ont pas trouve le gout a la
chretienne maniere de construire ... , peut-on conclure sans fac;on que
la couronne autrichienne trouvait en 1718 [apres la paix de
Passarovitz] rien d'autre que Ies traces de la barbarie». Meme si
quelques de ces caracteristiques sont surpassees en sens de la
propagande a cause de la proximite de Griselini et Ehrler d'AutricheHabsbourg, comme ils demontrent Ies monasteres orthodoxes du
moyen - âge conserves pas seulement en Oltenie (par exemple
Cozia), ils contiennent au moins une verite centrale, c'est-a-dire une
region infestee par la guerre et largement depeuplee. Plein de
promesses est la prosperite dans Ies annees apres 1718 sous le
gouvernement du comte Mercy; et decouragent est pour l'Autriche le
developpement apres la chute de Belgrade, 1739, qui est
accompagnee par la perte des provinces gagnes quelques decennies
plus avant.
«Le terreur de la guerre y avait chasse Ies arts, et dans un
moment toutes Ies bonnes oouvres etaient detruites qui avaient ete
germees par des annees ... ». Mais dans le Banat sauve on pouvait
continuer le programme du repeuplement avec de succes. On
gagnait, comme deja expose, avant tout des colons allemands
d'origine, mais aussi des franc;ais et italiens qui construisaient leur
villages a cote de tels des Bulgares, Valaques ou d'autres ethnies.
Pour coordonner et accelerer le developpement commun et la
construction de villages neufs - des villages d'une forme reguliere - le
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gouvernement etablit a Temesvâr un service de bâtiments en 1776.
Les plans des maisons des colons, au moins Ies plus jeunes, peuvent
avoir des rapports avec ce service; Ies plus anciens qui furent
dessine avant la fondation de ce dernier ne sont naturellement pas en
rapport avec celui. Mais plus important que ce fait soit la constatation
qu'il s'agit des ebauches des architectes et pas d'une architecture
provenue du peuple, c'est-a-dire d'un art populaire. La question, si
cette architecture a conserve encore des traits traditionnels, par
exemple a la maniere hongroise, ne peut pas etre repondue sans
fac;on, parce que des maisons paysannes du temps pre ottoman sont
presque inconnues dans ces regions.
Ainsi la situation dans le Banat et aussi en Transylvanie, mais
dans d'autres regions de la Roumanie d'aujourd'hui, par exemple
dans Ies Maramureş, qui etaient autrefois aussi hongroises, mais qui
ne furent pas gouvernees si centralistes de Vienne, Ies conditions
pour une tradition architectonique etaient peut-etre meilleur.
Cependant Ies recherches actuelles de l'histoire des maisons rurales
- nous nous rappelions l'ecomusee Muzeul Maramureşului pres, de
Sighetu! Marmatiei avec son grand nombre de maisons en grumes n'ont pas rapporte des. resultats pâur le temps anciant 1600; aussi
ms la dendrochronologie. Pour cette raison la question pour le
developpement architectonique reste encore pendante.
Enfin on doit prendre en consideration que l'on ne devrait pas
parler en regard de l'architecture rurale de la maison roumaine, a tout
le moins d'une maison allemande. Les differences regionales et Ies
raisons responsables de celles sont trop grandes. En cutre on ne doit
pas oublier que la Roumanie est toujours, aussi aujourd'hui, un pays
avec quelques ethnies - c'etait autrefois encore plus evident, comme
Ies premiers geographies et civilisations le demontrent - et que ces
ethnies ont y transfere des traditions architectoniques de leur
ancienne patrie. Le desir des habitations fermes et solides rapportait
des types de maisons speciales, comme Ies «cule(s)» des bojars des maisons fortifiees, aujourd'hui encore connues en Oltenie. Les
influences des autorites autrichiennes-hongroises ont ete
mentionnees. En sens pareil on peut supposer des moments
d'acculturation pour ces regions qui etaient regnees pendant des
siecles par la Sublime Porte. Au moins l'histoire d'architecture turque
vise des impulses de cette sorte qui se sont repandus du Bosphore
dans tout l'empire ottoman. Ces impulses etaient sOrement d'une
intensite differente - un theme qui serait digne d'etre recherche.
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Postface
Le leitmotiv - un mot allemand dans un texte frangais - est dans
La memoire des Carpathes de Jean Cuisenier le regard qui se dirige
au-dessus du monde quotidien vers un monde qui apparaît d'etre
etranger. D'un regard I Autre signifie la curiosite de faire la
connaissance de l'inconnu de laquelle peut croître la comprehension
pour d'autres identites. La memoire demontre des stades de
rapprochement d'autres styles de vie.
L'intensive occupation par des annees avec la Roumanie, avec
ses mythes, Ies rites de sa population et aussi avec son architecture
traditionnelle - de la ferme jusqu'aux monasteres de la Moldavie - a
change le regard de Jean Cuisinier envers cette culture, c'est-a-dire
d'un regard etranger a un regard interieur. En sens ethnologique on
pourrait nommer c;:a une reflexion ou une mai ere d'engager Ies
choses avec un interet personnel. Cette vue particuliere reconnaît la
singularite de la Roumaine qui puise a ses sources un caractere
evident. Pour nous, Ies auteurs de ce texte, quelques fenetres de la
maison roumaine se sont ouvertes. li se manifeste une liai' on avec la
pratique de logement dans d'autres pays d'Europe. Des termes
comme la maison, la grande maison ou la petite maison le montrent.
Aussi le foyer central avec la piece voisine chauffee - «une sphere
cultuelle», comme la recherche balkanique de la me son rurale - est
un phenomene qui est connu dans tout l'Europe. La subdivision
spatiale de maison - ainsi chez Jean Cuisenier - a des rapports avec
le foyer ou l'âtre et le chauffage des pieces. lls se trouvent egalement
des communautes en regard de la maison en grumes roumaine et le
blockhaus, pour choisir encore une fois un mot allemand, bien savant
que c'est un terme de la langue militaire, mais sa source est cette
Maison construite en bois. L'assemblage des poutres a la roumaine
est un technique special que de la charpenterie, d'autre part on
connaît des adaptions a des methodes usuelles ailleurs. L'histoire
architecturale de l'empire Autriche-Hongrois est apparemment un bon
exemple pour l'influence des autorites a la maniere de construction.
Ces modeles pratiques jadis sont encore visibles dans Ies villages
roumains d'aujourd'hui. Les rues de village en Transylvains dont Ies
maisons sont originales de la premiere moitie du XXe siecle refletent
toujours des idees des societes anterieures. On peut exam 1er c;:a par
exemple dans le village de Daneş, et on pourrait etre sais d'un
sentiment melancolique en regard des cours du temps. Jean
Cuisinier avait observe un tel toucher, quand lui et un collegue
visitaient un monastere roumain pendant Ies dernieres annees du
regime de Ceauşescu. A la prochaine visite, en 1991, ii n'y ava pas
de ra on pour une telle desolation. Esperons que natre prochain
sejour dans Ies Maramureş sera ainsi.
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Notes
La litterature des eglises fortifiees est enorme. Voir
Fabini, Hermann et Alida: Kirchenburgen in Sbenbtlrgen:
Abbild und Selbstdarstellung siebenbOrgisch
sâchsischer
Dorfgemeinschaften [Des eglises fortifiees en Transylva e - l'image et
la conscience de soi des communes rurales transylvaines], 2. edi on,
Beri i1991. - Robert Stollberg et Thomas Schulz: Kirchenburgen in
SiebenbOrgen. Fortified Churches in Transylvania. K61n/Weimar
2006.
- Michael Faber en cooperation avec Manuela SchOtz et Ingo
Konrads: Aufnahme! Fotografie und Erforschung ungarischen und
rumânischen Volkslebens [Photo! La photographie et la recherche de
la vie quotidienne hongroise et roumaine], Fuhrer und Schriften des
Rheinischen Freilichtmuseums und Landesmuseums fur Volkskunde
in Kommern, 56, K61n/Bonn 1997. - Mârta Fata: Rudolf Hartmann Oas Auge des Volkskundlers. Fotowanderfahrten in Ungam im
Spannungsfeld von Sprachinselforschung und lnterethnik [Rudolf
Hartmann - l'ceil de l'ethnographe. Des promenades photcgraph lues
a travers la Hong e. Des recherches linguistiques et de Pinterethique]
- Voir l'edition „L'inventation photographique des Balkans" du journal
Fotogeschichte. Beitrâge zur Geschichte und Asthetik der Fotografie,
2007, Nr. 103 (Jonas Verlag, Marbourg).
- Christoph Machat: Stadt SchâGburg - Municipiul Sigi9oara
Denkmaltopographie Siebenburgen, 4. 1 - Topografia Monumentelor
din Transilvana, 4.1, K61n 2002, p. 144-145.
- Le titre de ce livre se trouve chez Christoph DaxelmOller:
Zauberpraktiken. Die ldeengeschichte der Magie, Ausgabe:
Dtisseldorf2005, p. 319.
- Aussi Ies premiers chercheurs de l'architecture rurale avaient
deja constate l'âge specieux haut des maisons en Transylvanie,
particulierement dans le nord de ce pays pres de Bistrita. Voir Johann
R. BOnker: Das siebenbOrgisch-sachsische Bauemhaus [La maison
paysanne
transylvaine-saxonne],
Mittheilungen
der
Anthropologischen Gesellschaft in Wien, Bd. XXIX (N.F. XIX), Wien
1899, p. 191- 231.
- Johann R. BOnker: Das Bauemhaus in der Heanzerei
(Westungam) [La maison paysanne des Heances {l'ouest de la
Hongrie}], Mittheilungen der Anthropo/ogischen Gesellschaft in Wien,
tome XXV (N.F. XV), Vienne 1895, p 89-154. - Vera Mayer:
Burgenland. Bau- und Wohnku/tur im Wande/ [Basse- Autriche - le
changement de la cu/ture du /ogement], âsterreichische Akademie
der Wissenschctften, Phil.-Hist. Klasse, Sitzungsberichte, 602;
Mitteihmgen des lnstituts fur Gegenwartsvo/kskunde, 21, Wien 1993;
fig .. 88 - la rue d'un village a Oberrabnitz avec des maisons dont Ies
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fac;ades a pignon sont presque uniformes .
. Voir note. 5 - J. R Bunker: Das siebenburgisch-sachsische
Bauemhaus .. , S. 204.
- Memoire des Carpathes. La Roumanie millenaire: un regard
interieur, Paris 2000, S. 75.
- K. Freckmann: Sur Ies traces de Jean Cuisenier en
Roumanie, Ethnologie franc;aise, numero d'Hommage a Jean
Cuisenier, 2007.
- Arthur et Albert Schott (editeurs): Waiachische Maehrchen.
Mit einer einleitung Ober das Volk der Walachen und einem Anhang
zur erklarung der mâhrchen [Des contes valaques, avec une
introduction dans la vie du peuple valaque .. ], StuttgarUTObingen
1845, Volkskundliche Quellen, Neudrucke europaischer Texte und
Untersuchungen, III MOrchen undSchwank, Hildesheim/New York
1979.
- Jean Cuisenier: La maison rustique - Das Haus auf dem
Lande. Lebenswelten und Baustrukturen. Mit einem Nachtrag von
Klaus Freckmann, Quellen und Forschungen zur Europâischen
Ethnologie, 19, Dettelbach 1998. S. 399f.
- Roswitha Capesius: Ober die Entwicklung der Feuerstelle im
siebenburgischen Bauemhaus [L'histoire du developpement de l'âtre
de la maison paysanne transylvaine], Forschungen zur Volks- und
Landeskunde der Akademie der sozialen und politischen
Wissenschaften der Sozialistischen Repub/i"k Rumânien, tome 19,
cahier 2, 1976, p. 100-108. - Konrad Gundisch (red.): 850 Jahre
SiebenbOrger Sachsen, Begleitbuch zur Ausstellung [850 ans de la
Transylvanie saxonne, catalogue de l'exposition], Munich 1991, p. 9698: „La porte de l'entree conduit dans la piece de l'âtre, nommee la
maison. C'est la deuxieme piece vue de la rue".
- Voir la note 6 - V. Mayer, p. 24,27 et la figure 15. - Voir aussi
J. R. Bunker (comme la note 5 ), p. 217-226 et 230. Ela Gunda:
Ethnographica Carpatho-Balcanica, Budapest 1979; voir l'article: Der
Einfluss der gesellschaftlichen Organisation auf die Entwicklung der
j
sociale sur le
Bauweise [L'influânce de 1' organisation
7
developpement de la maniere de bâtir], p. 247-267. "I
- Mihai Dancuş: Zona Etnografica Maramureş, Bucureşti 1986,
p. 96-137. - George Christea I Mihai Dancuş: Maramureş- un muzeu
viu în Central Europei, Bucureşti 2000, p. 62-67. - Ion Ţelman I Ioana
Dancuş I Elisabeta Faiciuc: Cuhea în istoria c;i cultura Maramureşului,
Sighetu! Marmatiei 2005, p. 150-164 .
. Voir la note 10 - J. Cuisenier: La maison rustique .. , la
troisieme partie: « Logique sociale et composition architecturale », S.
229-300.
- Mihai Dancuş: Volkskundemuseum der Maramureş. Werte der
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Maramurescher Volkskultur [L'ecomusee dans la reg1on des
Maramureş, la culture populaire des Maramureş], Sighetu! Marmaţiei
2000 p. 45-46 .
. Ibidem, p. 38 .
. Grigore Ionescu: Histoire de l'architecture en Roumanie. De la
prehistoire a nos jours, Biblitheca Historica Romaniae, Monographies,
XI, Bucarest 1972, p. 42 .
. Voir la note 9, fig.????????
. Voir la note 15 - M. Dancuş: Zona Etnografica .. , p. 118-122. G. Cristea/M. Dancuş: Maramureş .. , p.
68-69.
- Voir la note 17 - M. Dancuş: L'ecomusee .. , p. 33-34 .
. Atlasul Etnografic Roman, deux tomes, Bucureşti 2003 - 2005.
Le premier tome traite de la maison et du logement, le deuxieme du
traivail traditionnel rural.
- lvân M. Balassa I Miklâs Cseri (editeurs): Nepi Epiteszet
Erdelyben (Az 1999, mârcius 21-27 -en Tusnâdon megrendezett
konferencia anyaga). Szentendre 1999. lvân M. Balassa: „Die infolge
des Ausgangs des Ersten Weltkriegs eingetretenen Verânderungen
begunstigten die Forschungsarbeit keineswegs, so daB nur einige
einschlâgige Arbeiten in Ungam erschienen, in Rumânien
zahlenmaBig noch weniger" [Les changements, causes par la
Premiere Guerre Mondiale, favorisaient en aucune
fac;on Ies recherches scientifiques. lls paraissaient seulement
quelques titres remarquables en Hongrie et en Roumanie presque
rien"] (p. 31 ). - Voir aussi I. M. Balassa: Geschichte und Ergebnisse
der lândlichen Hausforschung in Ungam [L'histoire et Ies resultats
des recherches de la maison paysanne en Hongire], Jahrbuch fur
Hausforschung, 47; Hausbctu und Bauforschung in Ungarn„ Marburg
2004, p. 39 -44 .
. Das Bauemhaus in âsterreich und in Ungam und in seinen
Grenzgebieten, hrsg. vom âsterreichischen lngenieur- und
Architektenverein [La maison paysanne en Autriche et Hongrie et
dans Ies regions frontalieres„], Vienne 1906. - Anton Dachler: Karte
der 6sterreichischen Bauemhausformen. Mit Beigabe textlicher
Erlâuterungen. Supplementheft VI zum XV. Band der Zeitschriftfur
âsterreichische Volkskunde [La carte des types de maisons
paysannes autrichiennes„], Vienne 1909. - Arthur Haberlandt: Die
Bauemhausformen im deutschen Grenzgebiet [Les types de maisons
paysannes dans Ies r'gions frontalieres allemandes], Zum
dreifiigjahrigen Bestehen der Zeitschrift fur Volkskunde in Wien.
Festschriftfur Michael Haberlandt, Wien 1925, p. 109-116 .
. Voirlanote 10-A.etA. Schott: Des contes valaques. „ p. 61: „On
rencontre chez Ies valaques toutes Ies sortes possibles de ma iso ns ..
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Les habitants des forets possedent des maisons en grumes, dans Ies
regions rocheuses on construit en pierre, mais dans la plaine, ou la
pierre et le bois sont trop chers, on trouve des ma iso ns pisees."
Frage des Ursprungs und der Typen des ungarischen Hauses ist
vielleicht das Gebiet der Untersuchung
- C'est le probleme de la recherche des origines de la maison
hongroise. Cette question a trouble particulierement Ies chercheurs
premiers, comme par exemple Hermann Phleps: Ober die Urformen
des siebenbOrgisch - sâchsischen Bauemhauses [Au-dessus des
formes primitives de la maison paysanne transylvaine-saxonne]
Archiv des Vereins fur siebenbOrgische Landeslcunde, N.F., tome 42,
cahier 1, 1924, p. 263-275. - Lâzlâ Dâm a correctement constate
quoique cette question fQt discutee tres souvent, ils existent toujours
des obscurites. Voir son article: Zur Frage der Genese des
ungarischen Hauses [A la question de la genese de la maison
hongroise], Zolân Ujvâry (red.), Ethnographica et
Folkloristica Carpaihica, i. Bd. Debrecen 1979, p 85-99 (=
MOveltseg es Hagyomâny, XIX).
- Voir la note 6 - V. Mayer: Burgenland .. , p. 36.
- Ibidem, p. 135-137.
- Rudolph C. MOhlbâk: Baugesetz-Sammlung aller ir. den K. K.
âsterreichischen Staaten vorzOglich der Provinz Niederâsterreich von
dem Jahre 1792 bis 1845 ergangenen Bauverordnungen ader
Bauvorschriften fur aile Magistrate, Dominien, Ortsgerichte,
Kreisingenieurs, Architekten, ilberhaupt aile Baubeamten, Stadt- und
Landbaumeister, Bauherren und aile Diejenigen, welche sich mit
Bauen beschâftigen, ader BauentwOrfe zu bewerkstelligen haben
[Collection des ordonnances et decrets de bâtir pour la province de la
Basse-Autriche depuis 1742 jusque l'an 1845 .. ], 4 tomes, Vienne
1847- 1852. Voir le premier teme, p. 4.
- Deuxieme edition corrigee, Vienne 1800.
- On trouve des indications au sujet de la techniquedu
clayonnage dans le catalogue de l'exposition: Das Holz in der
rumânischen Volkskunst, MOnchner Stadtmuseum 28. 1O. 1974 - 26.
1. 1975 (Le bois dans l'art populaire roumain], Munich 1974, p. 21-22.
- G. Ionescu: Histoire de l'architecture en Roumanie., (comme la note
19). - Paul Petrescu: Holz und Stern in der bauerlichen Baukunst in
Rumnien [Le bois et la pierre dans l'architecture paysanne de la
Roumanie] Revue Roumained'Histoire de /'Art, Serie Beaux Arts,
deuxieme tome., 1X/1972, p. 161-219. - Paul Petrescu: Holzbaukunst
in den Dârfem Rumâniens [L'art en bois dans Ies villages de la
Roumanie], Bukarest 1974.
- Comme la note 31 - Der practische Baubeamte, voir le toi s de
texte, p. 122, plan XXVII.
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- Johann Eimann: Der deutsche Kolonist oder die deutsche
Ansiedlung unter Kaiser Josef li. in den Jahren 1783 bis 1787
besonders im Kânigreich Ungam in dem Batscher Kombinat [ Le
colonisateur allemand ou la colonisation allemande sous le
gouvernement de l'empereur Josef li entre 1783 et 1787
particulierement dans le royaume de la Hongrie .. ], Editeur: Friedrich
Lotz, Munich 1965, p. 48-49.
- Comme la note 11 - J. Cuisenier: La maison rustique .. , S.
382-384.
- Ces plans se trouvent dans la „Sammlung der Karten und
Plâne"
des
Finanz-und
Hofkammerarchivs
innerhalb
des
âsterreichischen Staatsarchiv in Wien [Collection des cartes et plans
des archives de la Republique autrichienne, Archives des Finances et
de la Cour a Vienne], Ies signatures: Rb-43 a Rb-47. - li y a un
modele de calculation chez Franz Griselini: Aus dem Versuch einer
politischen und natiirlichen Geschichte des T emeswarer Banats in
Briefen 1716 - 1778 [L'essai d'une histoire politique et naturelle du
Banat de la region de Temesvâr, ecrit en lettres entre 1716 et 1778],
Verâffentlichungen des Sudostdeutschen Kulturwerkes, 11, Milnchen
1969, voir le tableau 11, p. 54-56. Une autre modele de calculation se
trouve chez J. Eimann .. , p. 55 - 56 (comme la note 34).
- Comme la note 36 - F. Griselini, tableau 11.
- Ce fonds se trouve aussi dans Ies archives des Finances et
de la Cour de Vienne; la signature: Collection des plans et cartes li, A
-XV ..
- Le terme „auberge fiscale" n'est pas tres clair. Aussi des
demandes a la Bibliotheque Nationale Autrichienne a Vienne et au
Musee de Vienne [Wien-Museum] ne le pouvaient pas definer
nettement.
Le Grand Lexique Universel de Johann Heinrich Zedler
[GroBes Universal Lexikon] declare le mot Fiscales Possessiones:
„Kammer-Goter, so man zu Lehen erhalten" [Des biens d'etat donnes
en fief], Halle I Leipzig 1735, tome 9., p. 977. li s'agit apparemment
des fermes emphyteoses.
Comme la note 31, plan LXXV.
- Comme la note 36 - F. Griselini a presente quelques modeles
de villages reguliers, p. 37 et Ies tableaux
- 16. - Johann Weidlein: Entwicklung der Dorfenlagen im
donauschwabischen Bereich, mit 106 Kartenfotografien [Le
developpement des villages dans la region des Souabes
danubiens .. ], Stuttgart 1965.
- âsterreichisches
Staatsarchiv,
Wien,
Finanzund
Hofkammerarchiv, Sammlung der Karten und Plâne [Les archives de
la Republique autrichienne â Vienne, Collection des cartes et plans],
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sign. L - 170.
- Comme la note 36 - F. Griselini.., p. 5 et 13.
- Johann Jakob Ehrler: Banatul de la origini până acum ( 1774 ).
Edifie îngrijita de Costin Fene9an 9i Volker Wollmann - Das Banat
vom Ursprung bis jetso (1774), [Le Banat des son debut
jusqu'aujourd'hui (1774 )], edite et commente par Costin Fene9an en
cooperation avec Volker Wollmann, Timi9oara I Temeswar 2000, p.
260.
- Un garant pour la sauvegarde des bâtiments sacres chretiens
et juifs etait le systeme „Millet", c'est-a- dire la cohabitation pacifique
des diverses communions religieuses, garantie par la Sublime-Porte.
- Comme la note 36 - F. Griselini.., p. 25.
- Comme la note 41 - J. Weidlein.
- Lucas
Joseph
Marienburg:
Geographie
des
GroBfOrstenthums SiebenbOgen, 1813 [La geographie du GrandDuche de Transylvanie, 1813], Schriften zur Landeskunde
SiebenbOrgens, 12, Cologne I Vienne 1987, p. 67-80. - Konrad
GOdisch (editeur): Handbuch der Landeskunde SiebenbOrgens. Eine
physikalisch - statistisch - topographische Beschreibung dieses
Landes von Eduard Albert Bielz, 1857, als Festgabe filr Ernst Wagner
[Manuel de la geographie et de l'histoire de la Transylvanie ... par
Eduard Albert Bielz, 1875, edition a l'hommage d'Emst Wagner],
Schriften
zur
Landeskunde
SiebenbOrgens,
19,
Cologne/WeimarNienne 1996, p. 139-144: ,JLa difference des
habitants de la Transylvanie en regard de la nationalite et de la
langue. 11 - L'ethnologie des decennies dernieres comprend Ies
ethnies differentes de la Roumanie et particulierement de la
Transylvanie qu'une chance de l'echange culturel - par exemple Paul
Petrescu: Die Volksarchitektur in SiebenbOrgen. Ein fruchtbarer
Boden ftir interethnische Beziehungen [L'architecture populaire en
Transylvanie. Un sol fertile pour Ies relations interethniques];
lngeborg Weber-Kellermann: Aspekte des Kulturaustausches bei der
interethnischen Erforschung eines rumânisch - sâchsischen Dorfes in
SiebenbOrgen [Des aspects de l'echange culturel en regard des
recherches interethniques - !'exemple d'un village transylvain saxon]. Ces deux articles se trouvent: SiebenbOrgisches Archiv, 3.
suite, 12. tome, 1975. p. 62-70, 171-178.
- Wilhelm Jânicke: Das rumânische Bauem- und Bojarenhaus
[La maison roumaine des paysans et des bojars], Bukarest 1918, p.
60-70.
- Metin Sâzen et Cengiz Eruzun: Anatolian vemacular houses,
Istanbul 1996, p. 27: „As the Ottoman Empire expanded during the
16th century, the Turks introduced the Anatolian house across a wide
area ranging from North Africa to the borders of ltaly and the
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Danube."
. D'un regard/'Autre, c'est le titre de l'exposition de
l'inauguration du Musee du Quai Branly/Paris, 2006.
- Comme la note 14 - B. Gunda, voir son article: „Die
Raumeinteilung der ungarischen Bauemstube, ihre gesellschaftliche
Funktion und kultische Bedeutung" [La disposition spatiale de la piece
hongroise, sa fonction sociale et sa signification cultuelle], p. 289319.
- 1Oa La maison Petrovai de Bârsana dans l'ecomusee, fac;ade
1Ob La maison Petrovai, coupe longitudinale
1 la La maison llea de Calinec;ti dans l'ecomusee
12a Plan d'une maison d'un colon, une construction en pan-de-bois
1771 (Staatsarchiv Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv,[les archives
de la Republique autrichienne a Vienne collection des cartes et plans]
sign. Rb 43- 1)
12b Plan alternatif, une construction pisee (Staatsarchiv
Wien ... , sign. Rb 43 - 2)
- Plan d'une maison d'un colon, deuxieme moitie du XVllle
siecle (StafRsarchiv Wien ... , sign. Rb 44)
- Des plans alternatifs d'une maison d'un colon de la region de
la forteresse Brâd, deuxieme moitie du XVllle siecle (Staatsarchiv
Wien .. , sign. Rb - 45)
- Plan d'une maison d'un colon de la region de Lugosch, 1767
(Staatsarchiv Wien .. , sign. Rb - 46)
- Plan d'une maison d'un colon dans le village de Bogarosch,
1769 (Staatsarchiv Wien .. , sign. Rb - 47)
- Plan d'une auberge fiscale a Szegilang, 1785 (Staatsarchiv
Wien, Finanz- und Hofkammerarchiv, Plan- und Kartensammlung li,
sign. A - XV - C/33)
- La moitie superieure: plan d'une auberge fiscale a Zalattina.
La moitie inferieure: plan du quartier neuf du proviseur a Zalattina,
deuxieme moitie du XVIII siecle (Staatsarchiv Wien .. , sign. L - 170 1)
- Plan d'une auberge a Verbosko, 1780 (Staatsarchiv Wien .. ,
sign. A - XV -C/32)
20a Plan d'une ville neuve „Franz- und Ludovicea Stadt" [la ville
de l'empereur Franc;ois et de l'imperatrice Ludovicea], vers 181 O
(Staatarchiv Wien .. , sign. L - 170 -1)
20b Plan de deux maisons de la ville neuve „Franz- und
Ludovicea-Stadt" (Staatsarchiv Wien .. , sign. L - 170 -2)
Transport d'un cochon a Sîrbi dans Ies Maramureş (2005)
A Budeşti dans Ies Maramureş (2005)
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Arhitectura umilirii
Prof. dr. Ioan Godea
Oradea
În cele ce urmează vorbim de o arhitectură a locuinţei creată
de omul adus într-o stare de umilinţă.
Nu prea s-a ocupat multă lume de acest subiect ca şi cum în
marea artă de a construi n-ar trebui să intre numai palatele, castele,
cetăţile şi marile biserici.
Numai că viaţa oamenilor nu a fost peste tot învăluită în
nimbul fericirii.
Am pus cap la cap mărturiile oamenilor, unele consemnate în
cărţi, altele de prin ziare, spre a reconstitui în linii generale cum
arătau casele şi satele construite în grabă sub supravegherea
miliţienilor.

În baza Rezoluţiei C.C. al P. C. R. din 3-5 martie 1949 (şi a
din 18 septembrie 1951) se decisese constituirea a GACurilor şi a întovărăşirilor.
În Raportul prezentat de Gh. Gheorghiu Dej la Plenara C.C.
al P.M.R. din 3-5 martie 1949 privind transformarea socialistă a
agriculturii se spunea, printre altele: „ţăranii săraci trebuie educaţi în
lupta necruţătoare împotriva chiaburilor, aceşti exploatatori odioşi şi
vicleni ai ţărănimii muncitoare"; „lupta împotriva celei mai numeroase
clase exploatatoare, burghezia satelor ... ".1
Ana Pauker dorea ca pe aceşti „exploatatori odioşi" să-i ducă
în Siberia, dar Dej a fost pentru Bărăgan, iar primele sate să fie
înfiinţate în jurul Braţului Borcea lângă fermele de stat Pietroiu şi
Cocardeaua.
Prin HCM 200/1951 s-a stabilit că unii locuitori din apropierea
graniţei cu Iugoslavia (la aproximativ 25 km de frontieră) pot şi
strămutaţi în alte localităţi. Prin HCM 344/15 martie 1951 se stabilea
că ministerul de interne poate „să ordone strămutarea din centrele
suprapopulate a oricărei persoane, a cărei prezenţă nu mai este
necesară acolo, ca şi strămutarea din localităţi a acelor persoane
care prin manifestările faţă de popor obstrucţionează construcţia
socialismului. .. Persoanelor sus numite poate să li se stabilească un
domiciliu obligatoriu în orice localitate de pe teritoriul ţării". 2
„Vara anului 1951 devine astfel momentul propice pentru
declanşarea acţiunii de dislocare. O directivă a celor mai înalte
Hotărârii

1

V. Marineasa, D. Vighi, Rusalii ... , p. 8
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului .... p. 22; V. Mari neasa, D. Vig hi, V.
Sămânţă, Deportarea .. „ p. 106
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autorităţi româneşti

ne lămureşte cu privire la scopul declarat al
scop legat de «asigurarea securităţii zonei de frontieră cu
Iugoslavia». Acelaşi document demonstrează că deportările au fost
gândite pe o adâncime în interiorul ţării, de la frontieră, de 25 km şi
au avut în vedere mai multe categorii de cetăţeni. În principal erau
vizate elementele socotite periculoase sau care puteau deveni
periculoase. De asemenea, pe frontiera de uscat se plănuia
evacuarea unei fâşii de teren, lată de 1OOm, fâşie ce trebuia să
dislocărilor,

rămână necultivată şi nelocuită."

Revenind la categoriile de cetăţeni supuşi dislocărilor aceştia
erau cuprinşi, în domeniul amintit, în trei mari grupe. Din prima făceau
parte cetăţenii statelor occidentale „imperialiste" şi ai lugoslaviei,
împreună cu persoanele cărora aceste state nu le recunosc
cetăţenia. Li se alăturau funcţionarii epuraţi, militarii deblocaţi, liberprofesioniştii excluşi din colegii, ca de pildă avocaţii, şi care nu erau
originari din zonă. Toţi trebuiau să o părăsească în 48 de ore, fără a li
se da dreptul de a se muta în centre aglomerate sau în alte localităţi
din restul zonei de frontieră.
A doua categorie, cea mai numeroasă de fapt, era constituită
din cetăţenii originari din Basarabia şi Bucovina de nord (stabiliţi în
România după 1 iunie 1940), din cetăţeni de origine macedoneană,
elemente care au făcut parte din SS sau, la nivel de vârf, din Grupul
Etnic German, simpatizanţi ai lui Tito (titoişti), contrabandiştii şi
călăuzele pentru trecerile frauduloase ale frontierei, rudele celor fugiţi
din ţară şi ale celor care au ţinut legătura cu cei ce organizaseră
rezistenţa armată în munţi, funcţionarii epuraţi, militarii deblocaţi
originari din zonă, chiaburii şi cârciumarii, foştii comercianţi ce au avut
legături cu străinătatea, foştii industriaşi şi moşieri. Asupra acestei
categorii se abăteau şi măsurile cele mai drastice fiind dislocaţi din
întreaga zonă în maximum 24 de ore şi supravegheaţi până la
punctele de dislocare pe întreaga durată a deplasării.
În sfârşit, a treia categorie ce trebuia să părăsească zona
individual în 24 de ore, după dislocarea celei de-a doua, era formată
din elemente ce avuseseră la activ o condamnare pentru o infracţiune
politică sau trecere frauduloasă a frontierei, pentru o infracţiune de
drept comun gravă, ca sabotajul economic, delapidarea sau tâlhăria.
După cum lesne se poate constata, era foarte dificil ca cineva
să poată să facă excepţie şi să nu fie încadrat într-una dintre aceste
categorii care, în viziunea iniţiatorilor acţiunii, reprezentau un potenţial
pericol pentru statul român şi pentru securitatea din zona de frontieră.
Cu toate acestea, deşi documentul citat specifica: „se vor disloca
numai persoanele prevăzute în tabelele verificate în teren", suficienţi
cetăţeni au fost deportaţi, în ciuda faptului că nu întruneau condiţiile
de încadrare în vreuna din cele trei categorii. Explicaţia constă în
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abuzurile săvârşite la întocmirea listelor, precum şi în excesul de zel
dovedit de unii reprezentanţi ai autorităţilor locale ...
În ceea ce priveşte bunurile pe care aceştia aveau
posibilitatea să le transporte în zonele de dislocare, ele difereau de la
o categorie la alta. Astfel, cei care erau încadraţi în prima categorie,
ca şi cei dintr-a treia puteau lua cu ei tot ceea ce le aparţinea.
Persoanelor din cea de-a doua categorie li se limita însă cantitatea de
bunuri, ele fiind constituite din: alimente, rufărie, îmbrăcăminte,
mobilă şi obiecte de uz casnic, unelte manuale, banii şi lucrurile de
valoare, cărţile, patefoanele, aparatele de radio, instrumentele
muzicale, precum şi o căruţă/un car sau cu boi şi o vacă cu lapte sau
gestantă. Toate acestea urmau să fie transportate cu trenul, excepţie
făcând căruţele, carele şi animalele, pentru fiecare familie punânduse la dispoziţie cel mult un vagon. 3
Un alt HCM - nr. 326/27.08.1951 - conţinea indicaţii „în
legătură cu înfiinţarea de noi localităţi în care să fie aşezate familiile
celor deportaţi". 4
Cu o lună înainte de a începe deportările Petru Maghiaru din
Comloşu Mare Uud. Timiş) ascultase la radio BBC şi Vocea Americii:
„Cu o lună sau chiar cu mult înainte am auzit la posturile străine
Vocea Americii şi BBC despre deportările din Ungaria unde era luat
capul de familii cu patruzeci kile bagaj". 5
Descinderea în case
,,În noaptea de 18-19 iunie, la Rusalii a anului 1951,
numeroase familii din sate şi oraşe ale Banatului şi Olteniei, aflate" în
apropierea graniţei cu Iugoslavia, au fost ridicate şi duse într-o
direcţie, pentru ele, necunoscută. Se zvonea că nu se vor opri până
în Siberia. În acea noapte de iunie au năvălit în mai multe case
ţărăneşti cufundate în somn ofiţeri, subofiţeri şi soldaţi de securitate
cu armele gata de tragere. Li s-a spus oamenilor să-şi ia strictul
necesar şi să nu creadă cumva că se vor mai întoarce vreodată la
vetrele lor. Unii, năuciţi sau disperaţi au făcut gesturi de împotrivire". 6
Începând cu data de 14 iunie 1951 prin 4 batalioane ale Şcolii
Regimentare, frontiera de sta cu Iugoslavia era complet blocată.
Operaţiunea de dislocare a deportaţilor se putea declanşa.
Viorel Screciu a pus cap la cap zeci şi sute de documente
privitoare la operaţiunea de deportare.

3

4
5
6

V. Marineasa, O. Vighi, Rusalii ... , p. 190-192
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului „., p. 22
V. Marineasa, O. Vighi, Rusalii „., p. 145
Ibidem „., p. 7; V. Popescu, Casa deportaţi/or „, p. 16
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„Documentele perioadei dezvăluie, o serie de aspecte absolut
care s-au derulat doar în câteva zile, dar
care au avut repercusiuni asupra unui număr mare de indivizi. Date
statistice demonstrează că persoanele deportate s-au ridicat la
impresionanta cifră de 40. 320, dintre acestea, 19.034 făceau parte
din categoria chiaburilor şi cârciumarilor (!), 8477 erau basarabeni
(cei mai mulţi proveniţi din zona Sânnicolau-Mare - 3538),
macedoneni - 3557, foşti membri ai SS-ului - 2344, cetăţeni străini 1330 şi bineînţeles, alţii până la întregirea sumei. Toţi proveneau din
12 raioane ale judeţelor Timiş, Caraş-Severin şi Mehedinţi şi anume:
Sânnicolau-Mare, Timişoara, Deta, Oraviţa, Reşiţa, Moldova Nouă,
Almăj, Turnu Severin, Strehaia, Baia de Aramă, Vânju-Mare, Pleniţa
şi reprezentau 172 de comune.
Transportul lor s-a făcut folosindu-se numai în primă fază
2956 camioane şi 6211 vagoane.
Cei 40.320 de deportaţi au înfiinţat în zonele de dislocare şi în
punctele de aşezare 18 noi aşezări, în plin câmp şi, de cele mai multe
ori, departe de orice sursă de apă. Ajunşi aici, calvarul lor nu s-a
încheiat, ei trecând doar într-o nouă etapă, care avea să dureze până
după moartea lui Stalin; în toată această perioadă au rămas în atenţia
organelor de securitate, care îi menţineau în continuare în categoria
cutremurătoare, întâmplări

suspecţilor.

Din păcate, lipsa acută a documentelor de primă mărime face
aproape imposibilă reconstituirea acestei ultime perioade din viaţa
deportaţilor, ea fiind prezentă doar prin amintirile şi mărturiile celor
care au fost direct implicaţi". 7
„Primele locuri de destinaţie pentru cei deportaţi {localităţi
existente care aveau staţie de cale ferată):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bărăganu

8. Periaţi
9. Bucu
1O. Lunca Dunării
11. Vădeni
12. Frumuşiţa
13. Dudeşti
14. Urleasca

Dâlga
Ciulniţa

Călăraşi
Mărculeşti
Feteşti

Andrăşeşti

De aici au fost dislocaţi şi mutaţi la noi locuri de destinaţie
care puteau fi ori aproape, ori mai departe de localităţile menţionate.
Având în vedere că noile locuri de destinaţie şi-au schimbat
de mai multe ori denumirea, se întâmplau adesea încurcături de
evidenţe. În timpul cercetărilor noastre cei cu care am sta de vorbă au
folosit adeseori 2-3 denumiri pentru una şi aceeaşi localitate. Deci şi
în textele ce vor urma vor apărea asemenea cazuri.

7

V. Screciu, Fenomenul Bărăgan ... , p. 195-196
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Localităţile

Călăraşi)

nou create (în judeţele Galaţi, Brăila, Ialomiţa şi
prin deportarea locuitorilor din judeţele Timiş, Caraş-Severin

şi Mehedinţi:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

1O. Salcâmi
11. Valea Viilor
12. Răchitoasa
13.Zagna
14. Măzăreni
15. Bumbăcari
16. Rubla
17. Schei
18. Frumuşiţa". 8

Fundata
Viişoara

Ezerul
Dâlga
Pelican
Dropia
Olaru
Movila Gâldăului
Lateşti

Sosirea în
După

Bărăgan

calvarului de călătorie în vagoane de tip
aveau să constate dureroasa umilinţă a
debarcării din tren în câmpul pustiu sau într-o pierdută gară de
Bărăgan. Amintirile sutelor de deportaţi în legătură cu acest moment
unic în viaţă lor sunt cutremurătoare: „în final am ajuns în staţia
Dudeşti, locul debarcării. Acolo am fost traşi pe ultima linie toată
garnitura - apoi s-au decuplat o parte din vagoane - care au rămas
acolo iar o parte au plecat nu ştiu unde, probabil la Pereţi, o altă
localitate cu «bănăţeni». În gară - deci pe partea opusă gării - erau o
grămadă de maşini şi căruţe care ne aşteptau pe noi a fi duşi la noul
domiciliu. În sfârşit pentru mama şi probabil şi pentru alţii, a fost o
stare de «satisfacţie» că am coborât pe pământ românesc şi nu în
Siberia. Tot timpul i-a fost frică că ne duce în Siberia - lucru care
putea fi şi probabil - atâta timp cât noi eram un fel de colonie
bou-vagon

zilele

şi nopţile

deportaţii

rusească". 9
Catiţa

Marin din Variaş îşi aminteşte: „în timp ce călătoream,
prin tren a început să circule zvonul că ne duc în Rusia. Mai târziu,
când am ajuns la Feteşti, ne-au spus că ne vor stabili într-un sat
apropiat". 10
Giurgevca Burmaz din Socol îşi aminteşte. „Am ajuns acolo.
Noi am crezut că ne vor da casă, ne vor da ceva. Când am ajuns
acolo ioc frate! Câmp pustiu. O întindere de câmp jumătate sub grâu,
jumătate cu plantaţie de bumbac. Acolo în bumbac ne-au aşezat.
Acolo era câte un ţăruş şi ţi-au spus să-ţi dai jos bagajul acolo, că
acolo ţi-e casa. Ce ne facem acum? Fiecare şi-a luat bagajul. .. Erau
în vecini din Variaş, din Cenei... Lume, numai Dumnezeu ştie de
unde, din toată lumea. Vreo 8-10 zile am stat acolo în câmp. Ne-am
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului „., p. 24
V. Aciocârlănoaie, Amintirile ... , p. 1
10
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului ... , p. 53

8

9
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făcut nişte

corturi din cearceafuri. Dar acolo exista deja şantierul din
scânduri şi rogojini, ca să ne facem colibe. Am făcut colibe şi ne-am
vârât în ele. Mobila ne-a rămas afară. Noi ne-am adăpostit un pic că
acolo bate soarele, acolo în Bărăganul acela. Cu toţii eram negrii,
numai ochii ne-au rămas albi. .. ". 11
,,În cele din urmă, ne-au aruncat în câmp, alături de nişte
holde de grâu şi cu bumbac. Nici ţipenie de om în jur-împrejur! Ne-a
spus doar cineva: „ Aici veţi trăi!"
Un timp am dormit împreună cu animalele, sub cerul liber, îşi
aduce aminte Duşan. Apoi, am început să batem ţăruşi în pământ şi
să aşezăm nişte tăbliţe - asta ca să se ştie ce familie va locui acolo.
După câteva zile ne-am săpat bordeie. Drept lemnărie am folosit
crengi de salcâm, iar snopii de grâu i-am pus acoperiş. După 2-3 luni,
uite că se abate pe acolo o furtună cu ploaie. Bordeiele se umplură
cu apă de ploaie, aşa că la un moment dat totul era apă: şi vaca şi
saltele şi dulapurile unde aveam încălţămintea şi îmbrăcămintea; neau fost necesare câteva zile ca să ne uscăm". 12
„Nimeni nu ne-a zis nimic, în fiecare vagon era câte un soldat
ca să nu putem vorbi. După trei zile am ajuns în orăşelul Feteşti.
Acolo miliţia ne-a zis să debarcăm. Puţinul ce-l aveau cu ei, unii l-au
încărcat în care ţărăneşti, iar alţii în camioane care erau pregătite să
ne transporte. Când am ajuns în pustiul Bărăgan, acolo deja erau
trase brazde care marcau viitoarea stradă. De-a lungul ei au fost
«rânduiţi>~ ţăruşii cu numele familiilor cărora în seara zilei de 22 iunie
li s-a comunicat că pe bucata aceea de pământ aspru va fi noua lor
casă. Secretarul de partid din sat, preşedintele comunei, adică
primarul şi clica lor au făcut lista familiilor. Au fost trimişi oameni care
nu vroiau să se întovărăşească cu ei, care nu vroiau să intre în
colectiv ori au rămas particulari insistenţi. Cu mine împreună au fost
deportaţi bunicul Iova, bunica Miliţa, tata Draga şi mama Melania. Ca
şi toţi ceilalţi, noi am început să secerăm grâul din apropiere ca să ne
putem adăposti cumva şi a înnopta. Ne-am improvizat nişte colibe
folosind dulapurile, păturile şi paiele. A doua zi ne-am făcut o colibă şi
... a început viaţa. Vai de cei ce aveau copii mici". 13
Zdrăco Stoianov din Variaş spune că garnitura de tren a ajuns
după două zile în Bărăgan de unde „am pornit-o cu camioanele mai
departe cale de 40 de kilometri sub un soare de Sahara, la o
temperatură de peste 30 de grade. Aici au păţit-o mulţi în nisipuri.
Coloana a rătăcit până spre seară pentru că nu puteam găsi
destinaţia. Cu noi era şi o familie din lvanda, cinci din Sânmartinul
11

V. Marineasa, D. Vighi, Rusalii ... , p. 140-141
lnf. Catiţa Marin din Variaş
Timiş). Apud: M. Milin, L. Stepanov, Golgota
Bărăganului ... , p. 53
13
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului .. „ p. 88
12

u.
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Sârbesc ... A doua zi am ajuns într-o zonă de lângă Brăila unde era
un braţ mort al Dunării. Ofiţerul ne-a arătat un par care
avea înscris pe el numărul 123. parul se afla într-un lan de porumb
unde am primit un teren de 250 metri pătraţi ca să ne facem casa" .14
„Ne-am făcut bordeie din pământ, dar a fost greu, că nu avem
cu ce săpa, până ce ne-am dus la Roseţi, comuna veche, de am
cumpărat cazmale şi târnăcoape, apă nu aveam, era o cisternă care
aducea apă din Borcea, la şapte kilometri de locul unde am fost
lăsaţi. Nu era umbră, nici fântână, aşa că am stat sun cerul liber până
am făcut bordeiul, apă pentru noi aduceam tot din Borcea cu ce am
putut, dar când ajungeam la bordei era aproape fiartă, pentru că era
foarte cald, iar când bătea vântul ne umplea apa de praf'. 15
„Din gara Urleasca, după câţiva kilometri, am fost lăsaţi într-un
lan de grâu, sub cerul liber şi înstelat al verii, în grija lui Dumnezeu.
În prima dimineaţă, bunicul meu, moş Trăisig, a cosit grâul, iar
mobilele de furnir ca dintr-o altă lume au devenit pereţii unei colibe
acoperite cu o prelată de grâne. Aşa am stat în arşiţa verii şase
persoane, pregătind mâncare pe o lampă de gaz, lângă ţăruşul
indicat de activistul de partid.
Aşa s-a născut din gropi şi din jale satul pe nume Măzăreni". 16
„Când am ajuns la locul pentru sat, care s-a numit la început
Mărculeştii Noi, apoi Viişoara, ne-au arătat ţăruşii, totul era deja
pregătit. Ne-au spus: Vezi parii ăştia patru. Aici ţi-e casa. «Unde
tovarăşe? Aicea?» Ţi-am spus foarte clar şi nu mai repet a doua oară
că n-aveam vreme. Dacă depăşeşti cu o aşchie locu' îţi dărâmăm
peretele ... ". „Astă treabă a fost pregătită de comunişti ori din toamnă,
ori din primăvară. Asta-i sigur. Tot câmpu' o fost plin de ţăruşi, tot
câte patru la fiecare casă. Stăteam în coloană şi aşteptam să ne
strige după listă, când te auzeai strigat trăgeai pe dreapta, iar un
miliţian îţi arăta ţăruşii şi tu descărcai căruţa între ei" .17
Mărturie: „Am fost debarcaţi în Feteşti-Gară, de unde, cu
ajutorul localnicilor, ne-am deplasat pe un platou al unui deal situat
între Feteşti-Gară şi satul Buliga. Băştinaşii ne-au mărturisit pe
şoptite că s-a lucrat cu multe luni înainte la parcelarea loturilor pentru
case şi grădini şi la trasarea viitoarelor străzi şi a locurilor unde vor fi
construite şcoala, sfatul popular şi miliţia. Localnicilor li s-a spus că
vor fi aduşi coreeni, motiv pentru care multă vreme am fost denumiţi
în acest fel de oamenii de acolo.
Stabilirea noastră în satul nou - aşa i se spunea la început
viitoarei comune Valea Viilor - nu a fost lipsită de peripeţii, pentru că
odinioară

14

Ibidem, p. 41
V. Marineasa, D. Vighi, Rusalii ... , p. 174
16
Ibidem, p. 154
17
Ibidem ... , p. 68-69
15
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în câmp fără acceptul celor care se ocupau de
familiilor pe loturi şi străzi. Când au apărut tehnicienii
constructori, toate loturile de casă de pe străzile învecinate cu noi şi
din întreaga comună erau ocupate, aşa că se punea întrebarea: ce-i
de făcut? De aici s-au născut alte emoţii şi alte necazuri. Pe platoul
acela erau familii din Obad, din Petroman, Tolvadia şi din Ciacova,
oamenii pe care-i cunoşteam. În plus de asta, stătuserăm deja câteva
zile acolo, aşa că o nouă îmbarcare ne înspăimânta de-a dreptul. Cu
toate acestea, la insistenţele oamenilor şi datorită problemelor legate
de transport, s-a hotărât trasarea unei noi străzi de către un tehnician
(sau inginer) cumsecade, pe nume Bujor, care s-a lăsat înduplecat de
rugăminţile noastre. Faptul ne-a bucurat, în ciuda noianului de
necazuri care se prăvăliseră peste noi. Topografii ne-au măsurat
suprafaţa de pământ care ni se cuvenea şi au stabilit locul unde urma
18
să ridicăm viitoarea casă" .
Mărturie de la Movila Găldărului. După ce au ajuns la faţa
locului, potrivit mărturiilor unui „O.O" fiecare individ sau familie trebuia
să se conformeze ordinelor: „Trebuie să vă faceţi care ... mergeţi în
baltă şi vă tăiaţi stuf. Noi vă dăm materialul lemnos, uşi, ferestre,
căpriori, grinzi, ce trebuie. Iar oamenii s-au organizat să facă chirpici
din pământ muiat. Un chirpici aşa era: 30 de centimetri de lung, 15 de
lat şi 5 de înalt" .19
Odată ajunşi la gara de debarcare deportaţii erau luaţi în
primire: „După un timp de mers ne-a oprit un dirijor şi ne-a întrebat ce
comună suntem„. Ne-a poruncit s-o luăm spre dreapta şi să trecem
imediat la ţăruşii plasaţi pe ambele părţi, să descărcăm, căci aici va fi
noua noastră locuinţă, dar repede, deoarece căruţele trebuie să se
înapoieze la gară pentru a aduce alte familii. Am rămas năuci
uitându-ne la bagajele îngrămădite în lanul de grâu, la cele câteva
păsări şi animale lovite şi ele de apatie. Stăteam în soarele torid şi
plângeam. Ne-a scos din acea stare tata, care ne-a zis: Măi copii ştiu
ce avem de făcut: le rânduim pe toate, facem o colibă, că avem,
vedeţi bine, rogojinile astea şi or fi şi ele bune la ceva". 20
După nu mult timp a sosit un miliţian şi ne-a îmbarcat într-o
maşină, dar nu înainte de a ne verifica cine suntem şi dacă efectivul
este complet. Aşa că noi am călătorit cu camionul, un „Molotov"
rusesc, singuri, fără cealaltă familie din tren. Era în jurul orelor 14-16,
că era o căldură toridă. Am parcurs cca. 3-4 km şi am ajuns în faţa
unor barăci de scânduri, pe un teren semănat numai cu grâu. Acolo
după ce ne-au înregistrat am fost îndrumaţi la platul pe care l-am
primit pentru a descărca bagajele din camion. Norocul nostru că
ne-am

aşezat

aşezarea

16

Ibidem ... , p. 40
V. Marineasa, O. Vighi, V. Sămânţă, Deportarea în Bărăgan, p. 242
20
V. Mari neasa, O. Vighi, Rusalii „ „ p. 15
19
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platul respectiv a fost foarte aproape - era marcat cu 2 ţăruşi care
delimitau lăţimea - s-a scris numele nostru pe ţăruşi aşa că am fost
„împroprietăriţi". Lăţimea era de cca. 30 m, iar lungimea de cca. 90 m
organizatorii acestui sat s-au gândit de timpuriu la multe lucruri. Ei au
făcut un plan de amplasare al acestuia astfel că erau deja trasate
străzile în lanurile de grâu. Deci pe toată suprafaţa noului sat era
cultivat grâu. Străzile erau cosite cu secerătoarea-legătoare iar snopii
erau aruncaţi lateral, satul fiind format din 12 străzi care cădeau
perpendicular una pe alta, iar central era un spaţiu gol unde urma să
se construiască „Centrul Civic", deci şcoală, dispensar, primărie,
cooperativă de consum etc. Acolo de fapt erau amplasate şi barăcile
pentru un depozit de materiale, un mic dispensar, baraca miliţiei şi
chiar o baracă cantină pentru câţiva organizatori ai acestui sat.
Amplasarea acestui sat era la o distanţă de cca. 1- 1,5 km de
un GOSTAT, amplasat într-un fost conac al unui boier, iar distanţa de
la gară era, după cum am spus, de 3-4 km. Lângă gară se întindea
satul vechi cu denumirea lui Niculeşti Jianul şi aparţinea comunei
Tătaru, fapt pentru care la început am şi primit numele de Tătaru nou.
Între Niculeşti Jianul şi Tătaru nu erau mai mult de 3 km. Între
GOSTAT şi noul sat se afla o pădurice de salcâmi de cca. 1 km şi
care în timpul înfloririi răspândeau un parfum plăcut. Sigur că după
construirea colibei - ca orice oameni civilizaţi - a trebuit să ne facem
şi un WC. Fiecare şi-a improvizat din ce a putut. Unii chiar săpând o
groapă mai adâncă pentru că nu aveau cu ce să îngrădească
exteriorul. Omul este foarte inventiv!". 21
Starea de lucru din aşezările deportărilor era în permanenţă
urmărită de forţele de conducere ale vremii. Într-o notă informativă, ce
intră în clasificarea „strict secret", datată 24 iunie 1951, se făcea şi
remarca necesităţii explicării dislocaţilor asupra modului cum „să-şi
facă bordeie". 22
O lună mai târziu (11 iulie 1951) într-un raport informativ al
Consiliului Provizoriu Lăteşti, se spunea:
„O parte din locuitori au adăposturile improvizate acoperite cu
paie de grâu şi datorită faptului că se treieră adăposturile, rămân în
aer liber şi se cer într-o foarte mare măsură scânduri pentru acoperiş
sau bordeie, ceea ce nu putem satisface din cauza transporturilor.
( ... ) Cauzele arătate mai sus au atras după ele neîncrederea
oamenilor în construcţia caselor şi datorită zvonurilor şi spiritului
răuvoitor a o parte din locuitori s-a început în mare măsură
construcţia de bordeie acoperite cu pământ". 23

21
22

23

V. Aciocârlănoaie, Amintirile unui deportat ... , p.1
V. Marineasa, D. Vighi, Rusalii ... , p. 234
D. Brusalinschi, Deportaţi ...
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Şi,

ca şi cum necazurile n-ar fi fost destule, peste câteva
ploile au distrus şi ele bordeiele improvizate fapt ce reiese
din alt raport informativ al comunei Lăteşti, din 25 august 1951: „din
cauza inundaţiei din ziua de 22 august 1951 cât şi a amplasamentului
clădirilor, în două văi s-au dărâmat 5 case. S-au acoperit cu apă 2
puţuri din vale. Adăposturile provizorii ale locuitorilor de pe aceste
terenuri sunt în apă şi astăzi cu o înălţime de 1,50 m. Majoritatea
locuitorilor inundaţi şi-au pierdut multe lucruri şi obiecte casnice. Faţă
de situaţia creată de inundaţii şi cerul fiind acoperit, locuitorii s-au
dedat la insurecţie şi în mod abuziv au ridicat de pe şantier tot
materialul - scânduri, şipci, bile şi grinzi pe care le-au pus pe bordeie
şi pe adăposturile provizorii, iar o parte din ei au şi tăiat materialul". 24
„M-am trezit într-un sertar al dulapului şi apoi în bordei, iar
atunci, până nu a fost gata casa, acolo era locul unde dormeam.
Altfel, m-ar fi mâncat ţânţarii uriaşi. .. Munceam de zor la văiugi pentru
casă. Geamuri şi uşi ne-a adus armata. Bordeiele în acele locuri,
unde ploua cu găleata, se umpleau rapid cu apă şi eram nevoiţi să
stăm sub cerul liber". 25
săptămâni

Casa deportatului

Vasile Aciocârlănoaie ne-a lăsat o excepţională descriere a
modului în care deportaţii au trecut de la primele gropi şi bordeielocuinţă la casele de suprafaţă:
„A trebuit să ne prezentăm la „sfat" pentru a ne construi case
până în toamnă. În această perioadă un neamţ pentru a-şi mări
volumul (spaţiul) colibei şi-a săpat un bordei - astfel că a avut un
spaţiu şi volum mai mare locuibil şi i-a încăput şi mobile împreună cu
patul şi dulapul în colibă. Acest experiment a prins repede şi în rândul
celorlalţi - şi s-a propagat cu interes în linie orizontală la alţii astfel că
am trecut şi nor la realizarea acestui sistem. După cum am spus,
trebuia să ne organizăm în aşa fel ca până în toamnă să ne realizăm
noile locuinţe. În acest sens am primit de la şantierul din centru câte
două cofraje (forme) pentru a realiza chirpici (văiugă) şi să ne alegem
felul de locuinţă dorit a fi construit. Era două planuri de case, de tip
mic - o cameră şi bucătărie, şi de tip mare - o bucătărie în mijloc şi
două camere mari (4x5) pe laterale. Noi fiind mulţi, am optat pentru
casa de tip mare, deşi trebuia muncit mai mult. Aşa că în urma unui
consiliu de familie am hotărât să trecem la treabă, să ne organizăm
munca, să vedem cine va lucra la Gostat pentru a putea câştiga şi
bani pentru a supravieţui şi cine urma să facă chirpici - baza viitoarei
noastre construcţii.
24

25

Ibidem

M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului ... , p. 50
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Tehnologia fabricării chirpicilor era simplă. Se săpa pământul
se turna apă şi se amesteca cu sapa, se mai introduceau
şi paie - apoi se frământa cu picioarele - după care se mai lopăta
încă o dată iar când lutul care s-a format era destul de consistent, se
punea în forme. Acestea se trăgeau până la locul de uscare, se
răsturnau şi după o zi se puteau întoarce pe cant. După 2-3 zile ele
se uscau destul de bine ca apoi să le aşezăm în stivă, astfel ca
curenţii de aer să treacă printre cărămizi, apoi se puneau paie
deasupra - ca în caz de ploaie să nu se ude şi să pierdem toată
munca noastră. Ce-i drept, ploi prea multe nu au fost însă călduri şi
secetă berechet. Operaţia cea mai grea era căratul lutului şi a apei.
La început a mers mai uşor deoarece se lucra la suprafaţă dar odată
cu adâncimea gropii din care scoteam lutul era necesar un efort în
plus din partea noastră. În final groapa a ajuns la o adâncime de 1,5
m şi a rămas mult timp după aceea ca loc de depozitare a gunoiului.
Noi, cei mai mari, lucram jos în groapă fiindcă trebuia să scoatem
lutul la suprafaţă iar cei mai mici îi aranjau în forme (şabloane) şi-l
duceau - de fapt îl târau cu un cârlig - până la locul în care îl puneau
la uscat. Forma în care era turnat lutul avea la capete două mânere pentru a putea să răsturnăm, mânere se trăgea cu acel cârlig - care
de fapt era o bucată de fier beton îndoit la ambele capete. După ce
umpleam formele - mai aveam un instrument de lucru - era un leaţ
cu care nivelam lutul din şablon ...
Revenind la chirpici, pot spune că ne-am specializat şi făceam
chiar 2-300 pe zi, astfel că la un moment dat numărându-le am
constatat că aveam în plus, aşa că am putut vinde şi la alţii iar cu
banii respectivi am putut plăti ceva maiştri care să ne zidească şi să
facă acoperişul. Planul casei, după cum am spus, a fost făcut de
careva arhitecţi sau ingineri - care erau la barăci. Ei au venit, au
măsurat şi au marcat cu ţăruşi perimetrul şi despărţiturile camerelor,
după care au pus sfoară şi au marcat.
Ne-am apucat şi am săpat fundaţia, cred că la 60 cm
adâncime, iar pământul scos l-am reintrodus în fundaţie după ce am
pus şi puţine paie şi cu nişte maiuri am început să bătătorim pământul
în fundaţie. De aici încolo urma zidăria. Am plătit un om care se
pricepea la aşa ceva, el făcea colţurile - întindea sfoara - iar noi
făceam „maltărul" şi-l ajutam să aşeze cărămizile. Eram un fel de
salahori!
Zidăria a mers repede, cred că nu a durat mai mult de 3-4 zile.
De la şantier am primit şi materialul lemnos - trei uşi, două geamuri
mari şi un geam mic pentru bucătărie. De asemenea, am primit şi
lemn pentru acoperiş, cuie şi scoabe. Şi acoperişul a fost pus în două
zile. S-au pus tălpile la ziduri, s-au aşezat grinzile din bile de brad, sau pus căpriorii şi contrafişele iar ultima operaţie a fost prinderea
cu

hârleţul,
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leaţurilor

pe căpriori la distanţă ca şi cum ar fi trebuit să se acopere
- dar nu a fost să fie - aşa că acoperişul a fost până la urmă
făcut din paie. Paiele au fost aduse de la batoză iar acoperirea a fost
făcută de un basarabean, fiindcă şi treaba asta „trebuia făcută cu
ştiinţă". A urmat prinderea leaţurilor pe tavan, care se făcea la o
distanţă de circa 2-3 cm unul de altul. Zidirea frontoanelor a rămas la
urmă fiindcă a trebuit să urcăm lut amestecat cu paie pentru tavan.
Aici a fost o muncă grea - chiar foarte grea. Am făcut-o şi pe asta şi
astfel camerele au luat conturul de paralelipiped - şi am putu să
trecem la faza de măltărit pereţii şi la urmă a tavanului. Materialul îl
făceam cu pleavă şi balegă de cal. Pereţii nu au ieşit prea drepţi dar
până în luna noiembrie am terminat o cameră şi bucătăria. De văruit
a văruit mai mult mama. În cameră am făcut şi o sobă cu plită fiindcă
uscatul tavanului mergea greu. După a doua văruire, camera arăta
frumos, albă şi destul de luminoasă. Deci puteam să ieşim din bordei
şi să ne instalăm în propria noastră casă nouă. Am uitat să spun că
duşumeaua a fost făcută tot din pământ bătut iar apoi am lipit un strat
de lut - iar după ce s-a uscat, am lipit un alt strat de lut amestecat cu
balegă de cal (muruială), aceasta pentru a-i conferi rezistenţă. În
toată această perioadă eram supravegheaţi, cred de vreo 6-7 miliţieni
care stăteau într-o baracă, şi un primar - un fost muncitor de la Brăila
- care avea un ochi saşiu, se uita, cum se spune în popor „cu un ochi
la slănină şi cu altul la făină". Primarul urmărea mersul lucrărilor„.
După cum spuneam, ne-am mutat din bordei într-o cameră
care era deja terminată, fiind destul de spaţioasă în raport cu bordeiul
- cred că dimensiunea era de 4x5 m. Oricum era o cameră văruită în
alb cu luminozitate bună în timpul zilei - căci seara - să nu care
cumva să credeţi că am avut lumină electrică! - aveam o lampă cu
petrol nr.11. În fiecare zi o ştergeam şi o lustruiam pentru ca seara să
avem o lumină mai puternică.
În toamnă, după ce am construit locuinţa, am fost obligaţi ca
fiecare proprietar să-şi sape şanţul din faţa casei - astfel că strada a
luat înfăţişarea de stradă talonată pe cele două părţi cu şanţuri - iar
colonia, sau comuna cum i se spunea, a luat o înfăţişare într-adevăr
de o comună locuită de oameni, care aproape toţi aveau locuinţele
terminate - e adevărat din materialele pe care le-am avut. Putem
spune că am făcut un salt calitativ formidabil - să sari peste anumite
perioade istorice - de la colibă, apoi la bordei la casă, e ceva!" 26
O altă persoană deportată descrie astfel apariţia caselor în
noile aşezări:
„O vreme, majoritatea deportaţilor nu s-au grăbit să-şi
construiască locuinţa, gândind că ne vom întoarce acasă, cu toate că
cu

26

ţiglă

V. Aciocârlănoaie, Amintirile unui deportat

„

.,
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nemţii,

care aveau experienţa deportărilor în Rusia, căutau să ne
ne apucăm de treabă, că nu vom pleca de acolo multă
vreme, poate ani în şir, ziceau ei. Bunicul şi alţii spuneau că acum vor
veni sigur americanii când vor auzi cum se poartă comuniştii cu noi.
La auzul acestor păreri, nemţii dădeau din mână a pagubă, însă ai
noştri ziceau că noi am fost aliaţi şi că, după ce s-a încheiat pacea,
americanii au zis că vor face şi vor drege în aşa fel încât ne vor ţine
liberi şi nu-i vor lăsa pe comunişti să facă ce vor ei, fără să dea
socoteală la nimeni. Nemţii ziceau „ja, ja, o să ţină seama, nici nu pot
să doarmă noaptea Ana Pauker şi Dej de grija americanilor".
Ai mei au improvizat un dormitor din mobilă pe care au
acoperit-o cu prelate împotriva ploilor. Pe urmă au făcut o colibă
ciobănească şi, la urmă, casa. Bordeiul l-am ţinut după aceea pentru
vacă. Ne-au dat geamuri, uşi şi lemnărie pentru acoperiş. Pereţii
caselor i-am făcut din pământ bătut, iar acoperişul din stuf pe care 1am adus din bălţile de pe marginea Dunării. Şi pentru că mulţi nu
voiau să-şi facă locuinţe, au venit în vara lui '51 de la Bucureşti nişte
activişti cu funcţii şi au discutat cu mai marii comunei care le-au spus
situaţia. În plus de asta, erau oameni printre noi trecuţi de şaptezeci
de ani care nu mai aveau putere să-şi facă singuri case şi ziceau că
mai bine mor acolo în câmp. Cei de la Bucureşti le-au explicat că sunt
consideraţi duşmani ai poporului şi că, dacă vor refuza să se supună
şi să se apuce de treabă, le vor fi găsite locuinţe gata făcute în
convingă să

puşcărie.
Până

bordeie săpate în pământ, peste
hârtie gudronată, mai apoi şi-au ridicat casele care
să fie construite la fel: o bucătărie şi o cameră, sau o
bucătărie şi două camere. În timp ce lucram de case, miliţienii ne-au
strâns buletinele şi au aplicat pe ele ştampila O.O„ domiciliu
obligatoriu, şi ne-au spus că nu avem voie să ne deplasăm decât pe
o distanţă de cel mult 15 km în jurul satului. Miliţienii patrulau călare
toată ziua pe străzi şi ne supravegheau." 27
La construcţia unei alte case „tatăl meu, împreună cu un
prieten, au făcut cofraje şi băteau pământul cu maiul. Lucrau o zi la
noi, o zi la prietenul tatălui meu. Au procurat şi nişte pleavă pe care
au amestecat-o cu pământul şi apa." 28
„Casele le-am făcut din pământ bătătorit. Am primit doar
lemnăria pentru acoperiş, iar cu celelalte singuri ne-am descurcat.
Am tăiat stuful şi cu trestia ne acopeream casele care au rezistat
patru ierni."29
care au
trebuiau

27

28
29

la

urmă, toţi şi-au făcut

aşezat

V. Marineasa, D. Vighi, Rusalii „., p. 40-41
M. Milin, L. Stepanov, Golgota Bărăganului„., p. 154-155
Ibidem, p. 88
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Un deportat a început a-şi construi casa la 1 septembrie şi a
terminat-o la 1 octombrie. Era de 5 m lungime şi 4 m lărgime; avea o
cameră şi o bucătărie folosind circa 1500 chirpici.
Şi celelalte construcţii din fiecare sat au fost făcute prin muncă
voluntară: şcoală, primărie, post de miliţie, dispensar, cooperativă. Sau făcut în comun şi fântâni chiar dacă uneori apa se dovedea
nepotabilă: „în tot satul numai în mijloc s-a găsit o fântână cu apă
bună, celelalte erau tot cu apă sărată cu care nu s-a putut face
mâncare, nici spăla şi nici de băut nu erau bune" ·30
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Bătrânul

Harabagiu plimbându-se prin satul Răchitoasa (1952) (Apud; V.
Marineasa, O. Vighi, op. cit.)

Casa cu

acoperiş

în patru ape a familiei Miatov la Dâlga în anul 1952
(Apud; V. Marineasa, O. Vighi, op. cit. )
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Casa familiei Miatov la Dalga 1952

...[)~~
I

I
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de artistul Beiuşean Niculiţă Papp (Colecţia Ramona Novicov) .
Movila Gâldăului, mai 1958. Artistul a avut acolo domiciliu fartat,
(septembrie 1957- octombrie 1958)
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Doamna Mivici cu unul din copii ei În martie 1953 În faţa casei cu
acoperiş În două ape (Apud; V. Marineasa, O. Vighi, op. cit. )

Ce a mai rămas

Răchitioasa , 1971
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Familia Strianov în satul troienit de zăpadă (1954)
(Apud; V. Marineasa, D. Vighi, op. cit. )

După inunda{ia Prutului, la Frumuşiţa (jud. Brăila), în 26 august 1955, din
casa lui Vasile Binec, originar din Cărpiniş, nu a mai rămas decât acoperişu/
(Apud; V. Marineasa, D. Vighi, op. cit.)
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Femeie

originară

din Sânicolaul Mare ljud. Timiş) în faţa casei
(Apud; V. Marineasa, O. Vighi, op. cit. )

troienită

de

zăpadă

Ioan şi Emilia Strâmbei deportaţi din Chieglevici la Lăteşti-Bărăgan, fetiţa
Loris s-a născut în bordei (Apud; V. Marineasa, O. Vighi, op. cit.)

120
https://biblioteca-digitala.ro

J

u

o
„ ~

o

:"....~ Mcieli
I

\

w

\

z

Q

Localităţi

din judetul Caraş Severin în care s-au făcut deportări în
(Apud; V. Marineasa, O. Vighi, op. cit.)
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Localită1i

Înfiintate În Bărăgan În iunie 1951
( Apud; V. Marineasa, D. Vighi, op. cit.)
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Inima

Română

a

Iluminării

Prof. Univ. Dr. Joel Marrant
Oregon, SUA

Toate vizitele mele în România au urmat aceeaşi cale: de
la oraş, la oraşe, la sat; de la Bucureşti şi Cluj la Sighet la satul
Poieni de pe valea lzei.
Dintr-o perspectivă „strict" ştiinţifică, itinerariul este logic.
Mă
pune în contact cu tipuri diferite de populaţie într-o ţară
complexă şi mare. Dacă, ca cercetător al culturii române, doresc
să transmit o imagine completă a oamenilor din România
publicului american, atunci se impune o cunoaştere atât
profundă cât şi integrală a acestei populaţii, din toate unghiurile
societăţii.

Dar această trăsătură de migraţie între oraş, orăşel şi sat,
are un înţeles atât emotiv cât şi simbolic. Reprezintă pentru mine
o mişcare de la un teren schimbător, conflictual, şi condensat, la
unu care este mai statornic, armonios, şi liber ... în cuvintele lui
Blaga: abisal.
Nu vreau să propun ideea „răsuflată" că viaţa ţăranului în
România este singura „adevărată", oarecum neschimbătoare şi
armonioasă; şi că viaţa de oraş (cum ar fi Cluj sau Bucureşti)
este falsă, efemeră, şi superficială; sau că viaţa din oraşele
regionale precum Sighetu! Marmaţiei cade pe undeva pe la
mijloc.
Cultura românească include toate aşezările şi ia viaţa în
persoana
multor
oameni:
profesorul
universitar
la
„Babeş-Bolyai", sau muncitorul de la fabrica de tricotaje din
Sighet, sunt tot aşa de autentici români precum ţăranul care cară
gunoiul pentru îngrăşăminte la câmp cu sania sau căruţa în
ianuarie. Cu toate acestea, atât eu cât şi mulţi alţi străini care au
avut ocazie să viziteze satul românesc, am aflat acolo ceva
deosebit, puternic, un magnet sufletesc care ne trage mereu
acolo, şi pe care nici noi nici bunele noastre gazde nu putem să-l
înţelegem pe deplin.
Aceasta este în special valabil pentru vizitatori ca mine,
membrii ai unei „specii" ciudate de oameni numiţi „antropologi",
care îşi fac o misiune în viaţă de a părăsi de bună-voie ţara unde
s-au născut, stabilitatea familiei şi a prietenilor, pentru ca să
înveţe despre alte culturi în timp ce locuiesc în mijlocul lor.
Dintotdeauna am avut impresia că pe prietenii şi colegii mei
români i-am şocat cu interesul meu în această zonă, simţindu-mă
nu de puţine ori studiat la rândul meu, aşa cum o trupă de
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ornitologi ar cerceta o

pasăre ciudată căzută

în mijlocul lor pe

nepusă masă.

lntr-adevăr,

acum cincisprezece-douăzeci de ani, a fost o
„migraţie" de asemenea „pasări exotice" în România, un „cârd"
de doctoranzi şi profesori tineri zeloşi din Statele Unite, cu ochi
luminoşi, şi plini de entuziasmul de a afla „necunoscutul" ascuns
până atunci celor din vest. Eram toţi îmbătaţi de proiectul vizitării
şi cunoaşterii unor sate ascunse de restul Lumii, pavând un drum
pentru studierea populaţiilor marginalizate, şi descifrarea
misterelor periculoase ascunse în spatele Cortinei de Fier
comuniste.
Motivele venirii noastre acolo aveau priorităţi diferite în
fiecare dintre noi; şi nu de puţine ori ne întrebam de ce suntem
totuşi acolo, şi ce vrem.
Marele etnograf român şi folclorist,
Mihai Pop, care ne-a ajutat şi supravegheat părinteşte, şi căruia
i-au fost dedicate primele noastre lucrări, spunea în felul lui hâtru
inimitabil că noi cercetătorii americani căutam în România „ceea
ce ne lipsea în ţara noastră". Cred, că întotdeauna, că avea
dreptate. Vorbind pe cont propriu, în acel mic sat de pe valea
lzei, unde totdeauna m-au dus drumurile mele unde am trăit cu
soţia şi copii, unde mai târziu mi-am adus studenţi - mi-am găsit
un centru spiritual care îmi lipsea acasă. Satul românesc mi-a
dat un centru real, autentic, ceea ce Mircea Eliade a denumit
axis mundi. Expresia oarecum abstractă a lui Eliade s-a regăsit
în mod mai concret prin cuvintele gazdei noastre, care se
autoproclamase ironic „un simplu comunist", când s-a referit la
satul lui de baştină ca „capătul lumii".
Ca un copil privilegiat prin viaţă şi născut într-o ţară
privilegiată, am fost de asemenea binecuvântat cu şansa de a
descoperi în studiile mele inima româna a iluminării, satul
românesc.
Am notat în prima mea vizita la Poieni că sătenii în vârstă
îşi închipuiau satul lor în forma unei cruci, cu bisericuţa de lemn
a satului în mijlocul crucii. Nu avea importanţă că „adevărata"
hartă a satului pe care a'm pregătit-o cu grijă sugera numai foarte
vag forma unei cruci, cu braţele uliţelor principale ducând
anevoios la bisericuţa care era situată pe undeva pe la sudul
satului. Ce avea importanţă era concepţia interioară a satului, o
concepţie a sufletului cu ai cărui ochi am învăţat numai mai târziu
să vad lumea satului. Pentru Poienari, bisericuţa, centrul absolut
al vieţii satului, statornică, a stăpânit orizontul fizic şi spiritual al
satului. Curtea bisericii cu ţintirimul ei, livadă a sufletelor unde
toate evenimentele vieţii erau reflectate era locul liniştit, unde
moartea şi viaţa, simplul şi complexul, ce-i sigur şi ce-i misterios,
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se îmbinau armonios, creând un izvor de potolire al setei
sufleteşti dintotdeauna. Paradoxal însă, în iureşul zilnic eram eu
călătorul american, cu paşaport străin, viză de ieşire, şi bilet de
avion către libertate, cel care putea beneficia pe deplin de
aceasta linişte sufletească, inaccesibilă multora dintre prietenii
mei români.
Mai sunt o mulţime de sate româneşti care seamănă cu
Poienile lzei. Toate s-au confruntat cu schimbări enorme în acest
secol. Îmi amintesc încă de acum douăzeci de ani de ziua primei
nunţi ţărăneşti la care am fost invitat, cum o cunoştinţă română a
unei prietene ne-a povestit despre pierderea tradiţiilor ţărăneşti.
Cu o voce tristă, spunea că zona Maramureşului a rămas ultima
regiune unde se mai păstrau obiceiuri frumoase din bătrâni; şi
mai mult, prognostica că peste vreo zece ani se vor pierde şi aici.
Este adevărat că multe din previziunile domnului
Bălinescu s-au adeverit. Sub presiunea enormă a colectivizării, o
soartă evitată numai de o mână de sate (cum ar fi Poieni), cât şi
ca urmare a modernizării, o forţă de la care nici un sat din lume
n-a putut scăpa, viaţa sătească din România s-a schimbat
irevocabil. Rămân doar urme de ii făcute în fiecare sat cu
specificul satului respectiv, care să diferenţieze o Poienancă de
o Glodeancă de peste deal. În loc de şezătorile frumoase, se
uită seara la televizor, vizionând deseori programe mediocre
americane. Nunta ţărănească şi-a pierdut în mare măsură
puterea de a împleti împreună comunitatea socială, devenind
mai mult un spectacol secular decât ritual spiritual. Lucrul cel
mai îngrijorător este schimbarea relaţiilor sociale şi a aşteptărilor
de fiecare zi, unde modele străine şi produse comerciale inutile
iau locul valorilor care au menţinut satul românesc generaţii de-a
rândul. Nu se mai aude des pe uliţe salutul tradiţional „Lăudăm
pe Isus"; acum sunt saluturi străine sau pur şi simplu oamenii nu
se mai salută deloc. Alienarea singurătăţii şi a tăcerii din vest a
ajuns şi la satele de peste plai.
Mă întristează posibilitatea că peste câţiva ani vor
dispărea pentru totdeauna satul autentic românesc, „mijlocul"
spiritual al ţării. Aceste sate au supravieţuit nenumărate
războaie şi năvăliri şi viziunea diabolică a unui nebun; ce ironie
dacă pierderea lor s-ar întâmpla la momentul în care iese la
iveală măcar o speranţă pentru un viitor mai bun. Cu toate
imperfecţiunile şi lipsurile lui, satul ne oferă nu numai o metaforă
frumoasă ci un tipar practic pentru relaţii umane. Zic „pe noi"
pentru că satul român este o comoară a lumii întregi, unul dintre
cei din afară care au beneficiat direct şi pentru totdeauna fiind
eu. Satul român mi-a trezit capacitatea de a vedea clar partea
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din viaţă la noi în Statele Unite prea des
la altar de confort material, să o caut la fiecare pas,
apreciez ceea ce aveţi din belşug, o inimă iluminată care nu se
stinge niciodată.

cea mai

importantă

sacrificată
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Asta-i ziua lui Ajun

Chişinău,

Sergiu Moraru
Republica Moldova

E lucru cunoscut în ştiinţă, că în vremurile de demult apuse
oamenii credeau în diferite forţe benefice ori malefice pe care le
idolatrizau, la care se închinau. Strămoşii moldovenilor, posibil că în
virtutea cultului morţilor, al predecesorilor, aveau în acest sens o
mulţime de personaje mitologice numite moş: Moşi de Crăciun, Moşi
de Sânziene, Moşi de Rusalii etc.
Crăciunul, la origine, este o sărbătoare păgână din timpul
solstiţiului de iarnă, consacrată Soarelui. Moşii acestei sărbători, Moş
Ajun şi Moş Crăciun, sunt nişte fiinţei umane. Cel puţin în memoria
etnopoetică a poporului ele au rămas cu sens pozitiv.
Sunt mai multe teorii i ce priveşte dezvăluirea sensului
mitologic şi etimologic al noţiunii Crăciun. Noi am înclina să credem,
că noţiunea Crăciun putea fi numirea Soarelui în vreo una dintre
vechile limbii preromâne, iar chipul mitologic al lui Crăciun fiind ridicat
din aceste considerente la rang de zeu ori semizeu. Semnificativă
este şi coptura, numită Crăciunel, care reprezintă un simbol al
soarelui cu evidente elemente antropomorfice. De altfel urme vădite
ale Soarelui-zeu mai pot fi sesizate şi astăzi la egipteni, la
amerindieni ş.a.
Colindele care se cântă la Crăciun nu sunt altceva decât nişte
reminiscenţe
ale imnurilor străvechi dedicate astrului zilei.
Edificatoare în acest sens este o colindă ce se cântă i satul Câşliţa Prut de prin părţile Vulcăneştilor, din sudul Basarabiei, ai căror
protagonişti sunt Moş Ajun şi Moş Crăciun. Remarcabilă în acest text
este şi prezenţa focului, socotit de strămoşii noştri drept reprezentant
al Soarelui pe pământ, precum şi a lumânării aprinse, care e
substituţia mai târzie a focului sacru:
Şi adă o vadră rasă,
of, lerunda Ierului, doamne.
fete mândre şi feciori
şi adă o vadră rasă,
of lerunda Ierului, doamne
şi o pune pe masă,
că asta-i ziua lui ajun,
of lerunda Ierului, doamne
Lui Ajun, lui Moş Crăciun.

Scoală, scoală, domn bun, scoală
of, lerunda Ierului, doamne,
şi aprinde o lumânare
şi fă focul cel mai mare,
of, lerunda Ierului doamne.
Că îţi

vin colindători,
vin colindători
of, lerunda Ierului doamne,
fete mândre şi feciori.
că îţi
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În unele texte apar şi elemente ale portretului fizic al Moşului
Crăciun. El apare în chipul unui bătrân "cu barba sură". În altele se
spune

că, Moş

Ajun este fratele lui

Moş Crăciun:

.. .în mijlocul curţilor
şed mesele întinse,
scaune cu jilţuri puse,
făclii de ceară aprinse.
Dar la mese cine şede?
Şede Crăciun cel bătrân

şi

cu frate-său Ajun.
Sporadic apar şi so{iile lor:
Jos, mai jos, la cap de masă,
şede doamna Crăciuneasă
şi cu sora Ajuneasă.

În felul acesta e sesizabil nu numai elementul antropomorfic
al chipurilor acestor doi Moşi, ci şi de o încercare poetică de
sociologizare a lor.
Odată cu trecerea la creştinism, multe sărbători păgâne au
fost adaptate la noile realităţi, concordate cu noile dogme, iar o seri
de zei şi semizei au devenit sfinţi, îngeri ş.a.m.d. Religia creştină şi-a
pus amprenta şi asupra sărbătorilor de iarnă ale preromânilor. însă
de menţionat că personajele mitologice susnumite au rămas cu
statutul lor păgân. În panteonul creştin nu este Moş Crăciun, ori, dacă
şi apare uneori, este foarte diluat, de esenţă secundară. Mai mult
decât atât, dacă în alte părţi ale lumii, cum ar fi, de exemplu, Rusia,
noua religie, odată cu concepţia despre naşterea la această zi a lui
Isus Hristos, a putut schimba vechile denumiri ale sărbătorii Soarelui,
numind-o, potrivit dogmei, „Rojdestvo" („Naşterea"), apoi la români sa păstrat până astăzi noţiunea cu sensul ei primordial. Or, Crăciunul,
după cum ştim, semantic , genetic şi etnologic, nu are nimic cu
legendara naştere a lui Isus, precum şi cu noile stratificări religioase
inerente ale sărbătorii, ci semnala reînvierea Soarelui, creşterea
duratei aflării lui pe cer, a zilei.
Procesul reînvierii chipurilor mitologice din străvechiul panteon
al popoarelor este general, fiind chemat îndeosebi de perioadele de
renaştere naţională, de necesitatea de a trezi şi a susţine conştiinţa
naţională, de a arăta faţa adevărată a poporului dat în anturajul
celorlalte naţiuni.
În ceea ce-l priveşte pe Moş Crăciun, exilat de mai mult timp
de autorităţile imperiale sovietice de pe teritoriul Moldovei de la
răsărit de Prut şi înlocuit cu un inadecvat Moş Gerilă (de observat că
sufixul -ilă în limba noastră imprimă întotdeauna o semnificaţie
negativă, peiorativă), are o mulţime de corespondenţe la diferite
popoare: Ded Moroz la ruşi, Santa Claus în mai multe ţări din
Occident, Pere Noel la francezi ş.a.m.d. Ca şi la alte popoare,
dicţionarele ni-l prezintă drept un personaj legendar de vârstă
înaintată, cu barbă sură, despre care copiii cred că vine de undeva
departe, de pe tărâmuri imaginare, şi le aduce daruri la sărbătorile de
iarnă.
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Valoarea

europeană
„Măşti şi

a unui proiect cultural
Mascarade"
Mihaela Mureşan
Muzeul Etnografic al Transilvaniei
Cluj Napoca

1. Originile proiectului

Tema proiectului cultural „Măşti şi Mascarade", derulat în
perioada oct. 2005- oct. 2006, a fost aleasă de către liderul de
proiect, Asociaţia Naţională Culturi şi Tradiţii din Gannat, Franţa,
care, de patru decenii, este una dintre cele mai serioase asociaţii
culturale din Europa, cu preocupări recunoscute în domeniul
folclorului muzical şi coregrafic din lumea întreagă (motiv pentru care
organizează anual unul dintre cele mai renumite festivaluri folclorice
din Franţa).
Această temă a stârnit interesul şi curiozitatea etnologilor
francezi deoarece măştile populare de pretutindeni pot fi considerate
„izvoare istorice nescrise" iar studierea lor, sincronică şi diacronică,
relevă aspecte ale etnogenezei unui popor marcând atât elemente
specifice unui spaţiu etnocultural cât şi încadrarea acestuia într-un
spaţiu cultural mai vast (în cazul nostru central şi sud-est european
de la care am luat şi căruia i-am dat multiple valori culturale). În
majoritatea ţărilor europene, continuitatea existenţei şi a utilizării
măştilor populare sau a celor de carnaval relevă, pe de o parte,
originea lor comună dar şi evoluţia lor diferită, având în vedere marea
lor diversitate, atât în ceea ce priveşte forma cât şi funcţionalitatea
sau valoarea lor simbolică.
Faptul că semnificaţia culturală, socială, magică sau religioasă
a măştilor tradiţionale este din ce în ce mai puţin cunoscută, i-a
determinat pe specialiştii acestui domeniu din mai multe ţări europene
să încerce revalorizarea lor prin iniţierea unui proiect cultural care s-a
dorit doar un început în exploatarea acestui segment al culturii
tradiţionale.

„Asociaţia Naţională

Culturi şi Tradiţii" din Gannat, Franţa, a
cu Comisia Europeană din Bruxelles
(Direcţia Generală Educaţie şi Cultură), o Conven[ie pentru
subvenţionarea acţiunii nr. 2005 - 0711/001 - 001 , CLT-CA12.
Alături de alţi parteneri de proiect („Centre Internazionale Ethnostudi"
din Assemini, Italia, „Municipalitatea" din Naoussa, Grecia, „Society of
Folk Art" din Stara Zagara şi „Municipalitatea" din Veliko Tarnovo,
Bulgaria), „Muzeul Etnografic al Transilvaniei" din Cluj-Napoca,
România, a fost invitat să colaboreze la realizarea acestui proiect, în
încheiat, în 2005,

împreună
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calitate de co-organizator, datorită excelentelor relaţii de colaborare
care există, pe multiple planuri, între Consiliul Judeţean Cluj şi
Consiliul General din Moulin, departamentul Allier, provincia
Auvergne - Franţa.
2. Obiectivele proiectului
Obiectivul acestei cooperări a fost, pentru început, acela de a
pune bazele unei reţele de actanţi culturali a cărei menire este
salvarea şi promovarea tradiţiilor cu măşti din Europa. Prin diferitele
tipuri de activităţi, s-a dorit realizarea unei adevărate deschideri
internaţionale, în special a ţărilor din bazinul mediteranean şi din
Balcani.
Reţeaua de actanţi culturali astfel constituită are menirea de a
fi recunoscută ca un pol de referinţă, pe plan european, în
promovarea, difuzarea şi salvarea patrimoniului referitor la măşti
oferindu-le acestora posibilitatea să-şi prezinte cultura tradiţională
publicului larg sau altor parteneri din ţară şi străinătate. Fiecare
partener implicat a lucrat în parteneriat cu alte grupuri locale (şcolare,
folclorice, asociative etc.) pentru realizarea diferitelor evenimente
culturale şi artistice. Prin toate aceste tipuri de activităţi, s-a urmărit,
de asemenea, atât întărirea ideii de cetăţenie europeană cât şi aceea
de unitate în diversitatea culturală.
3. Dintre activităţile care au fost desfăşurate, conform unui calendar
prestabilit, menţionăm:
a. Sensibilizarea marelui public s-a realizat prin:
- constituirea unor ateliere teoretice şi practice pentru
confecţionarea măştilor, în care au fost implicaţi elevi şi studenţi, cu
rolul de a-i ajuta pe aceştia în cunoaşterea tradiţiilor locale legate de
confecţionarea şi utilizarea măştilor;
- punerea în scenă a celor mai reprezentative obiceiuri cu
măşti;

- ateliere literare de creaţie a unor povestiri sau de identificare
a unor poveşti, povestiri, basme etc. cu personaje mascate îndeosebi
la nivel şcolar primar sau gimnazial;
- participarea la diferite activităţi de prezentare şi de
popularizare a măştilor (defilări în cadrul unor carnavaluri, sărbători
populare, în şcoli etc.);
- realizarea unor expoziţii. cu măşti, locale sau itinerante, în
ţară sau în străinătate. În cadrul expoziţiilor s-au executat
demonstraţii practice de confecţionare a măştilor;
- prezentarea, în şcoli, a unor materiale foto sau video
referitoare la tipuri de măşti şi obiceiuri cu măşti de către intervenienţi
din ţară şi străinătate.
b. Latura ştiintifică a proiectului a fost asigurată prin
organizarea în Grecia, Italia şi Franţa, a unor reuniuni ştiinţifice
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(seminarii, colocvii, conferinţe) pe această temă, dar şi de
documentarea ştiinţifică (cercetare pe teren sau bibliografică),
necesară organizării diferitelor tipuri de activităţi. În acest scop, s-a
constituit un comitet ştiinţific, care a reunit experţi din toate ţările
partenere, cu rolul de a-i îndruma pe participanţii la proiect cu privire
la desfăşurarea activităţilor, în special a celor ştiinţifice. Activitatea
ştiinţifică a urmărit mai multe obiective: clasificarea măştilor,
identificarea riturilor şi a obiceiurilor cu măşti, identificarea meşterilor
artizani şi a celor mai renumite centre în fabricarea măştilor etc.
Seminarele ştiinţifice au reunit experţi în antropologie culturală,
etnologi şi etnografi care au dezbătut probleme legate de originea,
simbolistica şi funcţionalitatea riturilor şi a obiceiurilor cu măşti.
c. Publicaţii, producţie, difuzare
Toate rezultatele activităţilor cultural-artistice şi educative dar,
mai ales, a celor ştiinţifice (colocvii), au fost publicate în pliante şi
broşuri. S-au realizat fotografii şi filme documentare de către toţi
partenerii, CD-uri şi DVD-uri, care sunt tezaurizate, atât de către
parteneri cât, mai ales, de către ANCT care şi-a îmbogăţit „Centrul
de Documentare multimedia" cu informaţii obţinute, ca rezultat al
cercetărilor ştiinţifice pe această temă sau al activităţilor culturaleducative şi pedagogice desfăşurate în ţările Europei care au avut şi
care mai au încă o „cultură a măştilor".
Cu această ocazie s-a constituit şi o pagină web site
referitoare la activităţile proiectului.
4. Cooperarea între co-organizatori
Munca întreprinsă de către fiecare partener european a
permis stabilirea unei solide baze de cooperare internaţională, care a
pus în evidenţă caracteristici culturale proprii dar şi comune. Fiecare
partener a încercat să-şi pună în valoare bogăţia fondurilor
etnografice şi documentare pe care le deţine. S-a considerat că rolul
şi menirea acestui proiect cultural este acela de a da ocazia fiecărui
partener să cunoască tradiţii şi obiceiuri legate de măşti ale
partenerilor. Atuurile şi experienţa fiecărui partener au fost puse în
valoare astfel încât să constituie un stimulent reciproc şi în viitor,
pentru organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune.
Schimburile internaţionale organizate în cadrul proiectului au dat
activităţilor o dimensiune cu adevărat europeană stimulând, totodată,
şi conştiinţa identităţii naţionale.

5. Metodologia de lucru a fost stabilită, în linii mari de către liderul
de proiect, ANCT, dar fiecare partener a avut libertatea să desfăşoare
activităţi specifice. Periodic, s-au organizat reuniuni de lucru, pentru
discutarea problemelor ivite şi pentru găsirea unor soluţii optime
pentru rezolvarea lor, aşa-numitele evaluări periodice iar, la sfârşit, s-
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a făcut o evaluare finală a modului în care s-a lucrat şi s-au atins
obiectivelor propuse. Fiecare partener co-organizator a urmărit:
indicatorii modului de realizare a activităţilor (activităţi
propuse/realizate; bugetul prevăzut/realizat; partenerii anunţaţi/reali;
planul de comunicare prevăzut/realizat; rezultatele activităţilor
ştiinţifice şi a reuniunilor anunţate/realizate etc.);
- indicatorii rezultatelor (numărul de spectatori, vizitatori, participanţi
la diferite manifestări anunţaţi/realizaţi; numărul de participanţi la
conferinţe, seminarii, colocvii anunţaţi/realizaţi; numărul de vizitatori ai
expoziţiilor anunţaţi/realizaţi; numărul artiştilor care au participat la
festivaluri, stagii, întâlniri, anunţaţi/realizaţi; numărul exemplarelor de
promoţionale
distribuite
anunţate/realizate;
numărul
obiecte
vizitatorilor pe site-ul Internet anunţaţi/realizaţi) etc.
- indicatori de impact (numărul articolelor în presă, a emisiunilor,
reportajelor, apărute în legătură cu proiectul; contribuţia efectivă la
realizarea proiect•Jlui; numărul de lucrări ştiinţifice rezultate în urma
proiectului; redinamizarea tradiţiilor legate de măşti prin crearea de
asociaţii şi relansarea unor carnavaluri etc.; contribuţia la realizarea
unui eveniment comun; armonizarea calendarului manifestărilor
europene; lărgirea reţelei de actanţi culturali etc.).
6. Beneficiarii proiectului au fost:
- elevii sau studenţii implicaţi în activităţile comune (ateliere, stagii,
demonstraţii, schimburi);
- experţii/specialiştii, prin desfăşurarea activităţilor proprii, dar şi a
celor comune (comitet de experţi; cercetare ştiinţifică; publicaţii de
specialitate, conferinţe, colocvii, seminarii; constituirea unei baze de
date specializată; site Internet);
- artiştii/meşterii artizani prin realizarea unor activităţi comune
(întâlniri internaţionale, schimburi europene, şederi artistice; turnee în
străinătate; îndrumarea stagiilor etc.);
- marele public, prin participarea la activităţi comune (parade,
carnavaluri, spectacole, defilări, expoziţii, site Internet, pliante,
broşuri, documentare video etc.).
7. Finanţarea proiectului a fost asigurată de către Comisia
Europeană dar şi de fiecare co-organizator în parte, în procente
diferite, în funcţie de posibilităţile proprii de co-finanţare. în ceea ce
priveşte finanţarea noastră, aceasta a fost asigurată de către Comisia
Europeană,
Consiliul Judeţean Cluj şi Muzeul Etnografic al
Transilvaniei.

Scurt raport asupra desfăşurării proiectului „Măşti şi
Mascarade" la Cluj-Napoca
Realizarea propriu-zisă a proiectului a fost posibilă doar
datorită muncii în echipă. Toate aceste ateliere au fost coordonate şi
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îndrumate de muzeografii de Muzeul Etnografic al Transilvaniei:
Teodora Roşca (responsabilă cu organizarea şi desfăşurarea
atelierelor, cu achiziţionarea materialelor şi organizarea
unei
frumoase expoziţii cu măştile confecţionate de către elevi), Flavia
Oşianu, cadrele didactice de la şcolile respective, profesori şi
învăţători, care au lucrat efectiv cu aceşti copii, meşterii populari
profesionişti sau amatori (Mariana Pâslaru, Mihaela Sălăşan şi
Gheorghe Ţugui), George Ciupag, muzeograful care a asigurat
fotografiere, filmarea şi stocarea imaginilor pe suport digital,
realizarea afişelor, inscripţionarea CD-urilor şi a DVD-urilor etc. şi
Mihaela Mureşan, coordonatorul de proiect, cea care a organizat
desfăşurarea activităţilor şi gestionarea bugetului sub îndrumarea dnei contabil şef Maria Andreiu.
Pentru desfăşurarea programului Muzeul Etnografic al
Transilvaniei a încheiat Protocoale de colaborare cu următoarele şcoli
din Cluj-Napoca: Liceul „Mihai Eminescu", Liceul „Avram Iancu",
Liceul de Arte Plastice „Romul Ladea", Şcoala „David Prodan",
Şcoala „Christiana" (din cadrul Centrului Social Misionar „Sf. Vasile
cel Mare"), iar din Turda - Grupul Şcolar de Resurse Naturale şi
Servicii.
Activităţile
prevăzute
pentru Muzeul Etnografic al
Transilvaniei şi colaboratorii săi au fost următoarele: constituirea unor
ateliere de creaţie pentru confecţionarea de măşti populare,
realizarea unor desene şi picturi pe această temă, identificarea unor
legende cu eroi şi personaje purtând măşti şi punerea în scenă a
unor obiceiuri populare cu personaje mascate.
Obiectivele acestor activităţi au fost: sensibilizarea tinerei
generaţii faţă de valorile culturii populare, promovarea şi punerea în
valoare a patrimoniului cultural local şi naţional.
Perioada în care s-au desfăşurat activităţile concrete ale
proiectului a fost februarie-mai 2006 iar în luna iunie Muzeul
Etnografic a organizat, la sediul Muzeului, o frumoasă expoziţie cu
măştile populare confecţionate de elevi în cadrul atelierelor precum şi
un spectacol folcloric cu câteva obiceiuri populare în care apar
personaje mascate.
I. Atelierele de creatie pentru confecţionarea măştilor au avut
următoarea componenţă:

1. La Liceul „Mihai Eminescu" s-a lucrat cu două grupe: 1 grupă
din clasa a IV-a B, îndrumător înv. Liana Prunean şi 1 grupă din
clasa a VII-a B, îndrumător şi dirigintă prof. Mirela Hebean. După
o prezentare a proiectului şi a măştilor (cu mape de prezentare
realizate pe tipuri de măşti), în primele ore s-au realizat desene
după aceste modele precum şi desene libere pornind de la aceste
modele care au păstrat caracteristicile măştilor populare
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autentice). S-a observat faptul că cei mici au fost mai disponibili,
pentru ei această activitate având mai mult un caracter ludic.
Măştile realizate au surprins o multitudine de expresii şi s-au
diferenţiat atât în funcţie de materialul folosit, tehnica abordată cât
şi în funcţie de personalitatea fiecărui „meşter". Picturile realizate
de copii precum şi câteva măşti populare au fost expuse în cadrul
serbării „Zilele Liceului Mihai Eminescu", unde au fost deosebit de
apreciate. Câţiva elevi au participat la „Festivalul Folcloric
Interjudeţean al Elevilor - Gala Artelor şi Tradiţiilor Populare",
organizat în luna mai de Colegiul Naţional „George Coşbuc", unde
elevul Paul Bucur, din clasa a IV-a B, a obţinut „Menţiunea III". La
Sesiunea Interjudeţeană de Comunicări, „Auxiliare Curriculare şi
Portofolii ale elevilor", din 19-20 mai 2006, d-na înv. Liana
Prunean a participat cu lucrarea „Măşti populare" ceea ce
dovedeşte interesul şi preocuparea pe care dânsa le manifestă
pentru această temă a culturii populare.
2. La Liceul „Avram Iancu" s-a lucrat cu 2 grupe din clasa a IVa C (a câte 14 elevi fiecare), îndrumător înv. Aurica Pulbere. S-a
procedat de aceeaşi manieră. La început s-au făcut încercări de
confecţionare a măştilor de mici dimensiuni, s-au executat detalii,
copii învăţând să coase, să lipească, să asambleze piesele, să
creeze o mască pornind de la elementele sale componente. S-a
lucrat atât individual cât şi în echipă, de multe ori au colaborat
colegii de bancă dar s-a tras cu ochiul şi la alţi vecini că doar
„meseria se fură"! În total s-au realizat 12 măşti întregi şi 22
desene. Rezultatele acestei activităţi au fost puse în evidenţă şi
prin expunerea măştilor şi a desenelor realizate la expoziţia
organizată în cadrul serbării „Zilele Şcolii Avram Iancu" unde au
fost foarte apreciate, iar costumul ursului a făcut deliciul obiceiului
popular „Jocul Ursului" pus în scenă de copii acestei clase.
3. La Liceul de Arte „Romul Ladea" s-a lucrat cu mai multe
grupe de diferite vârste (clase gimnaziale şi de liceu), cu profesori
îndrumători pe specialităţi. Sub îndrumarea d-nei prof. Catrinu
Margareta, elevii din clasa a IX-a au confecţionat 6 măşti din
materiale textile, blană, coarne etc. O altă grupă de 20 elevi din
clasa a X-a a pictat 20 de planşe pe carton reprezentând măşti
tradiţionale sub îndrumarea d-lui prof. Cristian Porumb. Un grup
de 5 elevi de liceu au executat, sub îndrumarea d-lui prof. Mircea
Socaciu măşti din material textil întins pe schelet din sârmă. Şi, în
fine, un grup de elevi din clasele a IX-a şi a X-a au executat măşti
turnate din ghips pe care apoi le-au vopsit şi le-au completat cu
materiale textile, sub îndrumarea d-lui prof. Olaru Gheorghe.
Individualizarea fiecărei măşti s-a datorat atât documentaţiei pe
care au avut-o la dispoziţie cât şi personalităţii viitorilor artişti
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plastici care au dorit să-şi personalizeze lucrările, în special elevii
din clasele mari considerând că o simplă reproducere ar
reprezenta o „pierdere de vreme", o activitate „meşteşugărească"
şi nu una „creativă".
4. La Grupul Şcolar de Resurse Naturale şi Servicii, Turda,
îndrumător şi totodată creator popular, prof. Mariana Pâslaru, s-a
lucrat cu 1 grupă de copii din diferite clase, selecţionaţi în funcţie
de aptitudini şi experienţă. Această grupă îşi desfăşoară
activitatea, în mod constant, în cadrul unui cerc de artă populară.
Datorită faptului că aceşti copii au fost mai familiarizaţi cu
tehnicile populare precum sculptura în lemn, au realizat accesorii
de lemn sculptat necesare pentru „capră". Măştile confecţionate
sunt puternic individualizate, originale şi corect executate, factorul
implicare voluntară fiind remarcabil.
5. La Şcoala Socială "Christiana" (care funcţionează în cadrul
unui centru social misionar al Bisericii Ortodoxe Române), s-a
lucrat cu 1 grupă de copii de diferite vârste, selecţionaţi tot pe
bază de voluntariat, sub îndrumarea: prof. Niculina Albu şi prof.
Ana Dârjan. Deoarece aici învaţă copii cu probleme familiale, care
nu se pot încadra în sistemul şcolar, s-a recurs la voluntariat.
Fetele s-au dovedit mai receptive şi mai dibace în arta
confecţionării măştilor populare dat fiind faptul că ele au şi ore de
croitorie şi lucru manual. Am apreciat dorinţa acestora de a
realiza lucruri frumoase şi inedite dar şi implicarea fizică şi
emoţională a profesoarelor îndrumătoare care le-au coordonat.
Un rol important în confecţionarea măştilor populare i-a
revenit d-lui Gheorghe Ţugui, meşter popular din localitatea Vorona,
jud. Botoşani, care a realizat la Cluj demonstraţii de confecţionare a
măştilor populare, însoţite de explicaţii pitoreşti a semnificaţiei
măştilor şi a obiceiurilor populare cu personaje mascate.
li. Obiceiurile populare
A doua activitate cultural-educativă desfăşurată de elevi, sub
îndrumarea domnilor profesori şi învăţători, a fost punerea în scenă a
unui obicei popular cu personaje mascate. Au participat următoarele
şcoli:

1. De la Scoala "David Prodan" grupul vocal „Ciuleandra",
îndrumător d-na prof. Maria Leşe, a prezentat un fragment din
obiceiul „Paparuda". Acest obicei popular se practica în a treia joi
după Paşte iar, mai nou, este practicat vara, la apariţia secetelor.
Paparuda este un personaj sacru care se naşte şi moare, apare şi
dispare lângă o apă, joacă însoţită de alaiul său şi, după ce
colindă holdele, trece pe la casele oamenilor, dansând pe o
melodie simplă şi ritmată, care o întâmpină cu mare respect şi o
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udă cu apă, lapte sau zer pentru că rolul său este acela de a
dezlega ploile. Paparuda poartă un costum vegetal format din
frunze de boz, brusture sau alte plante.
2. Şcoala „Simion Bărnutiu" a participat cu Ansamblul
„Românaşul" cu două obiceiuri populare „Jocul Caprei" şi „Ursul",
îndrumător dl. înv. Iuliu Abrudan.
Originea „Jocului Caprei" se pierde în negura vremurilor. În
timpuri străvechi capra (ca şi Cerbul şi Ursul) a fost animal de
cult. În mitologia greacă şi latină ea simbolizează fertilitatea. La
români Capra a fost socotită ca fiind animalul care dă semne
dacă vremea va fi bună sau rea. „Jocul Caprei" (omorârea,
bocirea, înmormântarea şi învierea ei) a fost un ceremonial grav.
În cadrul obiceiurilor agrare, jocul a devenit un ritual menit să
aducă rodnicie în anul care urmează, spor de animale în turmele
păstorilor, roada holdelor - invocat de boabele care se aruncau
de către gazdă peste cortegiul Caprei. În zilele noastre jocul a
rămas un prilej de etalare a unor frumoase podoabe, covoare,
ştergare etc. realizate în culori vii pentru înveselirea gospodarilor
cu prilejul sărbătorii Anului Nou.
„Jocul Ursului" a fost şi este socotit de către poporul nostru
ca un joc aducător de noroc pentru casa şi familia în ograda
căruia se juca. Prin gălăgia provocată de tobe, bâte, fluiere,
tropotul Ursului alungă duhurile rele şi face loc unei atmosfere de
împăcare şi linişte sufletească pentru gazdele care asistă la
reprezentaţie. „Jocul Ursului" constituie în prezent un mijloc
amuzant şi pitoresc prin care satul începe un nou an într-o
atmosferă de veselie şi bucurie unde gluma şi râsul au menirea
de a îndrepta lucrurile rele.
3. De la Liceul „Mihai Eminescu'', elevii din clasa a IV-a B,
îndrumaţi de d-na înv. Liana Prunean, au prezentat jocul „Căluşul
Ardelenesc". Jocul căluşarilor este strâns legat de sărbătoarea
„Rusaliilor" când aceştia dormeau şi mâncau împreună pentru a
nu fi loviţi de lele. Căluşerii poartă la picioare pinteni şi zurgălăi,
clopoţei la brâu, bete încrucişate pe piept şi imită, în timpul
jocului, mersul la pas, tropăitul şi galopul calului. Obiceiul jocului
Căluşului a fost cunoscut şi în zona Aşchileul Mare unde s-a jucat
până în 1970. Aici căluşarii erau o ceată de dansatori, adulţi sau
băieţi, conduşi de un stareţ, îmbrăcaţi în costum se sărbătoare şi
încinşi cu cingători în formă de cruce peste cămaşă. În mână
ţineau bâte care reprezentau săbiile cu care se luptau ca nişte
războinici. Căluşarii sunt recunoscuţi ca o adevărată emblemă
coregrafică a românilor, acest dans fiind inclus de către
UNESCO, în 2006, pe lista patrimoniului cultural al umanităţii.
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4. De la Liceul „Avram tancu" d-na înv. Aurica Pulbere a prezentat
un grup de copii care au executat o altă variantă a „Jocului
Ursului" din localitatea Sărăsău. După credinţa poporului român
Ursul, ieşit din hibernare, anunţă sosirea primăverii. Ursului i s-au
acordat în trecut puteri miraculoase. "Jocul Ursului" a fost socotit
ca aducător de noroc în casa şi ograda căruia se juca. Jocul se
desfăşoară fie cu o singură mască-costum, un cioban şi un
„dubaş", fie cu două măşti de urs şi alte personaje mascate
(ţigani, ciobani etc.) Prin mişcările executate, prin trânte şi tumbe
aminteşte parcă de viaţa liberă dusă în mijlocul pădurii. „Dracii" şi
„moşii" au doar rolul de a face figuraţie şi de a întreţine o
atmosferă antrenantă şi zgomotoasă. „Jocul Ursului" nu are un
scenariu impus, jucătorii având libertatea să facă tot ceea ce e
mai indicat şi mai de efect în interpretarea rolului.
5. Liceul Teoretic „Lucian Blaga" a adus în scenă două obiceiuri:
„Capra" şi „Şezătoarea". Jocul Caprei se practică şi în zona
Huedin, asemeni al zone etnografice ale Transilvaniei, cu
particularităţile specifice acestei regiuni. Spectacolul „Şezătoarea"
are un personaj mascat, un Goţoi, care încearcă să încurce firele
de tors ale fetelor şi ghemele acestora provocând multă veselie
participanţilor. în trecut la şezătoare participau şi feciorii satului
care aveau rolul de a anima atmosfera şi de a le stimula pe fete
să lucreze mai mult şi mai bine. Şezătoarea oferea tinerilor prilejul
de a se întâlni şi de a se cunoaşte mai bine în vederea formării
unor cupluri în viitor dar era şi un moment folcloric în care cei ce
participau, nu numai că lucrau dar şi schimbau diferite idei,
cântau, recitau poezii sau chiar jucau.
Activităţile cultural-educative desfăşurate pe parcursul celor
patru luni s-au finalizat prin organizarea unei frumoase expoziţii
colective, vernisată în 14.06.2006, care a prezentat rezultatele
copiilor (măşti populare din diferite materiale: blană, textile, coarne,
ceramică), desene, picturi, sculpturi etc., urmate de prezentarea unui
spectacol folcloric cu obiceiuri populare puse în scenă de elevii
şcolilor implicate în proiect. Elevi de la Liceul Mihai Eminescu şi-au
exprimat, cu această ocazie, păreri personale şi impresii referitoare la
oportunitatea de la lucra în cadrul acestui proiect şi au dat citire unor
scurte povestiri imaginare, creaţii personale, cu personaje mascate,
fapt care a dat un plus de valoare acestei întâlniri finale. Acest
moment a avut rolul de a marca, în mod festiv, strădania şi, mai ales,
rezultatele obţinute, un prilej de a mulţumi tuturor participanţilor
pentru contribuţia avută în cadrul programului precum şi ocazia de a
oferi diplome elevilor pentru cele mai bune rezultate obţinute.
La spectacolul folcloric care a avut loc cu această ocazie, un
grup folcloric al „Asociaţiei Maramureşenilor" de la Cluj, format din
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studenţi inimoşi, a prezentat un fragment din obiceiul „Vifleim" sub
îndrumarea d-lui instructor Ionuţ Tomoioagă şi a d-nei Maria Leşe.
Grupul studenţesc nu au fost partener asociat în cadrul proiectului dar
s-a oferit să participe la spectacol deoarece are în repertoriu obiceiuri
cu măşti din zona Maramureşului.
Cu acest prilej, doamna directoare, Simona Munteanu, a
mulţumit tuturor celor care au fost implicaţi în acest proiect, direct sau
indirect: organizatorul principal al proiectului, Asociaţia Naţională
Culturi şi Tradiţii din Gannat, domnului director Jean Roche, doamnei
Emmanuelle Perrone, director adjunct şi managerul proiectului,
Consiliului Judeţean Cluj, directorilor de la şcolile cu care s-a lucrat în
parteneriat, cadrelor didactice (profesori şi învăţători), cei care au
lucrat efectiv cu copiii, elevilor şi studenţilor, principalii actanţi ai
activităţilor, meşterilor populari care au îndrumat atelierele de creaţie
şi, nu în ultimul rând muzeografilor, cei care au organizat, condus şi
îndrumat activităţile, exprimându-şi convingerea că, şi în viitor, se vor
mai desfăşura asemenea proiecte culturale care implică participanţi
din diverse domenii de activitate şi categorii de vârstă diferite în
activităţi comune, menite să contribuie la afirmarea identităţii noastre
culturale şi la valorizarea patrimoniului cultural naţional.
Informaţii referitoare la conţinutul şi derularea proiectului au
fost publicate în diferite articole din presă, s-au dat interviuri iar la
vernisarea expoziţiei a fost invitată presa.
Toate activităţile desfăşurate au fost fotografiate şi filmate iar
imaginile care atestă derularea proiectului au stat la baza realizării,
de către Muzeul Etnografic al Transilvaniei, a unui CD şi a unui DVD
care a fost înmânat fiecărui partener. Documentele care atestă
derularea întregului proiect îmbogăţesc baza de date a Muzeului
Etnografic al Transilvaniei dar şi pe cea existentă la Centrul de
Documentare din Gannat, Franţa, care a publicat materiale de
publicitate (broşuri, pliante) cu rezultatele obţinute de către toţi
partenerii de proiect şi a editat CD-uri şi DVD-uri referitoare la întreg
programul şi care a realizat un web site despre acest proiect.
Un alt moment important în cadrul proiectului a fost
participarea reprezentanţilor Muzeului Etnografic al Transilvaniei
(Mihaela Mureşan, Maria Andreiu şi George Ciupag) la expoziţiile
colective „Măşti şi Mascarade", organizate la Gannat în sala
multifuncţională „La Bouree Ganatoise" şi la "Mediatheque", unde s-a
prezentat o frumoasă colecţie de măşti populare confecţionate în
cadrul proiectului, precum şi la seminarele şi dezbaterile care au avut
loc pe tema măştilor şi a obiceiurilor cu măşti din ţările participante la
proiect. Expoziţiile au fost organizate în cadrul Festivalului „Les
Cultures du monde", în perioada 20-31 iulie 2006, a 33-a ediţie,
dedicat aceleaşi tematici a măştilor. La acest mare Festival a fost, de
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asemenea, invitat Ansamblul folcloric studenţesc „Românaşul" din
cadrul Universităţii Tehnice, Cluj-Napoca, condus de domnul director
artistic, Victor Bercea, domnul Roman Viorel, coregraf, şi domnul
Marius Moldovan, şeful orchestrei, ansamblu care a prezentat
obiceiuri tradiţionale cu măşti din Maramureş.
Considerăm că realizarea acestui proiect a fost deosebit de
importantă pentru toţi participanţii şi
instituţiile organizatoare
deoarece s-a făcut un pas mic, dar important, pentru integrarea
noastră europeană prin ceea ce avem noi mai de preţ -moştenirea
noastră culturală-care poate şi trebuie pusă în valoare.
La valeur europeenne d'un projet culturel
„Masques et Mascarades"
- ResumeL'Europe dispose d'un patrimoine riche et diversifie. Les fetes
cycliques en sont un exemple dont Ies origines remontent a
d'antiques traditions pa·1ennes. Ces fetes, veritables temps forts dans
Ies cultures traditionnelles, celebrent Ies rites de passage au cours
desquels l'homme se transforme, se deguise et ou le masque
apparaît: reflets du moi, supports d'initiation, points de passage entre
le connu et l'inconnu, le masque - support facial ou ensembles de
rites qui l'animent - offre une polyvalence exceptionnelle par son
symbolisme et le rituel dans lequel ii s'exprime.
Dans la majorite des pays europeens, Ies masques sont
presents, leur fonction sociale indeniable leur conferant des racines
communes. lls sont aussi Ies temoins d'une diversite culturelle riche
dans leur forme esthetique et leur symbolisme.
En 2005 et 2006, !'Association Nationale Culture Tradition de
Gannat, France, a ete a l'initiative du projet „Masques et Mascarades"
en parteneriat avec 4 autres membres de l'Union Europeenne: l'ltalie,
la Grece, la Bulgarie et la Roumanie (Le Musee Ethnographique de
Transylvanie de Cluj-Napoca). A travers ce projet, on a lance Ies
bases d'un reseau dedie a la sauvegarde et a la promotion de la
tradition des masques en Europe.
Dans le cadre de ce projet plusieurs types d'activite ont ete
proposes et mis en place dans Ies differents pays partenaires:
- sensibilisation du grand public (ateliers theoriques et pratiques,
implication des jeunes dans la preservation de ce patrimoine
immateriel, mis en scene des coutumes populaires, creation d'un
conte populaire, defile de masques, expositions et conferences etc.);
- volet scientifique (seminaires scientifiques, rencontres culturelles,
realisation d'une base de donnee etc.);
- documentation I multimedia (recherches documentaires sur Ies
masques, creation de CD ROMS sur Ies realisation des co139
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organisateurs, creation d'un site Internet, publications et des
rencontres scientifiques etc.).
Les activites organisees dans le cadre de ce projet ont suscite
un vif interet de la part du public, qui a, ainsi, pu decouvrir ou
redecouvrir un patrimoine culturel riche et, parfois, sous-estime. Ce
patrimoine particulier, que constitue la tradition des masques en
Europe, est vivant et merite d'etre preserve.
Le Musee Ethnographique de Transylvanie a signe avec
plusieurs ecoles de la ville de Cluj-Napoca et de la ville Turda des
Protoco/es de col/aboration pour le deroulement de ce projet. De
natre ville ont participe 7 ecoles (le Lycee "Avram Iancu", le Lycee
"Mihai Eminescu", le Lycee des Beaux-Arts ''Romul Ladea", le Lycee
"Lucian Blaga", l'Ecole "Simion Bărnuţiu", l'Ecole "David Prodan",
l'Ecole "Christiana" (appartenant au Centre Social Missionnaire
"Sfântul Vasile cel Mare") et de Turda: "Grupul Şcolar de Resurse
Naturale şi Servicii".
Les activites qui ont fait l'objet de notre programme ont ete:
l'organisation des ateliers de creation pour la fabrication de masques
populaires, la realisation de dessins et de peintures en tempera, la
mise en scene d'une coutume populaire avec des personnages
portant des masques, l'identification des legendes avec des
personnages masques.
Les objectifs qui ont ete poursuis ont ete la sensibilisation des
enfants envers Ies valeurs de la culture populaire et la valorisation du
patrimoine culturel local et national. Le Musee Ethnographique de
Transylvanie a reussi a impliquer dans ce projet pas moins de 830
enfants de tous âges et, de plus, le personnel scientifique et le grand
public.
Par ce type de projet, l'ANCT veut consolider un reseau de
partenaires (surtout du basin mediterraneen et de la zone des
Balkans), qui ont une tres forte tradition masquee; developper Ies
recherches scientifiques sous la coordination d'un comite reunissant
des experts de tous Ies pays; affirmer le râle du reseau en tant que
pâle ressource en matiere de masques et mascarades; participer a la
reappropriation des traditions masquees locales par le grand public
en developpant des actions pedagogiques et de vulgarisation
scientifique des ces traditions riches et souvent meconnues ou mal
comprises; stimuler la creation artistique; encourager la cooperation
autour de ce patrimoine europeen commun et, surtout, participer ainsi
a renforcer Ies idees de citoyennete europeenne et de diversite
culturelle.
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Povestiri mitologice în satul Capu-Corbului,
judeţul Harghita
Prof. Mariana Iuliana Roşca
Harghita
încearcă
explicarea şi înţelegerea
cu privire la poveştile bătrânilor, poveşti cu
întâmplări ieşite din comun pentru noi, cei cărora mitologia este
istorie şi arta celor mai valoroase cărţi. Când au început să intereseze
problemele mitologiei române, în literatura noastră îşi disputau
întâietatea trei direcţii de investigare:
- o direcţie care susţinea că nu poate fi vorba de o mitologie în
sensul clasic al termenului ci numai de un substrat mitologic care nu
face altceva decât să reflecte îndelungul proces de încreştinare a
daco-romanilor şi romanilor;
- a doua direcţie susţine că mitologia română este o mitologie
necreştină ce reflectă substratul daco-roman al unei mitologii
clasicizate;
- a treia direcţie de investigaţie atestă că mitologia română este
o sinteză integratoare a celor două straturi mitologice - statutul dac şi
statutul roman - cu zestrea lor şi influenţele mitice.
Conceptele de „mit" şi „mitologie" au apărut înaintea erei
noastre, din adâncă antichitate greco-romană, cel de „categorie a
cugetării mitice" şi ,,sistem de mituri" abia în epoca modernă iar
terminologia adecvată „ştiinţei miturilor" este acum discutată.
Cert este că mitologia românească oglindeşte gândirea
magică a sătenilor, cu precădere a celor din interiorul arcului carpatic,
dar nu numai, născându-se astfel poveşti mitologice, poveşti „trăite"
în care protagoniştii descriu întâlnirile lor cu fiinţe supranaturale şi, de
cele mai multe ori, cu puteri malefice indescriptibil de puternice.
Fiinţele cel mai des întâlnite în aceste poveşti mitologice sunt
strigoii. Cutumiarul românesc menţionează două soiuri de strigoi:
strigoii vii şi strigoii morţi, sub formă de om-strigoi şi mort-strigoi.
Ceea ce diferenţiază cele două specii este provenienţa fiecăruia şi
capacitatea de a face rău omului. Astfel strigoii vii se deosebesc de
cei morţi şi prin faptul că sunt localnici ai satelor româneşti ce au o
identitate precisă. Poartă numele de PRICULICI şi sunt suflete ce ies
noaptea din trupul viu al omului, care rămâne în pat „ca mort" până la
întoarcerea sufletului din „călătoriile" lui nocturne, luând înfăţişare de
câini, de pisici, de cai, de lupi, găini sau broaşte. Se credea că aceste
suflete călătoresc pe meliţe sau pe mături şi că dacă suferă răni
acestea se vor vedea ulterior pe trupurile lor.

Lucrarea
permanentelor

de

faţă

întrebări
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În mitologie timpul, înzestrat cu puteri supranaturale, reuşeşte
să treacă peste lucruri şi oameni. În plan mitologic timpul nocturn,
spre exemplu, este opus timpului diurn fiind nefast, stăpânit de
întuneric etern şi benefic fiarelor sălbatice şi zânelor rele. Ziua, plină
de lumină curată, naturală, aduce în prim plan binele. Mai apoi, şi în
mitologie timpul este împărţit pe anotimpuri, pe luni, pe săptămâni, pe
zile şi ore, doar că se păstrează mereu valoarea „fast", „nefast".
Această gândire mitologică am întâlnit-o şi la sătenii din CapuCorbului, judeţul Harghita, bătrâni ce-şi amintesc poveştile ascultate
acum multă vreme şi pe care le mai spun încă cu frică şi mare
crezanie, fiind convinşi că toate s-au petrecut după cum povestesc:
A fost odată aici la noi în sat... o femeie care, deşi tânără şi
frumoasă, avea priviri ce înfricoşa lumea. Era respingătoare şi rece
cu toţi cei care îi ieşeau în cale iar duminica, la hora din sat flăcăii se
temeau să o ceară la joc. Dacă unul din ei îndrăznea să-i zică ceva
se pomenea a doua zi cu pământul grădinilor lui săpat. Sătenii
credeau că-i vrăjitoare până când un grup de flăcăi au urmărit-o până
târziu, în noapte, vrând să descopere ce face. Şi-au aflat: mergea în
fundu' grădinii, se dezbrăca şi corpul ei de fată tânără se transforma
într-un porc mistreţ mare şi înfiorător ce săpa apoi grădinile din sat.
După asemenea întâmplare au aflat sătenii care-i adevărata identitate
a tinerei şi au ştiut cum să se ferească de ea.
Mistreţul este cunoscut ca fiind agent al răului şi a puterilor
infernale fiind un personaj animalic apocaliptic. Motivul mistreţului
are două contaminări simbolice, una celtică şi una elină. Celtica
imprimă mistreţului ca animal sacru , un caracter de „demon al forţei
brutale", a furiei războinice pentru care a fost considerat o „hrană
sacrificială". Cea elină a lăsat urme de superstiţii despre mărimea şi
semnificaţia culorii mistreţului. Astfel mistreţul alb este o fantomă
hiperboreană ce trăieşte şi stăpâneşte pădurea cu întreaga ei
vegetaţie aducând noroc celui care îl poate vedea, iar porcul mistreţ
de culoare neagră este un animal demonic, simbol al cruzimii şi al
violenţei dezlănţuite în mod brutal. În povestea din zona cercetată
găsim ambele motive simbolice iar în ceea ce priveşte pe cea elină
avem de-a face cu mistreţul de culoare neagră.
A doua poveste îşi are originea în trecutul şi mai îndepărtat de
noi, având drept protagonist un bărbat care lucra la pădure împreună
cu încă trei prieteni. Într-o seară , în timp ce mâncau, aproape de foc
a venit o broască. Unul dintre cei trei bărbaţi a vrut s-o omoare, sau
cel puţin să o alunge din preajma lor. „Eroul" nostru nu l-a lăsat însă
şi fiindu-i milă de fiinţa ce părea neajutorată, a hrănit-o cu o bucată de
mămăligă. Episodul se încheie în mod paşnic şi broasca pleacă deacol' de bună voie. Doi ani mai târziu, de pe urma unei secete, întreg
satul a rămas fără porumb, hrană fără de care se descurcau foarte
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greu. Tot împreună, cei patru bărbaţi aflaseră că într-un sat din
apropiere stă o femeie văduvă care are mai mult porumb şi dă celor
ce au nevoie. Ajunşi la aceasta bărbaţii îi cer ajutorul. Dintre toţi,
femeia a ales să-l ajute pe cel care cu doi ani în urmă hrănise o
broască. Bărbatul care o ajutase cruţându-i viaţa când sufletul ei se
metamorfozase în broască, îi câştigase prietenia.
Despre broască se ştie că a avut o contribuţie semnificativă la
crearea lumii: „ea a adus sămânţa de pământ de pe fundul mării din
care Dumnezeu a făcut lumea" sau „ea a adus lui Dumnezeu vestea
că sub pământul de apă se găseşte adevăratul pământ. Atunci
Dumnezeu a poruncit apelor să se retragă pentru ca pământul să
poată ajunge la suprafaţă." Există presupunerea că broasca are rolul
unui mesager şi că e prima vieţuitoare care apare în procesul
cosmogonic. Pentru aceasta a fost răsplătită şi este tratată de oameni
cu respect şi este numită în mod eufemistic „domnul", „calul" sau
„iapa".
În basme tinerele fete sau bărbaţii apar temporar sub înfăţişare
de broască. Ajung astfel sub povara unui blestem sau a unei vrăji şi
pot scăpa de povara trupului nou doar cu ajutorul magiei curate sau
un sărut sincer de mare încărcătură sentimentală. În alte contexte
populare, ca şi în cazul acestei poveşti, alături de broasca sacră o
întâlnim pe cea malefică. Această broască beneficiază de existenţa
mitologică dar şi de cea biologică, fiind vorba de broasca râioasă ce
stârneşte omului repulsie şi despre care se crede că este făptură a
diavolului, în trupul ei aflându-se strigoaice ori fermecătoare.
Cea de-a treia poveste are în centrul ei comoara. Populaţia
rurală
crede despre pământ că ascunde multe comori, mai ales
monede de argint sau de aur care ar fi fost îngropate de către uriaşi,
haiduci sau boieri. Sătenii povestesc că a fost odată un bărbat ce
locuia pe un deal din înălţimea căruia se vedea vatra satului. Aici a
descoperit el o groapă de unde ieşea o flacără mare şi-o gură de foc
sub care stătea o comoară. Nu a luat niciodată comoara de frică să
nu fie păzită de necurat şi să plătească cu viaţa îndrăzneala pentru
lăcomie. De atunci, chiar şi în zilele noastre cei a căror suflete sunt
curate de păcat şi cu teama bine stăpânită pot vedea flacăra comorii.
Există două feluri de comori : unele sunt „necurate sau rele", aşa
cum se crede despre comoara din povestea noastră, şi asta pentru
că au fost îngropate de oameni avari ce le-au fermecat pentru ca
niciodată să nu fie de folos descoperitorilor. Alte comori sunt „curate
şi bune" şi asta pentru că au fost îngropate de oameni buni, aflaţi în
primejdie, cu intenţia ca ele să fie cuiva de folos. Comorile se scutură
de rugină o data pe an, în nopţile de Sfântul Gheorghe, în noaptea
dinspre Paşte sau la Înălţarea Domnului, sau o data la şapte ani când
ele „dansează" cu flăcări atât de înalte pe cât de adânc sunt ele
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îngropate în pământ. Unul din cele mai importante elemente
distinctive dintre comorile bune şi rele este flacăra, primele având o
culoare albăstruie înainte de miezul nopţii în timp ce comorile bune
aruncă o flacără argintie, dacă ascunde argint sau aurie dacă are aur,
după primul cântat al cocoşilor.
B. P. Haşdeu menţionează faptul că legendele sunt cele care
rareori se formează imediat după eveniment, astfel încât povestea
reală este modelată după bunul plac a povestitorului, fixându-se în
mod relativ. Dacă cei din satul cercetat ar face o reînscriere în
cadrele raţionalului ar constata că există şi interpretări
demitologizante pentru oricare din povestirile lor mitologice. Pentru a
afla partea demitologizantă a fiecărei poveşti, întrebări simple legate
de porcul mistreţ, de broască sau comori scot la iveală dedesubturi
ce clarifică mistere. Am aflat că aici, în satele de munte, porcul
mistreţ, animalul real, este unul de temut pentru relele şi pagubele
aduse proprietarilor ce-şi lucrează pământul. Astfel, în prima poveste,
motivul cel mai probabil şi plauzibil pentru care tânăra fată ce pare
greu-abordabilă de flăcăi în timpul horelor din sat se metamorfozează
în porc mistreţ, este acela că oamenilor le era frică de animalul real
astfel încât totul se întâmpla doar în imaginaţia lor. Şi pentru că
relaţia dintre săteni este una bine închegată face ca toată
credibilitatea acestora să o găsească pe fată vinovată de pagubele
provocate de mistreţi.
Pentru cea de a doua povestire, pentru broască, există o
interpretare demitologizantă prin grilă erotică, în măsura în care se
înteţeşte o legătură între protagoniştii întâmplării, ţinându-se cont că
este vorba de trei bărbaţi şi o femeie. De asemenea, mai există o
interpretare prin grilă etică dacă ţinem cont de măsura în care binele
adus broaştei, fapta bună de a o lăsa în viaţă, este răsplătit.
Toate aceste poveşti ne arată faptul că sătenii din CapuCorbului, împreună cu moşii şi strămoşii lor, şi oamenii în general, au
trăit intens nişte experienţe istorice şi spirituale diferite de amănuntele
acestor evenimente.
****

The present paper seeks to explain and reach the
understanding of the perpetuai questions about the stories of the
elderly, stories of events which are extraordinary for us, those for
whom mythology is at the same time history and art of the most
valuable books.
Romanian mythology reflects the magical thinking of the
villagers, mostly of those within the Carpathian Arc region, but not
exclusively; thus myths are born- „ lived" stories where the
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protagonists describe their encounters with supernatural beings which
most often have fearful evil powers.
We have found this mythological thinking in the villagers of
Capu-Corbului, Harghita County, where elders who remember the
stories they heard a long time ago still teii them with cald feet and
great belief, being convinced that things happened as they recount.
All of these stories reveal the tact that the villagers of CapuCorbului, together with their ancestors, and alsa people in general,
have lived historical and spiritual experiences different of these
events. B.P Haşdeu mentions the tact that legends rarely crystallize
right after the event, thus the original story is shaped as the story
teller wishes, which gives it a very relative character. Regardless of
the extent to which the listener believes the story, Romanian
mythology presents very interesting adventures.
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Date privind dansul popular „Arcanul" din zona
Câmpulung Moldovenesc

etnografică

Muzeograf Dumitru Rusan
Muzeul Arta lemnului
Câmpulung Moldovenesc
În satele aparţinătoare comunei Fundu Moldovei se
în forme nealterate numeroase jocuri populare care,
de-a lungul timpului au fost atent studiate de ochiul avizat al
cercetătorului. Astfel, Florea Capsali, în studiul publicat în 19321,
atestă douăsprezece jocuri clasificate în jocuri de coloană, jocuri de
doi, jocuri de coloană din care se desfac perechi şi jocuri de coloană
de perechi. Ca repertoriu de jocuri sunt amintite: jocul cel mare
bătrânesc, ursăreasca, corăbeasca, arcanul, leuşteanca, brâuşorul,
raţa, bătuta (banul Mărăcine), jocul zestrei, de trei ori pe după masă,
jocul îmbrobodirii şi jocul ciobanilor. Putem completa acest repertoriu
cu jocul caprelor, jidăucuţa, moroşăneasca, trilişeştiul, hop şi alta,
polobocul, cumătriţa, cordalăul, dorneneasc, ţărăneasca, coşnencuţa,
puiculeana, frunza nucului şi ciobănaşul ca joc de doi. Faţă de cele
douăsprezece jocuri descrise de Floria Capsali, observăm că
informatorii atestă existenţa a douăzeci şi şase de jocuri populare
distincte, cu melodii proprii, dar ale căror paşi uneori se confundă,
element distinctiv rămânând, pe lângă melodie, de cele mai multe ori,
păstrează încă

strigătura.

Materialul de faţă îşi propune să urmărească colajul
sincretic al strigăturii, mai puţin sub aspect coreografic, încercând să
o surprindă sub aspectul funcţionalităţii şi al circumstanţelor.
Sub aspect sincretic, legătura existentă între vers,
melodie, pas este evidentă, credem noi, includerea unei a patra
dimensiuni funcţionale, caracterul de iniţiere, va putea fi probată
atunci când vom vorbi despre arcan. Folosirea termenului de colaj
sincretic ni s-a părut a fi mai expresivă, întrucât „lipitura" strigăturii în
desfăşurarea jocului popular este probată de circulaţia textului liric,
propriu-zis a aceluiaşi text liric în situaţii diverse. De exemplu:
Hai, nu te da nici tu, nici tu
Ca bădita săracu;
Hai nu te da la muietură
2
Ca mândrutele la gură.
Floria Capsali, Jocurile din comuna Fundu Moldovei, (Bucovina), lin/ „Arhiva
pentru ştiinţă şi reformă socială", Buc., X, 1932, nr. 1-4, p. 413-426, cu figuri în text şi
~lanşe foto hors test.
lnf. Ciumău Laurenţia, Colacu, 40 ani, cules 16.11.1978
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poate fi strigată chiar în timpul unui joc cu strigături de comandă,
atunci când unul dintre jucători consideră că trebuie alertat ritmul
jocului.
Tot pe coordonata momentului în care se strigă, ca variantă de
început a unui nou joc avem forma:
Vai, de mine ce-am uitat:
Trilişeştii n-am jucat!

cuvântul „trilişeşti" putând fi înlocuit cu „arcanaua", „ciobănaşul",
„polobocul" etc.
Colajul perfect între pas, ritm şi text se observă cel mai
pregnant în strigăturile de comandă, care au, totodată şi aspect
monografic, putându-se desprinde din ele descrierea exactă a jocului:
Frunză verde bob de linte,
Jocul nostru ca-nainte!

valabil pentru

reluări.

Tot pentru reluare:

Foaie verde lin, pelin
inc-o dată ş-apoi lin!
Frunză verde bob de linte,
Jocul nostru ca-nainte!

Alte comenzi:
Foaie verde de-o sipică,
Fugi de-aici, că eşti prea

în jocul „Hop

şi

alta". Sau forma de

mică!

comandă

„Corăbasca":

Cinci pe dreptul,
Cinci pe stângul

sau alt

număr:

Opt pe dreptul,
opt pe stângul.

existând în

acelaşi

dans

şi

comanda:

Bate-n pinteni şi călcâi
Ca moara pe căpătâi.
Bate-n pinteni şi-n potcoave
1
Ca moara pe coştoroabe.
1

Floria Capsali, op. cit., p. 417
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existentă

în

La

„Trilişeşti"

mai întâlnim

Frunză
Toţi

verde

şi

comanda:

iarbă lată,

o dată ridicată.

în final, observăm adaptarea, aproape invariabilă a formulei:
Foaie verde lemn sucit,
Jocul nostru s-a gătit.

jocul putând fi nominalizat.
Atunci când hora satului este aglomerată, observăm, uneori,
prezenţa unui dialog între cei ce stau şi cei care joacă (cei care stau
şi aşteaptă rândul la joc). Pentru cei intraţi:
Frunză verde de cucută,
Dati-i drumul să se ducă!

iar pentru cei care stau - practic nu stau, ci bat pe loc
ritmul - strigături de tipul:

neforţând

Tot pe loc, pe loc, pe loc,
busuioc!

Să răsară

sau:
La pământ şi la podele,
Ciubotele nu-s s mele,
Ciubote din căpătat,
1
Bodaproste cui le-o dat.

Jocurile de doi permit însă cea mai amplă desfăşurare de
repertoriu care poate fi autoironic - atunci când perechea este
nepotrivită din punct de vedere fizic -, satiric propriu-zis - atunci când
se adresează altor perechi de jucători-, rareori pornografic şi, uneori,
replică:

Nu te uita că-s micut,
Că la multe-am fost drăgut.
Nu te uita că-s mărunt,
Că smulg gardul din pământ.
Tata n-o fost om de leac,
2
Dară eu is pui de drac.

1

2

lnf. Ciumău Laurenţia
lnf. Vlad Fâşc, Colacu; 50 ani, cules 28.01.1978
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Asta fată ce-o joc eu
Am adus-o din Hârlău.
Cost-un leu şi jumătate,
1
Am avut ce duce-n spate.

sau varianta:
Asta fată ce-o joc eu
O jucat-o moşu' meu
Ş-am ajuns s-o joc şi eu
Şi mi-i dragă şi-am s-o ieu. 2

Alte forme mai „suculente".
Uite lelea Păuna
Cum îmi face cu mâna
Şi-mi arată grădina,
Grădina

cu cotituri

Plină

tăvălituri.

cu

Mulţumesc

lui Dumnezeu,
Că n-am tăvălit-o eu. 3

Ui leliţă, scurtă, groasă,
Bun-ai fi picior la coasă.
Ziua să coseşti cu mine,
4
Noaptea să mă culc cu tine.
Aşa babă

cum vedeţi,
Nu mă dau pe trei băieţi. 5

Mai recent s-a introdus replica dialogată a strigăturii, servită în
contratimp, replică ce cuprinde inserţii de observaţii de comportament
nu tocmai la locul lor şi care sunt puse pe latura bahică a
interpretului. Alteori se reia aceeaşi strigătură, însă tot pe contratimp,
ceea ce creează efecte fonice greu de imaginat.
O altă observaţie vizează adaptabilitatea strigăturilor la
aranjamentul jocurilor
în suită care vizează impunerea
spectaculosului lor. Sub raportul dinamicii jocurilor, „ab ariginis", ele
trebuie să fi cunoscut o desfăşurare liniară, fără treceri bruşte de la
un pas la altul, ajungând chiar a fi obositoare prin repetiţii. Acest lucru
se observă mai ales la „arcan", al cărui conservatorism este evident.
Evoluţia strigăturilor de comandă ale arcanului în decurs de circa 50
de ani este nulă. Vorbeam la început de caracterul iniţiatic al
arcanului, dimensiune sincretică cu rol funcţional evident probabil în
viaţa colectivităţii. Să urmărim puţin istoricul problemei.
1

2
3
4

5

lnf. Fâşc Casandra, Colacu, 40 ani, cules 28.01.1978
lnf. Flocea Constantin, Botuş, 31 ani, cules 25.12.1977
lnf. Fâşc Casandra
lnf. Ţaran Viorica, Colacu, 43 ani, cules 8.09.1977
Julius Lips, Obârşia lucrurilor, Editura Ştiinţifică Bucureşti., 1964, p. 460.
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Dansul, cea mai veche formă de închinăciune, a fost cuprins
în ritualul religios al unor popoare de cultură înaltă, ca privilegiu al
zeilor. Drept exemplu, putem arăta că toţi zeii mexicani dansau;
oamenii îi înfăţişau cu clopoţei la picioare şi veşnic însoţiţi de
1
muzicanţi . Faptul este evident şi în cultura greacă şi romană.
Urmărind drumul arcanului în sens invers, să vedem care sunt
accepţiile termenului în cultura românească. Dicţionarul explicativ al
limbii române din 1975 prezintă două variante: arcan - laţ, pripon, a
lua cu forţa, a arcăni, dans popular şi arcan - taină cu etimon
franţuzesc 2 . Dicţionarul de expresii şi locuţiuni româneşti prezintă
doar forma arcan - a prinde pe cineva cu arcanul, a aduce, a lua pe
cineva cu forţa 3 . Enciclopedia română Monerva din 1930 prezintă
formele: arcanaua - dans naţional jucat de flăcăi, în formă de horă,
obişnuit în Moldova, Muntenia, Bucovina şi unele părţi ale Ardealului
şi arcan - funie răsucită din păr de cal 4 . Observăm că pe măsură ce
coborâm, datele problemei se diversifică. Dicţionarul limbii române
din 1913 prezintă nu mai puţin de patru forme: arcan - sorte de lasso,
funie lungă cu ochi cu care herghelegiul prinde calul, indicându-se şi
două texte din cronicarul Amiras şi din Alecsandri care probează
această accepţie. Este indicat şi textul din Creangă. A doua accepţie
arcan, arcane - taină, cu indicarea unui text din Odobescu şi
ajungem, în sfârşit la formele: arcan, arcanaua, arcaneaua - sorte de
danse paysanne, circulând sub forma arcan în Moldova şi Vrancea,
iar sub forma arcaneaua în Ardeal. Se notează: cuvintele acestea par
a sta în legătură cu arca. Şi huţulii din Bucovina cunosc un joc numit
arkan. Se fac trimiteri la Etymologicum magnum romaniae, unde se
află descrierea dansului. Cea de-a patra formă: arcăni - vb. IV prendere au lasse cu notaţia: formă rară, probabil creată de
Alecsandri. Se indică textul:
„Dar Fulga zvârle laţul, de gât îl arcăneşte 5

... "

Apare, deci, prima îndoială cu privire la autenticitatea unui
termen. Aceeaşi ediţie oferă etimonul tătărăsc arcan rus, rutean
arkanu şi polon arkan, toate însă cu accepţia laţ, lasou.
Dicţionarul lui Seineanu din 18966 prezintă două
forme: arcan - odinioară un fel de armă de război, azi funie lungă cu
1

lnf. Ciupercovici Victoria, F. Moldovei, 53 ani, cules 25.10.1977
Dicţionarul explicativ al limbii române, Editura Acadademiei R.S.R., buc., 1975
3
Dicţionar de expresii şi locuţiuni româneşti, Ed. Şt., Buc., 1969, p. 24
4
Enciclopedie română, Editura Minerva, Cluj, 1930, p. 89
5
Dicţionarul limbii române, Tom I., partea I, A-B, Buc., 1913, p. 230
6
Dicţionarul universal al limbii române întocmit de Lazăr Seineanu Institutul de
cultură Craiova, 1896, p. 47
2
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un ochi de prins caii şi arcana - un fel de horă de brâu, jucată de
mai ales de cei din Vaslui. B.P. Haşdeu, în tonul li din
Etymologicum 1 prezintă formele care au preluate de dicţionarul din
1913, existând în plus descrierea dansului, cât şi exemplificări din
texte. De exemplu:
Ţuţuieni,

„Spune, spune, babă sură,
Căişorii cum se fură?
Cu ochiul arcanul ... "

Este indicată de asemenea şi culegerea melodiei arcanului de
Carol Niculi, culegere atestată de altfel şi de nota 6109 din
Bibliografia generală a Etnografiei şi folclorului românesc, voi. 12 unde
la arcan este indicat doar Haşdeu cu opera citată, tomul li, col. 14971498.
Mai cităm doar un dicţionar - Laurian si Massimu din 1871,
care prezintă un singur articol: arcanu, - a - secretu, mysteriosu,
mysticu 3 , dicţionar care, din dorinţa de a latiniza totul, prezintă doar
forma care descinde direct din latină.
Să vedem cum pune Creangă problema: „Pe bădiţa Vasile îl
prinsese la oaste cu arcanul, îl cetluiau acum zdravăn şi-l puneau în
cătuşi, să-l trimită la Peatră ... Iaca pentru ce scosese atunci vornicul
oamenii la clacă. Aşa, cu amăgele, se prindeau pe vremea aceea
flăcăii la oaste 4 ". Cum îl prinsese cu arcanul? „ ... numai iaca vedem
în prund câţiva oameni claie peste grămadă, şi unul din ei mugind
puternic". 5 Deci, practic nu apare elementul lasou, arcan - laţ, ci
rămâne doar sensul de vicleşug, de meşteşug tainic. Va fi cunoscut
Creangă termenul pus în circulaţie de Alecsandri, sau practica
arcănitului era curentă în vremea copilăriei lui? Nu putem şti, cert
este că în mod deosebit prin Creangă este pusă în circulaţie falsa
evidenţă a arcanului - lasou.
Coborâm mai adânc. Dimitrie Cantemir, în capitolul „Despre
năravurile moldovenilor" din Descrierea Moldovei 6 arată: „jocurile sunt
sunt la moldoveni cu totul altfel decât la celelalte neamuri. Ei nu joacă
doi sau patru inşi, ci mai mulţi roată, sau într-un şir lung ... Când stau
însă într-un şir lung şi se ţin de mâini aşa fel că fruntea şi coada
şirului rămân slobode şi merg împrejur făcând diferite întorsături,
către

B.P. Haşdeu, Etymologicum magnum romaniae, Tom li, col. 1497-1498
Bibliografia generală a etnografiei şi folclorului românesc, I, (1800-1891), E.P.L.,
1968, p. 511, nota 6109
3
A.T. Laurian şi l.C. Massimu, Dicţionaru/ limbii române, Bucureşti 1871, p. 82
4
Ion Creangă, Opere, voi. I, Editura Minerva, Bucureşti 1970, p. 157
5
Ion Creangă, op. cit.
6
Dimitrie Cantemir, Descrierea Moldovei, Col. Lyceum, Editura Albatros, Buc. 1967,
1967,p.208
1

2
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atunci aceasta se numeşte, cu un cuvânt luat de la leşi „danţ" ... se
învârtesc fiecare şir în şerpuiri arcuite şi, ca să nu se încurce, se
mişcă aşa de încet, încât mai că nu se poate vedea că şirurile se
mişcă". Descrierea este valabilă şi pentru jocurile femeilor ceea ce
este mai important se notează că se alege o căpetenie conducătorul de arcan de azi şi depozitar al strigăturilor.
Înainte de a trece la descrierea dansului, să amintim că
acelaşi Cantemir aminteşte de valoarea magică a dansului căluşarilor
din Moldova şi că arcanul propriu-zis, ca prezentare simbolică, mai
apare în fresca de pe peretele de sud al Mănăstirii Humorului, pictată
în timpul lui Petru Rareş, deci pe la jumătatea secolului al XVl-lea. 1
Nu-l vom prezenta monografic, ci ne vom opri doar asupra
strigăturilor, care ce colează pe pasul unei variante de sârbă, coloana
de dansatori şerpuind pentru a forma roata, alte variante de
aranjament neexistând. Se deschide cu strigătura:
Arcanaua, brâul verde,
Vai, că bine i se şede.
I se şede cui se şede,
2
Codrului cu frunza verde.

Floria Capsali

prezintă şi altă variantă:

Arcanaua, brâul verde,
Vai, că bine i se şede.
I se şede cu mărgele,
3
Ca viata cu viorele.

Gheorghe Baciu, prezentând o
Ca vitei cu viorele.

altă formă

a ultimului vers:

4

În măsură în care arcanul s-ar înscrie sub semnul unui ritual
de iniţiere, brâul verde - prezent şi astăzi la feciorii şi gospodarii din
Bosanci şi din laslovăţ - ar aproba trecerea din adolescenţă în rândul
flăcăilor buni de însurat. Alături de formula „bun de oi", „bunul de
însurat" se acordă feciorilor odată cu ieşitul la horă, iar varianta „bun
de însurat" după armata făcută este mult mai târzie, zonei de referinţă
fiindu-i străină ducerea la oaste care apare doar după încorporarea
Bucovinei, în ceea ce priveşte:
1

Vechimea arcanului, (în) Scînteia, XLV, 1976, nr. 10385, 11 ian., p. 3
lnf. Cocîrşă Toader, Botuş, 53 ani, cules 15.03.1978
3
Floria Capsali, op. cit., p. 417
4
Gheorghe Baciu, Jocuri populare din nordul Moldovei, Editura de Stat Didactică şi
Pedagogică, 1958, p. 42
2
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I se şade cu mărgele
Ca viţei cu viorele.

trebuie să arătăm că fata poartă mărgele doar când iese la joc - iar
1
odată ieşită la joc, este socotită „bună de măritat ".
Să urmărim altă strigătură:

Trii
Trii
Trii
Trii
Trii

bătuta,

trii
le punem.
să le batem,
şi pentru mine,
şi pentru tine,
Încă trii că n-o fost bune,
Alte trii pe loc le-om pune,
Trii bătute, trii gătite,
În genunche şi-nainte. 2
să

în alte variante, mai apare:
Tot acelea trii,
3
Trii pentru /Iii.

De ce această lungime copleşitoare şi infinitele variante ale
de comandă? Pentru că jocul trebuie însuşit la perfecţie,
ritualul de iniţiere se săvârşeşte în taină, dar se mizează pe crearea
unor reflexe declanşate de strigătura de comandă. Odată ieşit la hora
satului, deci încununarea ritului de iniţiere prin acceptarea celui iniţiat
de către întreaga colectivitate, bucurându-se totodată de toate
drepturile ce decurg din depăşirea acestui prag, este şi normal ca
momentul de intrare să fie meticulos regizat şi, în acelaşi timp
probând virtuozitatea jucătorului care de altfel, este atenţionat:
strigăturilor

Foaie verde papanaş,
Câte-un pinten fecioraş.
Luaţi seama, feciori, bine,
4
Că ne văd cele copile.

Mai apar strigături de comandă care se repetă de la
unu până la nouă şi înapoi sau de trei, şase, nouă, douăsprezece şi
înapoi, ceea ce credem că va convinge că rolul strigăturii nu este
numai de a comanda ci şi de a învăţa, de a iniţia. S-ar putea ca
1

2
3
4

lnf. Enache Gheorghe, Pârteşti, 38 ani, cules 15.08.1977
Floria Capsali, op. cit., p. 418
inf. lvanciuc Traian, Colacu, 43 ani, cules 20.102.1978
Floria Capsali, op. cit., p. 418
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iniţierea să

nu fi fost săvârşită în taină, prin repetiţii ci ea să se
în chiar momentul horei satului, când cei care trebuiau să
fie atestaţi ca viitori bărbaţi, sub conducerea unui conducător de
arcan, să facă dovada capacităţii lor de agerime, de iscusime a minţii
etc.
În volumul „La izvor de joc şi cânt" publicat de Aurelian
Ciornei 1 se publică strigăturile de la „Arcanul" (Arcaneaua) culese din
Pârteştii de Jos - laslovăţ în anul 1957. Textele au acelaşi rol de
comandă şi de iniţiere ca şi cele de la Fundu Moldovei.
La comanda:
desfăşoare

La pământ

şi

la genunche,
ne cânte!

Şi-o nevastă să

se interpretează „Doina Arcanului" sau „Blestem la împărat" 2 care
au mai multe variante culese tot în Bucovina.
Discuţia ar putea continua. Avem la îndemână texte care
urmăresc termenul sub aspect pur lingvistic în texte literare latine,
franţuzeşti şi româneşti din perioade diverse, care probează faptul că
spaţiul romanizat cunoaşte doar accepţia termenului cu sensul de
taină, chiar de taina tainelor - tablele celor douăzeci şi două de
arcane, dar încheiem discuţia aici.
Treapta magică a căluşarilor care jucau în travesti descrierea lui Cantemir - nu s-ar fi putut desăvârşi fără existenţa unui
ritual riguros de iniţiere. Dacă acest prag a existat la noi, n-a putut să
fie decât arcanul

1

Aurelian Ciornei, La izvor de cânt şi joc, Comori folclorice bucovinene, Editura
Suceava, 2000
Aurelian Ciornei, op. cit., pag. 49-54

Muşatinii,

2
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Onomastica veche din zona

Maramureşului

Istoric

Prof. Tivadar Ioan
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă"
Sighetu/ Marmaţiei

Cartea Însemnări din bisericile Maramureşului a teologului şi
publicistului Ioan Bârlea apărută la Atelierele grafice SOCEC din
Bucureşti in 1909, cu o scurtă introducere a lui Nicolae Iorga,
consemnează un număr mare de evenimente istorice. În marea lor
majoritate aceste date au rămas înscrise pe coperţile sau paginile
unor cărţi bisericeşti, în pisania bisericilor, pe spatele unor icoane, pe
spatele icoanelor de la altar, pe clopote, pe cruci sau alte obiecte de
cult. Însemnările respective confirma fapte istorice, cum ar fi:
„înştiinţăm cetitori cînd au fostu intratu Nemţi în Maramorişu fost-au
înainte postului Naşteri în anul Domnului 1687. lară cînd au fost anul
Domnului 1711, adusu cruci, au fost ciuma ce mare" (pe un Octoih
din Poienile lzei). Alteori consemnează importante evenimente
sociale: „se ştiţi şi aceasta că la anul 1777, Iulie, s'au facut Ogna la
Săratu in hotarul Giuleştilor şi au inceput a tăe sare". Se găsesc
menţionate toate evenimentele mai mult sau mai puţin importante în
funcţie de percepţia subiectivă şi emoţiile
celui ce relatează:
"înştiinţăm că, cine-i lăcuitori nemiş din sat din Budeşti, anume Bud
Mihoc şi cu a sa muere, Todişca Gafie ... , deci ei, fiind omini bătrîni,
ca la 70 aii, sau mai bine, au fost un omor de ciumă, cănd au fost
anul 1742, şi ave 5 feciori, toţi holtei şi o fată măritată la feciorul lui
Balaş Gabor, la Vasalie, şi ciuma i-au luat pre toţi, şi au murit, şi au
rămas numai bătrîni amăndoi singuri fără de feciori. Ce s'or face ei!.
Zice < o rău s'au mîniat Dumnezău pre noi !>. lară ei aşă îndrăgisă
beserica, cum auzisă clopotul, ei numai ce sosiră la beserică
amandoi, seara la vecernie, dimineaţa la utrenie şi la sfănta Liturghie.
Deci eu, popa lonăşel fiind păcurar şi păstor turmei lui H(risto)s pe
acea vreme şi văzăd bunătăţile lor, l'am zis ... "(pag.64). Nu sunt
puţine însemnările care relatateză cutremure, inundaţii, zăpezi
nemaipomenite, incendii sau alte dezastre abătute peste această
zonă: "în anul 1824, în luna lui Dechemvrie au fostu puhoi mare, cît
au umplut toate casele". Interesante sunt descrierile de tărguri şi
listele de preţuri, adevarate mercuriale a unor vremi de mult
trecute:"în zilele Mariei-Terezei Împaratesei, după dănsa losip
Împărat, au fost eftişug în tot feliul, în marhă, în bucate , în
Maramurăş. Grîul cu 20 de potori mierţa, ovăsul 8 potori, mălaiu 1
hosoşu, boii cu 8, mai bune vaci cu 13, oi cu 3 mărieşi, gînsca cu 2
pătaci, raţa 8 potori, găina 4 potori . lară după losipu Leopoldu şi pînă
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aceste au îmblat bani de argintu şi era eftişug în tot feliul. lară
a biruitu Franţ şu a şi ieşit bani de hîrtie şi a ieşit
scumpete la tot feliu, în marhă în bucate, în oi, în boi. Boii cu 4 sute,
de mijlocu, vaca cu o suta, 120, pereche de oi 30 de zloţi, gîsca cu 2
zloţi, găina 1 zlot. Băutura: horinca cu 7 potoriţe, vinu cu 4 potoriţe,
miedul cu 2 potoriţe. Bărbinţia de miere cu 12 florinţi, bărbinţia de
brînză cu 2 zloţi cana cu 2 pătaci".
Însemnările sunt în marea lor majoritate pomelnice, cuprind
numele multor persoane, alteori sunt acte de donaţie, reprezentând
veşminte, cărţi sau alte obiecte de cult. Fiind trecute liste întregi de
nume, suma plătită, data şi numele preotului paroh, cu uşurinţă se
poate realiza statistica evoluţiei prenumelui şi a numelui pentru
locuitorii acestei zone. Sunt destule pomelnice şi însemnări care
cuprind liste de peste 50 de nume, altele chiar şi peste 100. Acolo
unde se precizează suma plătită de întreaga comunitate sau
defalcată pe case sau familii, de fiecare dată se specifică şi numele.
Multe din acestea consemnează şi porecla, cu rol de număr de casă.
Pe un Triodion de la 1699, găsim repartizarea locurilor de veci, din
tot ţintirimul bisericii din Borşa. Însemnarea numerotata a locurilor din
cimitirul bisericii din Săpânţa la 1806 cuprinde 54 de poziţii, numele
celor decedaţi este de câteva sute: „ 1. Stan Gheorghie lui Ion cu
fecior Ionaş şi Stan Gheorghie lui Văsiie;. 2. Stan Pătraş cu frate-său
Dumitru lui Găvrilă; 3. Stan Toader şi Pătraş lui Grigorie lui lacov; 4.
Stan Ion, nemiş-birău şi Stan Ion lui Grigorie Caline; 5. Stan Simion
cu fecioruş Ion şi Stan Mihai lui Găvrilă" etc.
Pe un Evanghelion tipărit la Blaj în 1782, găsim scris: „l-au
cumpărat Şimon popa Ştefan şi l-au dat pe seama beserici Vişeului
de-mijloc, de unde este hramul propodomnei Parascava, ca să-l fie
pomană şi lui şi părinţilor lui, pînă la a şeptelea neam, fiindu Şimon
Ştefan al şeptelea strănepot a lui Şanta Gheorghie; adecă Gheorghie
au avut pre Andrei, Andreiu au avut pre Nuţu, Nuţu au avut pre Ignat
şi pre alţi fraţi, Ignat pre Vasile şi pre alţi fraţi, Vasile au avut pre
Matei şi pre alţi fraţi, Matei au avut pre Lupu şi pre alţi fraţi, Lupu au
avut pre Şimon Ştefan popa descriindu eu singur cu măna mea in
anul Domnului 1812 August în 30 de zile", veritabil arbore genealogic.
Numele bărbaţilor găsite în aceste însemnări, culese de Ioan
Bârlea în cartea sa, ajunge la câteva mii. Numărul soţiilor a fetelor
sau a văduvelor este ceva mai mic, dar permite abordarea lor
statistică cu excelenţă. Prelucrarea tuturor numelor, găsite în cele
câteva sute de însemnări oferă imaginea clară a onomasticii zonei,
întinsă pe trei secole. Numele celor care au vieţuit în secolele: al
XVII-iea, al XVIII-iea şi al XIX-iea, au fost din nou neînsemnate, de
data aceasta fiecare la familia sa lingvistică şi apoi numărate de
către mine. Pentru a putea determina cât mai corect, câte persoane
au

trăit

după aceştia
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nume am încercat să exclud numărarea lor dublă.
familii sunt amintite că au făcut mai multe donaţii, de aceea
numele lor apare de mai multe ori, am încercat pe cât posibil a le
număra doar o singură dată. Acele nume unde s-a precizat ca sunt
din alte zone au fost bineînţeles excluse. Autorităţile laice ale vremii,
precum şi cele religioase: arhiepiscopi, episcopi, protopopi, apar în
multiple însemnări complicând numărătoarea, pentru a nu greşi, au
fost din capul locului excluse. Pictorii de biserici şi icoane, soţiile lor,
legatorii de cărţi, tot din acelaşi motiv nu au fost număraţi. Cu toate
excluderile menţionate numărul persoanelor de sex masculin, ajunge
la cifra de 2340 şi se grupează in jurul a 58 familii de nume. Numărul
persoanelor de sex feminin este mai restrâns doar 940, grupându-se
in jurul a 41 nume. Cunoscând numărul total pentru fiecare categorie
am reuşit a determina frecvenţa fiecărui nume, aşa cum le vedem în
tabelul următor:
au avut

acelaşi

Aceleaşi

Loc. Nume
1 Ion
2 Vasilie
3 Grigorie
4 Toader
5 Gheorghe
6 Ştefan
7 Ionaş
8 Dumitru
9 Mihai
10 Petre
11 Lupu
12 Simion
13 Nechita
14 Alecsa
15 Andrei

Număr

295
212
175
153
119
118
99
93
81

72
67
66
64
55
50

Frecvenţa(%)

12,60
9,05
7,45
6,53
5,08
5,04
4,23
3,97
3,46
3,07
2,86
2,82
2,73
2,35
2,13

Loc.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Nume
Maria
Măricuţă

Năstăsie

Ana
Gafia
Odochia
Ileană
Părasca
loană

Palaghie
Irina
Titi ana
Todoră
Călină
Lupă

Todosie

Număr

173
82
82
65
55
55
54
50
48
47
25
21
19
19
15
15

Frecventa(%)
18,40
8,72
8,72
6,89
5,85
5,85
5,71
5,31
5,10
5,00
2,65
2,23
2,02
2,02
1,59
1,59

Acest tabel a fost întocmit după ce în prealabil fiecare nume a
fost trecut pe o listă cu indicaţia de pagina pentru a putea fi
reanalizat, urmând centralizarea lor pe variante. Nu are sens analiza
originii acestor nume de vreme ce toate sunt nume de sfinţi si
apostoli. Mult mai interesantă este lista de variante a fiecărui nume.
Toate variantele în ordine alfabetică, au fost trecute într-o anexă
urmărind frecventa lor. Cum studiul este relativ lung voi exemplifica
doar câteva, în cele ce urmează, fără analiza lor literară.
Nunele Ion, fiind cel mai frecvent, a fost întâlnit la 149
peroane, varianta Ionu la 65; Ioan la 37; loanu la17; lvon la 4; lvonu
la 3; Ivan la 12; lvanu la 3. Fac precizarea că însemnările lui Bârlea
se referă strict la comunele şi satele cu populaţie majoritar
românească, dar nu putem exclude influenţa slavă şi maghiară, multe
dintre însemnări sunt în aceste limbi. Variantele luon, luonu, Eoan,
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Eoanu, lion, levon, sunt mai rare. Precizez că atunci cănd tabelezi
aceste variante chiar poţi anticipa altele, ştergând monotonia notării
lor. Diminutivele găsite sunt: Ionuţ, lonuţu, lonuţa, lvana, loanuţu,
Onuţ, Onuţu şi Nuţu la 3 persoane. Este explicabil de ce diminutivul
Nelu nu apare de loc, de vreme ce lonelu apare doar o singură dată
iar Ionel este inexistent. Diminutivul Ionaş cu frecvenţa mare de
4,23% fac ca Ion să ajungă la frecvenţa de aproape 17%, de aceea 1am notat separat, iar variantele lui sunt: Ionaş la 51 persoane, lonaşu
la 9, loanaş la 2, lounaş 1, lvonaş 1, lonaşa 1 (femeie), lonaşco 26,
Ionaşcu 3, lonăşel 2, lvonaşcu 1, Onaşco 1, Eonaş 2
Numele Vasile întâlnit doar la 25 persoane, a circulat in
Maramureş în variantele: Vasilie la 93 persoane, Vasalie la 53, Văsiu
18, Văsîiu 8, Văsii 5, Văsie 2, Vaselie 3, Vasălie 2, Vasiliu 3, iar la
femei: Vasila 2, Vasaleia 2, Vasilica 1.
Numele Grigorie, Toader şi Gheorghe, au o mulţime de
variante, amintesc doar cele pentru Toader: Toader cu 54, Toaderu
10, Toder40, Toderu 12, Todor 11, Todoru 10, Teodora, Teodoru 2,
Toderaş 1, Toderaşu 2, Theodor 1, Tader 1, iar Todica o persoana
feminină.

Împărţirea pe sexe de multe ori este dificilă. Iona (preotul
Iona) amintit de 8 ori, Oana de 2 ori, poate fi confundat cu variantele
pentru loană 18, lonă 22, lvonă 6, lvoană 1, lană 2.
Irina, lrină o găsim cel mai frecvent ca Erină de 18 ori, dar şi
lerină sau Hirină. Gafia întâlnită doar de 3 ori, are variantele Gafie de
13 ori, Hatie 14, Gahie 14, Hahie 4, Gasie 2, Gaftina 1, Gafina 1,
Hafina 1, Afina.
Nume cu frecvenţă destul de mare peste 2% atât la bărbaţi
cât şi la femei este Lupu de 51ori, respectiv Lupă. Variante puţine,
Lup de 8 ori, Lupeu şi Lupeiu apar singulare, diminutivele Lupşor,
Lupuţ şi Lupuţiu sunt rare, iar la femei Lupă de 14 ori şi rar Lupeia.
Ştefan găsit de 117 ori, este singurul nume bărbătesc fără
variante, Ştefanu de 1O ori, terminaţia u o întâlnim la majoritatea
numelor în sec. al XVIII-iea, diminutive doar Ştefănuţ de 2 ori. Dacă
în urmă cu ceva sute de ani nume ca Nechita, Alecsa, Olexa, Cozma,
Chirilă, Ignat, Matei, Pinte, Pricep, Timoftie, Vasoc erau destul de des
întâlnite, acum apar mult mai rar. Respectiva situaţie se accentuează
mult la numele feminine Năstăsie, întâlnit atunci foarte frecvent
(Nastafie, Nastafă, Năstacă, Năstăhie, Năstăfucă, Nestăsica,
Anastasia) şi Palaghia (Pelaghie, Pălaga, Paladia).
Alte nume aproape uitate la momentul actual sunt Parasca şi
Odochia însemnate de 50 respectiv 30 ori. Nume precum: Frăsina,
Grigora, lliea, Nicora, Porfira, Porhira, Todosia, Solomia sunt total
uitate.
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Abordarea în mod statistic a numelor respective are meritul de
a exclude pe cele care au fost scrise în însemnări sau în carte în mod
greşit, variantele lor pe anumite comune şi evoluţia acestora. Dacă
avem curiozitatea de a le compara cu cele din actuala carte de
telefon, atunci vedem câte din acestea sunt deja dispărute.
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Colecţia

de obiecte etnografice a învăţătorului
Andrei Orosz din Apahida'
Toşa

Ioan

Cluj Napoca
născut

Andrei Orosz s-a

în 4 iulie 1971 în Cluj.

Şcoala

primară

o face la Gherla după care urmează liceul catolic armean
din Gherla. În timpul liceului manifestă un interes deosebit faţă de
studiul istoriei naturale atrăgând atenţia naturalistului cir. Martonffi,
care îl ia cu el în toate excursiile ştiinţifice pe care le făcea. Din
clasa a IV-a liceală este interesat de arheologie şi sub îndrumarea
custodelui Congri, Iosif Omstein face o colecţie de hârburi romane.
La terminarea liceului Andrei Orosz trece la preparandia de
stat din Cluj pe care o termină în 1892 obţinând diploma de institutor
şi

postul de

învăţător

în Apahida.

hotărâtor

Un moment
1896, cu arheologul

şi

în cariera sa îl

reprezintă

întâlnirea, în

etnograful Otto Herman de la Universitatea

din Budapesta care îl

iniţiază

în activitatea de

colecţionare

a

obiectelor etnografice.
Ca
preistorice
expusă

şi colecţionar
şi

Andrei Orosz a fost interesat de obiectele

de cele ale culturii populare.

Colecţia preistorică

a fost

în anul 1918 pe 12 table la Muzeul din Alba Iulia iar la 20

noiembrie 1918, din ordinul Inspectoratului General al Muzeelor o
parte din ea a fost
Cea mai

împachetată

în 24

lăzi şi dusă

bogată colecţie făcută

la Budapesta.

de Andrei Orosz este cea

etnografică
localităţi

care cuprinde 5.500 obiecte. Aceste obiecte provin din
din vechile judeţe: Ohaba de sub piatră - Hunedoara)

Obiectele
vieţii

materiale

şi

colecţionate

spirituale a satului

dispărut

cotidiene

sau sunt pe cale de

dispariţie

de la

palpabile ale

sfârşitul

secolului

numai obiectele care au

din diferite sectoare ale

vieţii

tradiţionale.

O mare parte din
precum:

tradiţional

să prezentăm

al XIX-iea. Vom încerca

mărturii

de Orosz sunt

undiţe

de

colecţie

sfoară,

cuprinde obiecte folosite la pescuit

plumb de

undiţă şi
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ace de

sârmă;

ace,

suveici

şi

suveică

de împletit

şi

suluri de lemn

ţigan

foarfeci de

coşuri, vârşe şi

pentru

făcut

şi coşuri

ostii de pescuit

plase,

de nuiele

ţinut peştele.

pentru

Vânătoarea
păstrat

reprezentată

este

puşcă,

praful de

prin: hârzobi, cornuri pentru
curăţa

vergele de fier pentru a

şi

arma

o

tolbă vânătorească.
colecţia

Legat de Apicultura
corn pentru praf de

puşcă,

cuţit

cuprinde

cornuri de

bărcuit.

de retezat stupii,

Cornurile de

bărcuit

erau folosite, spre sfârşitul verii, pentru găsirea stupilor sălbatici. În
şi

interiorul cornului se punea un fagure cu miere
loc din câmp, de obicei în apropierea
simţind

multe flori. Albinele
astfel

că

pădurii,

se mergea într-un

unde se mai aflau mai

mierea alertau pe cele din

scorbură,

în scurt timp cornul era invadat de un roi de albine care

încărcate

după

se întorceau la stup. Luându-se

roi el afla scorbura

cu albine.
Legat de practicarea agriculturii
unelte cunoscute ca: secere,
coasa, cerc la
cute de
spice

şi

coasă,

bătut

amăgit păsările,

morar, ciocan de
bulgărească

mănunchi,

dispărute

de

coasă, nicovală şi

pentru secerat holda,

toc de cute,

obiecte

sădit, lopăţica

de

coasă

colecţia

hârleţ

mâţă

pentru

cursă

tăiat

legător

piatra la

de la zarzavagii din

de

bătut

de legat snopi,
cunună

de

de lemn cu fier, lemn de
sfărâmat

păsări, ciuhă,

de

alături

ciocan pentru

otic, plivitor de fier,

precum:

snopii,

cuprinde

moară, răvaş

porumb, fluierice

cârâitoare,
de morar

răvaş

şi

o

de

sapă

Someşeni.

Creşterea

animalelor este reprezentată în colecţie prin
obiecte legate de semne de proprietate fier de marcat vitele, nasture
de pus în urechi la vite, ciucure de pus în urechea mielului,
Întreţinerea

lor: funie de legat vitele la iesle, sânzeu, pripon de vite,

potcoave de vaci, potcoave de cal.inel pentru legat vitele, bici,
pleasnă de bici. funie de legat porcul, corn pentru scos porcii,
căpuţan

(

botniţă

pt.

viţei),

de prins oile, lemn pentru
cuie de potcovit cai
lapte,

ţinut

obţinerea

răvaş, strecurător

cheag (în

clopot, clopot de oi,

sticlă), cujbă

sarea oilor,
produselor,

de lapte,

pentru

cupă

zăbăluţe

la cai, cârlig

bâtă ciobănească, căuc,
strungăreaţă, măsură

de lemn,

ţinut căldarea, lingură
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putină

de

de lemn,

de luat urda din

căldare, lacră

de

ţinut

brânza, cutie de

tratarea unor boli

sulă

de împuns vitele când se

lăsat

sulă

sânge,

de

străpuns

Pomicultură: unealtă

ţinut

limba când se
sădit

de

coş

obiecte pentru

umflă, sulă

umflă

pomii,

şi

unt,

pentru

la vite.
scoarţă bătător

de

de mere butoi de vinars.
tradiţionale

Mijloacele de transport

căptuşite

catalige, patine de lemn, patine de lemn
talpă

os, opinci,

sunt reprezentate prin:
cu fier,

patină

pentru peticit opinci, hârzobi de gânj,
gheaţă,

pentru umblat pe

opinci,

cârjă

de

potcoavă

pentru dus apa, cui de lemn

de la ruda carului, cui de la osia de car.
{ărăneşti colecţia

Dintre obiectele casei

gujbă,

lemn, cârlig de închis, vârtej,

cheie

cuprinde : zar de

ţigănească,

cuie, copcie

acoperiş,

pentru lemnar.copcie pentru strâns tabla pe

cuie de

şindrilă, ţâţână

de fier, ciocan de tinichigiu, cui de fier cu patru feţe,
pentru gard, piroane, cui cu cap rotund de ţigan, cui cu

ţigan

cui de

făcut

cap lat

ţigan,

de

măsuţă

lingurar,

preparată.opaiţ,

cui de

joasă,

fabrică,

amnar,

lumânări, poponeţ (opaiţ

cleşte

pentru foc, precum

pentru

cosor de,

Industria

casnică

clanţă

iască,

la

opaiţ,

uşă,
iască

apa, toc de lemn pentru

de lut), drâglă, căldare de aramă,
obiecte pentru tăiatul trestiei necesară

şi

acoperiş,

cremene,

încălzit

bolovan pentru

turnat

cui de fierar,

coasă

de

tăiat

trestia, opinci de

tăiat

trestia.
textilă

reprezentată

este

prin: obiecte

folosite pentru ob{inerea materiei prime perie, piepteni, piepten de
lână, hecelă,

ales,

fus de

suveică

la

răsucit canură,

război, ţevi

de

ţesut,

sură, galbenă, câlţi, furcă, răşchitor,

de fuior de
vârtej de

cânepă, spată

făcut aţa,

iţe, tăbliţă

de

ţesut,

folosite la croit
făcut

şi

de

sulă

catrinţă, faţă

de

scripeţi

ţesut, fuştei

la

de

făcut iţe,

ac de

lână albă, neagră,

de la

război,

război,

perie de

la opinci, os de

găină

perie

răşină,

folosit la

ac din os pentru cusut sacii, scafa, priboi; obiecte
cusut cot de

gaci, ac pentru împletit

cusut gaci,

foarfeci,

fuior,

făcut aţa

vârtej de

iţe, pană

ac de

măsurat

(65 cm), ac

mănuşi, brăcinăriţă,

pentru

lărgit

pernă,

mai de rufe,

gaica la

cămăşi,

pungă

de piele.
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pentru

ac de lemn pentru

obiecte:
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şi sulă

pânză brodată,

Dintre micile industrii
fierării

de

foi de

găurit

bardă

înteţit

daltă

de fier,

ciocan pentru
piatra la
verigă,
găurit

cui de

daltă

pentru încrestat bâte, sfredel, ciocan de

oţel,

agăţat lanţ,

sulă

tăiat

bătător, fierăstrău

strâns ciurul, compas

de fier,

daltă

de

piatră,

sulă

pielea,

argăsit,

de

făcut

căprioară

din corn de

gărdinar, cleşte

de

şi sulă

cosor

de

de cizmar, potcoave de
pentru

de lemn, ciocan de
bătut

cercuri unelte de

linguri; topor,

bardă împistrită,

cu cerc, buzdugan de

scoabă

tăiat

cui din dricul carului, cui cu

cuţit

pentru opinci,

opinci; prelucrarea lemnului
lemn,

băieş, daltă

tânjală; cizmării unealtă

pentru

tăiat

ciocan, ciocan de

copcii de fier retez de fier, ciocan pentru

cârlig de

la opinci,

cizmă, cuţit

Orosz a colectat obiecte de
fierul,

de fier pentru

piatră,

moară,

nicovală,

focul,

daltă

fierul,

ţărăneşti

cuie pentru cercuri.
alimentaţia tradiţională

Dintre obiectele privind
sunt obiecte legate de:
plăcinte, pămătuf
plăcinta,

vită, solniţă

unor alimente:

blidde' lemn,

pentru alune; tacâmuri:

mestecău

de

mămăliga, lopăţică

piele de mânz,

ploscă

pentru

cănuţă, furculiţă

de lut,

frigare de lemn,

mămăligă, lingură

scoc de

băut

apa la

Ele în mare parte sunt miniaturi ale unor obiecte cu care

de

zdrenţe

săgeată, ceteră

căruţă,

(20 buc),

plug,

război, îmblăciu,

puşcă

de soc, arc
păr

din cocean de porumb, fluier, minge din

ou de lemn, cimpoi.bucin din

coajă

păsările,

păsările, sfârlă, nicovală şi

cuib de

lemn, compas,
vacă,

cu

în cadrul

importantă

copiii devenind mari vor lucra, precum/urzoi, fus,

salcie,

cârlig de

pentru scos carnea

pânză,

izvor, farfurie de perete, 14 tipare de turtă.
Jucăriile pentru copii deţin o pondere

păpuşi

din corn de

tăiat mămăliga, ploscă căptuşită

de purtat mâncarea, merindar de

colecţiei.

de

de întors

covată, cuţit,

cofiţă,

lingură,

mămăligă, cârpător

de

sărăriţă

de lemn, blid de lemn pentru aluat,

agăţat slănina, coş

peteică

plăcintă, lopăţică

cârnaţ, piperniţă, răzuşe

păstrarea

de fier;

colecţie

alimentelor. lespede de copt

pentru uns lespedea de

corn pentru umplut

lingură, furculiţă

de luat

pregătirea

în

grapă,

taur, jug,

tină

de prins

praştie, cursă

de

drendeli

Uucării

puşcă

baionetă.

cu

de salcie,

praştie,

păsări, muzicuţă

de plumb
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vacă,

arc de prins

din

jidovească)

de

şi

ciocan de

scoarţă

de

os de jucat,

colecţiei

Podoabele din cadrul
femeieşti:
podoabă

de

scoici de pus la gât,

mărgele,

tântă, mărgele,

salbă

salbă

din monede

cocoş

de pus în

de

şi

pafta,

bărbăteşti:

podoabe

pălărie stemă austriacă

puţinele

sunt printre

şi

menţionăm:

colacul de

Crăciun,

Paşti,

pălărie, pană

podoabă

la

de

traistă,

buciume din

scoarţă

de salcie,

colecţie.

credinţele şi

obiceiurile populare

colacul de stea, colacul de colinda,

de adunat colacii, steaua de

împistrite de la

la gât,

pajură.

instrumente muzicale din

Dintre obiectele legate de

de împodobit
scoică

cercei,

de metal

în podoabe

inel de argint,

ţintă

fuior la

de traistă din os de oaie, nasture cu

Fluiere, cornuri de suflat

băţul

aramă,

inel de

păr ţigănească,

brâul,

podoabă

păr,

monede purtate în

împărţite

pot fi

Crăciun,

ou

înroşit

crucea de tei.care se pune în

(22 buc),

casă

ouă

la Rusalii,

crucea din spice de grâu care se făcea la sfârşitul secerişului şi
colăcelul de muiestre. Muiestrele sau Ielele erau fiinţe supranaturale
care au puterea

să

dea boli grele,

să muţească, să pocească, să

strâmbe mâinile sau picioarele pe cei care lucrau în
apăra

Rusaliilor. Pentru a se
câmp în

această săptămână,

oamenii

să păzeau să

săptămâna

înnopteze pe

lăsau

iar pentru a le îmbuna

pe câmp

diferite daruri.
Căsătoria

şi

moartea erau evenimente deosebit de
importante atât în viaţa individului cât şi a comunităţii săteşti, din
care

cauză

de ele erau legate o multitudine de

Dintre obiectele folosite în aceste obiceiuri
fată, burl!iană

de dragoste,
scoici amulete, mărgele de
norocului; coame de

coame de

rădaşcă,

rădaşcă, păr

credinţe şi

colecţia

obiceiuri.

cuprinde:

păr

de

strombuş unealtă
sticlă colorată,

de vrăjit, ghiocuri,
folosite pentru aflarea

corn de vaca Domnului,

femeiesc

agăţat

păr

împletit cu

cânepă, păr

pe

de femei

cules de pe gard, folosite în diferite descântece pentru aducerea
ursitului, conciuri care marcau trecerea fetei la statul de
Legat de înmormântare
bliduţ şi ulcică

pentru

pe mormânt, blid

şi

prescumicer de lemn

morţi,

colecţia

colac de

cuprinde:

şi

de

rădăcini

pomană, ulcică

pom care se duce la
piatră, sfeşnic

nevastă.

biserică

de la pomul de
în Joia Mare,

de lemn, cruce.
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de leac,

Dintre plantele medicinale folosite la tratarea diferitelor boli
Andrei Orosz a

rădăcină

horbotei,
mălai

colecţionat

de leac,

Hăşdate

de

aramă

uşa

sticlă,

bucăţi

noaptea, foarfeci de
baieră, monedă

făcut

din

tăiat

icoană

pe

sticlă,

briceag,

verigă, ţintă

pungă

Am încercat

aramă, inimă

din

aramă,

zdrenţe, cuţit

de bani, papuci din

româneşti,

1/5

O mare parte din aceste obiecte prin

artistice pot fi clasate ca obiecte de tezaur.

să

Orosz din Apahida din

prezint
două

colecţia făcută

de

învăţătorul

motive, unul subiectiv

Motivul subiectiv este strâns legat de faptul
strâns

gravuri de la

sfredel, model pentru turnat inele.

ţigăneşti.

şi valenţele

sticlă,

cataramă, placă

Din punct de vedere etnic 3/5 din obiecte sunt
vechimea

o serie de

pentru prins pânza cortului

arama, belciug de

de argint,

1/5

şi

cuprinde

cui de fier, par de fixat cortul, cuie de prins

de cort,

coasă, sulă,

ungureşti şi

şarpe,

mucul la lumânare, icoane pe

una pe lemn

podoabă,

ca

cortului,

tăiat

foarfeci de

colecţia

bucăţi) şi tigăneşti: nicovală,

(25

neviţel,

pe care s-a tras o piele de

de aceste obiecte

creştine:

19 icoane pe

băţ

de leac,

de

rădăcină uscată, pasăre, monedă găurită.

Alături

obiecte

rădăcină

lingura milostiviilor,

şi

Andrei

altul obiectiv.

că această colecţie

este

legată

de Muzeului Etnografic al Ardealului.
În anul 1921 Inspector General al Muzeelor din cadrul

Consiliului Dirigent Român, Coriolan Petranu

după inspecţia făcută

la

înfiinţarea

la

toate muzeele din Transilvania propunea Ministerului
Cluj a unui muzeu central al Ardealului,

fără

deosebire de

naţionalitate.

Pentru

înfiinţarea

Universităţii

din Cluj, Sextil

Ministerului

Instrucţiunii

„acesta va trebui

să

1

Muzeu

Puşcariu,

militează

şi

Publice, la 25 septembrie 1921,
oglindeşte

rectorul

care într-o scrisoare

fie, înainte de toate, etnografic,

românilor ardeleni se
ţărăneşti".

acestui

căci

trimisă

arăta că

trecutul

mai ales în produsele

vieţii

1

Dumitru Pop, Sextil Puşcariu şi cultura noastră populară, în Anuarul Muzeului
Etnografic al Transilvaniei, 1977, Cluj Napoca, 1977, p. 385.
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În scrisoare S. Puşcariu recomandă „cu toată căldura"
colecţia

trebui

de obiecte etnografice a

cumpărată

învăţătorului

de Ministerul Artelor"

cu care Muzeul limbii române
căpetenie

Scopul de
bogăţiilor

de

limbă,

şi solicită

să poată

colecţii şi să pregătească clişeele şi

Andrei Oros „care va
suma de 12.000 lei

„fotografia obiectele acestei

textul pentru partea

descriptivă.

a Muzeului limbii române fiind tocmai adunarea
cu greu vom

aduna un material atât de bogat

şi

găsi

o ocazie mai

potrivită

de a

sigur".

În primăvara anului 1922 Ministerul Artelor a numit o Comisie
cu sarcina de-a cerceta
cumpărare

a ei în vederea

Comisia Ministerului r.-a
Ministerul

Colecţia

înfiinţării

desfăşurat

a transferat

şi

Orosz

problema

de-a face propuneri de

unui muzeu etnografic la Cluj.
nici o activitate, din care
înfiinţării

muzeului

cauză

Fundaţiei

Culturale Principele Carol care la 4 mai 1922 a numit o Comisie
formată

şi

din G. Vâlsan, Emil Panaitescu

R. Vuia cu sarcina de a

colecţia Orosz.
În şedinţa din 3 iunie 1922 Comisia întocmeşte raportul
asupra Colecţiei Orosz pe care-l trimite Fundaţiei. În raport se arăta
că „ un adevărat muzeu ştiinţific de etnografie nu se poate face prin
cumpărări de colecţiuni ale particularilor, ci numai prin colectări
sistematice făcute în baza unor cercetări ştiinţifice ale oamenilor de
specialitate" 2 şi se solicita cooptarea profesorilor Sextil Puşcariu,
Alexandru Lapedatu şi George Oprescu în Comisie. Fundaţia aprobă
cooptarea profesorilor şi la 16 iunie 1922 Comisia întregită sub
preşedinţia prof. S. Puşcariu hotărăşte înfiinţarea imediată la Cluj a
unui muzeu etnografic, baza materială fiind asigurată de Ministerul
Artelor care pune la dispoziţie suma de 600000 lei.
În şedinţa din 22 iunie 1922 Comisia a stabilit, la 22 iunie

cerceta

1922 programul

ştiinţific

toate capitolele etnografiei,
valorifice

ştiinţific

naţionalităţilor

să

cerceteze,

materialele

să

culturii

şi

2

adune

şi

au

valorifice fondul documentar prin

în aer liber, prin studii de specialitate

şi

să

conserve

şi să

româneşti,

populare

conlocuitoare, a popoarelor vecine

care au fost în contact cu poporul nostru
populară şi să

să îmbrăţişeze

care prevedea ca „Muzeul

şi

a

a popoarelor

influenţat civilizaţia
expoziţii

pavilionare

materiale de popularizare"

T. Onişor, op.cit. p.28
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iar pentru formarea fondului documentar al noii
pe R. Vuia

să

efectueze o campaniei de

Pădureni şi Ţara Haţegului

Campania de
septembrie

şi

şi

l-a

însărcinat

cercetări şi achiziţii

în

în toamna anului 1922.

cercetări

octombrie

instituţii

efectuată

a fost

s-a finalizat cu

în lunile august,

achiziţionarea

a 1260 de

obiecte şi cu efectuarea a 160 fotografii. Pe baza acestei colecţii, la
3

21 decembrie 1922, prin Decretul nr. 7487, a fost recunoscut muzeul
oficial, iar R. Vuia a fost numit director al Muzeul Etnografic al
Ardealului din Cluj, din 1 Ianuarie 1923.

Colecţia

la insistenţele Fundaţiei în anul 1923.
Cel de al doilea motiv a fost de a scoate în

Orosz va fi

cumpărată

deşi

unui maghiar care,
problema

naţională

sărbătoririi
vieţii

a adunat obiectele într-o

în Transilvania era deosebit de

Mileniului,

colecţia realizată reflectă

evidenţă

meritele

perioadă

în care

acută

în preajma

cu fidelitate realitatea

satului transilvănean, indiferent de naţionalitatea locuitorilor.
Pentru a demonstra rolul naţiunii maghiare de culturalizare a

popoarelor din Imperiul Austro-ungar în

înfiinţarea Asociaţii şi Societăţi

intelectualitatea au sprijinit
precum: Societatea

această perioadă

sud-ungară

de istorie

şi

Statul

şi

culturale

arheologie de la

Timişoara înfiinţată, la iniţiativa Prefectului în 1872, Societatea de
4

istorie arheologie
lulia

5

,

şi

de

ştiin{ele

naturii ,

înfiinţată

în 1886 la Alba

Societatea de arheologie şi istorie a oraşului Oradea, înfiinţată

în 1972 sub preşedinţia Prefectului 6 ; Societatea literară Kolcsez,
înfiinţată în 1881 la Arad

7

;

Societatea istorică şi arheologică din

jude{ul Hunedoara înfiinţată în 1880 la Deva la iniţiativa Preşedintelui
tribunalului 8 , Societatea ardeleană carpatină, înfiinţată în 1891 la
Cluj

9

,

Societatea Kolcsez înfiinţată în 1891 la Satu Mare

10

„baza materială fiind asigurată de Ministerul Artelor care acordă suma de
600.000 lei provenită din desfiinţarea Consiliului Dirigent Român" Ibidem.
4
Coriolan Petranu, Muzeele din Transilvania,Banat,Crişana şi Maramureş,
Trecutul.prezentul şi administrarea lor, Bucureşti, 1922 p. 98
5
Ibidem, p. 111
6
Ibidem, p. 11 6
7
Ibidem, p. 121
8
Ibidem, p. 131
9
Ibidem, p. 135
10
Ibidem p. 155
3
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,

Societatea pentru cultura

Maghiară

istorică şi etnografică înfiinţată

Rolul de

bază

al programelor acestor

„observând pericolul ce
aceasta dintre

cetăţenii

atunci se poate

sfârşi

ameninţă

serioasă

chibzuire

oraşului

ardelene,

privinţa

dacă

culturală şi

Societăţi

a fost precis

Mureş

Tg.

care scria

ardeleană,

ungurimea

am ajuns la convingerea

că

după

lupta

ardeleni de diferite limbi ai statului, numai

cu învingerea rasei maghiare, superioritatea

rasei maghiare numai în acel caz se poate
părţile

literară,

în anul 1898 la Dej.

exprimat de G. Bernady, primarul
cumpănire şi

(EMKE), Societatea

fii locuitori în aceste

susţine

ţinuturi

în întregime, în

ai maghiarimii, în

economică

vor câştiga acele arme cari sunt
indispensabil necesare pentru terminarea cu izbândă a luptei".
Pentru a demonstra „superioritatea rasei maghiare" s-a
atenţie

deosebită

culturii populare maghiare, statul
11
înfiinţând două Muzee de arte şi meserii la Tg Mureş (1874) şi Cluj
acordat o

(1888) cu scopul declarat „de a contribui la dezvoltarea industriei mici
şi a industriei casnice ţărăneşti prin răspândirea cunoştinţelor de
specialitate şi prin expunerea produselor". 12
Promovarea culturii populare şi a industriei casnice maghiare
a fost un obiectiv important al Congresului secuiesc din 1900 de la
Tuşnad

unde s-a propus, printre altele

să

se

facă

rost „de modele

pentru a produce produse perfecte, iar în cadrul muzeului trebuie
organizată

a

o

secţie specială

producătorilor

de

care

industrie

să

se ocupe cu

casnică,

de

ţinerea

în

evidenţă

perfecţionarea

şi

organizarea producţiei, precum şi de înlesnirea valorificării
produselor".
Ca rezultat al activitătii desfăşurate de Asociatiile şi Societătile
culturale, în 1914, în Transilvania erau 27 muzee dintre care unul
sinqur românesc( Muzeul ASTRA). Aceste muzee detineau peste
60.000 de obiecte ale culturii populare. În anul 1885 sub patronajul
principesei Esterhazi Pallne se înfiintează la Cluj un atelier de cusut
în cadrul căruia Gvarmatv Zsiqane. membră a Cercului etnoqrafic din
Cluj a învătat fetele maqhiare din Klatoszeq cusăturile irasos care nu
erau altceva decât „ imitaţii simplificate ale motivelor fularelor turceşti

11
12

„ înfiinţat de Asocia\ia culturală şi economică secuiască"lbidem p. 152.
Ibidem p. 162
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purtate odinioară de nobilimea maqhiară" 13 .Trebuie subliniat faptul că
printre persoanele care le învătau pe fetele maqhiare tehnica
cusăturilor irassos se aflau şi două românce din Secueu.

Pompei Mureşan O iniţiativă interesantă de acum trei sferturi de veac în Centenar
2
Muzeal Orădean, Oradea] 1972, p. 461.
Ibidem p. 386
J Ibidem p.388. în continuare Puşcariu arăta „ Cercetările lingvistice au pornit de
vreo 15 ani încoace tocmai în direcţia aceasta, de a explica faptele lingvistice pe
baza cunoaşterii exacte a obiectelor numite prin cuvinte. Dând o colecţie bogată de
astfel de „ cuvinte fotografiate" vom arăta străinătăţii că şi la noi se lucrează în
direcţia care preocupă azi pe lingvişti statelor apusene. Lucrarea aceasta, graţie
multor
13
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Ion

Muşlea.

O corespondenţă

inedită

Remus Vârnav
Muzeul Ţării Oaşului
Negreşti Oaş

Este vorba de patru scrisori trimise de marele folclorist Ion
Muşlea în anii 1931 şi 1932 protopopului Ioan Andron în satul Racşa
din Ţara Caşului. Le-am descoperit în extrem de bogata
corespondenţă a cunoscutului fotograf şi etnograf al zonei Caşului,
Ioniţă G. Andron (1917-!989), a cărui arhivă a fost preluată de muzeul
din Negreşti în anul 2008. C a cincea scrisoare am descoperit-o
recent şi este una adresată în 1965 de Muşlea fiului cel mare al
preotului, deci lui Ioniţă G. Andron. 1
Cum vom vedea mai încolo, relaţia tânărului(pe atunci)
cercetător de la Cluj cu preotul din Racşa a fost una specială şi a
continuat de-a lungul anilor cu fiul acestuia, a cărui evoluţie a urmărit
o şi preţuit-o. În afară de aceasta trebuie să remarcăm că Ion Muşlea
se afla atunci într-o perioadă de activitate foarte intensă 2 , având un
program supraîncărcat care îi solicita tot timpul şi întreaga sa
capacitate de muncă. După ce în 1926 devenise cercetător la nou
înfiinţatul Muzeu
etnografic al Ardealului, din 1930 preluase
conducerea Arhivei de Folk/or a Academiei Române şi pregătea
apariţia primului volum al celei ce avea să devină excepţionala sa
publicaţie ştiinţifică, Anuarul Arhivei de Folk/or. Tot acum efectuează
cercetarea în teren şi redactează amplul său studiu despre Ţara
Caşului 3 , care va apare în primul volum al Anuarului.. şi care a rămas
până astăzi unul dintre cele mai importante studii dintre cele ce
alcătuiesc bibliografia zonei etnografice a Ţării Caşului.
Nu întâmplător în primele trei scrisori Muşlea îi subliniază
corespondentului său dificultăţile prin care trece: „sunt copleşit de o
mulţime de lucrări"( scrisoarea din 30 martie 1931 ), „După socotelile
mele, mâine trebuia să fiu în drum spre Ţara Caşului. Aşa cel puţin
Cele patru scrisori trimise preotului Andron au fost păstrate separat, iar scrisoarea
lui Ioniţă Andron am aflat-o corespondenţa ordonată a acestuia, în mapa
ll(anii 1965-1967). Scrisorile din 1930-1931 sunt scrise cu cerneală neagră pe câte o
coală îndoită, cu antetul oficial al Arhivei de Folclor. Scrisoarea ultimă a fost scrisă cu
cerneală albastră pe o coală albă de scris.
2
în legătură cu întreaga activitate a lui Ion Muşlea(1899-1966), cu insistenţă desigur
pe perioada la care ne referim aici, a se vedea Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor
români, li, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1998, pp. 100-102; de asemenea
Cuvânt înainte de acelaşi Iordan Datcu, în I. Muşlea, Bibliografia folclorului
românesc 1930-1935, Editura SAECULUM I.O., Bucureşti, 2003, pp. 5-6.
3
Ion Muşlea, Cercetări folk/orice în Ţara Oaşului, în Anuarul Arhivei de folklor /I/
publicat de Ion Muşlea, Cluj, „Cartea românească" 1932, pp. 117-239+6 planşe cu 12
fotografii.
1

adresată
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plănuiam acum două săptămâni. Întâmplările din ultimul timp m'au
făcut să-mi amân Însă venirea În frumosul Dv. ţinut(. ..)"(14 iulie 1931)
sau „«Omu/ propune şi Dumnezeu dispune»: cât am vrut şi - şi tot nam reuşit să ajung Încă o dată prin Ţara Oaşului. Motivele? Sunt prea
multe ca să le pun pe hârtie, poate voiu ajunge cândva, să vi le spun
oral. "(13 ianuarie 1932)
Din preambulul „Cercetărilor ... " aflăm că Muşlea a sosit prima
dată în Oaş în vara anului 1930, împreună cu tinerii universitari
clujeni Sever Pop şi Emil Petrovici, care făceau anchete de teren
pentru elaborarea primului Atlas Lingvistic Român, lucrare
coordonată de profesorul Sextil Puşcariu. Cum rezultă din scrisori şi
cum am aflat dintr-o cercetare sumară a arhivei Andron, este sigur că
cel puţin Ion Muşlea a fost găzduit în casa preotului din Racşa, cu
care a stabilit o relaţie deosebită şi pentru care a avut o preţuire
specială, 1ca pentru un intelectual cu care se pot discuta multe dintre
problemele cercetării sale. Şi asta în condiţiile în care despre
majoritatea intelectualilor locali va fi avut mai degrabă o părere
negativă; a se vedea în acest sens pasajul în care autorul respinge
cu ironie abia mascată „aşa zisa tradiţie... cari circulă printre
intelectualii ţinutului, cari povestesc bucuros despre originile dace,
macedonene sau chiar spaniole ale Oşenilor." 2 Această preţuire
explică şi conţinutul, dar şi atitudinea prevenitoare a corespondenţei
la care ne referim.
Mai departe, se cuvine subliniat că, după cum însuşi a notat,
Muşlea a făcut numai trei şi scurte stagii de cercetare în Ţara
Oaşului, total insuficiente pentru amploarea propusă a întreprinderii
sale: „Regretăm că motive independente de voinţa noastră ne-au
Împiedecat să facem, În Ţara Oaşului, cercetări şi mai Îndelungate,
după cum am fi dorit. Aşa, ele s'au mărginit la trei călătorii. făcute În
vara şi toamna anului 1930 şi În primăvara lui 1931. 3 (subl. ns.). De la
această situaţie porneşte nota comună a celor patru scrisori: în toate
Muşlea solicită cu insistenţă din partea preotului Andron răspunsuri
grabnice la câte un set de întrebări - denumit, pe rând, „o listă de
Întrebări", „un chestionar" sau „câteva Întrebări" - şi transmite
mulţumiri pentru „preţioasele informaţiuni" primite.
Ţinând seama de faptul că ultima deplasare a sa în Oaş a
avut loc ,,in primăvara lui 1931", iar prima scrisoare trimisă la Racşa
este datată 30 martie 1931 şi în ea se confirmă primirea „de aproape

"Dintre intelectualii oşeni, [mulţumim] în special părintelui protopop Ion Andron
Ion Costin (Trâsolţ) şi absolventului în teologie Iosif Demian
(Călineşti)", op. cit., p. 118. Tot preotul Andron îi va fi mijlocit lui Muşlea cunoştinţa cu
profesorul sătmărean Iosif Schneider, autorul celor mai multe dintre excepţionalele
fotografii anexate „Cercetărilor folklorice ... "
2
Idem, p. 120.
3
Ibidem, p. 120.
1

(Racşa), învăţătorului
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două săptămâni"a

unei scrisori cu răspunsuri, este foarte probabil ca
fi apelat la serviciile preotului Andron imediat după ultima
sa întoarcere la Cluj. Sau, din moment ce nu avem o scrisoare care
ar fi însoţit acest prim chestionar, e posibil să-i fi lăsat nişte întrebări
înainte de acea ultimă plecare din Racşa.
Nu s-a păstrat în arhiva Andron nici unul dintre cele trei
chestionare la care se face referire în scrisorile lui Muşlea(cele
1
ataşate acestor scrisori) şi nici răspunsurile formulate de preot. Ştim
însă astăzi că în toată activitatea sa de folclorist şi de coordonator al
Arhivei de Folclor, Ion Muşlea a conceput şi răspândit 14 chestionare
tematice 2 , iar în perioada la care ne referim le pregătise pe primele
trei. 3 Este fără îndoială că la Racşa Muşlea îl trimisese cu scrisoarea
din iulie 1931 pe cel intitulat „Obiceiuri de vară (Căluşeri. Sânziene.
Seceriş"): ,Am şi o mică rugăminte. Suntem în timpul secerişului şi
am întocmit un chestionar tocmai despre obiceiurile cu cari e în
legătură. V'aş fi foarte recunoscător să încercaţi să răspundeţi la
acea parte a chestionarului alăturat."
Probabil dintr-o întâmplare cel de-al patrulea set de întrebări
despre care e vorba în aceste scrisori nu a mai fost scris şi trimis ca
anexă a scrisorii;
Muşlea a formulat cele 13 întrebări direct în
cuprinsul scrisorii sale din 13 ianuarie 1932. Întrebările pun probleme
foarte diverse şi dau impresia că sunt chestiuni punctuale, enunţate
ad-hoc în timpul elaborării studiului despre Ţara Oaşului. Dar în
primul rând micul chestionar confirmă faptul demonstrat de textul
„Cercetărilor folclorice ... ", acela că Muşlea nu a fost interesat în mod
exclusiv de problemele folclorice ale zonei, cu toată afirmaţia
categorică din introducere: „Cercetările noastre în Ţara Oaşului au
fost călăuzite de un singur fel: culegerea folklorului şi prezentarea
lui. 4 (Dimpotrivă, cel puţin prima parte a lucrării(pp. 117-160) poate fi
considerată o veritabilă sinteză a tuturor cunoştinţelor despre zona
Oaşului care fuseseră aflate de autor în timpul documentării şi al
cercetării de teren). 5
Muşlea să

Şi nu s-au aflat până acum - e drept în timpul scurt încercat - nici în arhiva
Institutului „Arhiva de Folclor a Academiei Române" din Cluj-Napoca. Vreau însă să
mulţumesc aici pentru iniţiativă şi osteneală
colegului Ion Toşa de la Muzeul
Etnografic al Transilvaniei şi pentru bunăvoinţă domnului director al Institutului, prof.
dr. Ion Cuceu. Păstrez însă speranţa în şansa unor viitoare cercetări.
2
A se vedea Iordan Datcu, Dicţionaru/ etnologilor români, voi. 2, Editura Saeculum
I.O. Bucureşti, 1998, pp. 100-102.
3
A se vedea „Raport anual", p.251, în ,,Anuarul Arhivei de Folk/or", I, Cluj 1932.
4
Cercetări folk/orice în Ţara Oaşului, p. 117.
5
La fel cum, subliniind desigur proporţiile, se poate afirma astăzi despre lucrarea lui
Marin Ilieş, Ţara Oaşului. Studiu de geografie regională, Presa Universitară
Clujeană, 2006
1
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Aşadar cele 13 întrebări la care ne referim au în vedere
domenii diverse ale culturii şi civilizaţiei populare locale, urmărind să
clarifice detalii ale arhitecturii locale, ale portului popular1. de
economie locală 2 , instalaţii ţărăneşti, muzica populară locală 3 şi
dansul, obiceiuri legate de sărbători 4 şi altele. 5
Mai departe, pe baza studiului comparativ se poate constata
care dintre răspunsuri au fost folosite de Muşlea în elaborarea textului
şi care nu. Rezultă dintr-o astfel de analiză că nu au fost folosite defel
răspunsurile la întrebările 1(Am văzut la mijlocul coperişului
caselor cu şindrilă din Oaş, pe creasta casei, un fel de coperiş
mai mic, tot din şindrilă, ca În desenul alăturat. Cum se numeşte
el ?) 6 , 4 (Nu cumva ştiţi ce fel de mine sunt la Huta de lângă
Certeze ? De fier ?)1, 5 (Se obicinuia mai de mult ca feciorii - sau
sau şi bărbaţii - să poarte la cisme un fel de pinteni ? Cum se
numeau aceştia ?), 9 (Cum se numesc vâltorile in cari bagă
Oşenii cergile lor (păturile cu cari se acopăr ?), 11 (Se fac
covoare În Racşa ? Cum li se zice ?) şi 13 (Cam câţi copii se
găsesc, in medie, la o familie din Racşa ?)
Cu privire la întrebările 6 şi 7 şi la soluţiile date 8 în 1932,
astăzi ştim că problema era prea complexă şi mult prea devreme

Întrebările 2. „Este deosebire intre „straiţă" şi ,.taşcă" - şi anume care ? E adevărat
înlocuiesc „straiţa" cu o ,.taşcă" ?" şi 3. „Fetiţele din
Racşa, când sunt mici, au o codiţă mititică dată pe după urechi: cum se numeşte
ea?"
2
Întrebarea 4. „Nu cumva ştiţi ce fel de mine sunt la Huta de lângă Certeze ? De
fier?".
3
întrebările 6. "E adevărat că Oşenii cunosc o singură melodie pentru „ţâpuritură" şi
„doină" (sau horă) ? Nu cumva Dvs., ca mare cântăreţ - pe care din nenorocire n'am
avut ocazie să vă ascult - aţi putea să culegeţi şi să-mi trimiteţi melodia pe care se
zic „ţâpuriturile"? Dacă cea a doinei e deosebită, eventual şi pe aceea)" şi 7. „Câte
feluri de jocuri(dansuri) cunosc feciorii Oşeni: unul numai de feciori şi altul feciori cu
fete? Cum se numesc astea două, (eventual şi cele cari mai există!)."
4
Întrebările 8. "Ce sărbători băbeşti cunoaşte poporul intre Sânziene şi Crăciun ? E
vre-un obiceiu la Ziua Crucii, La Sf. Dumitru, Sfinţii Arhangheli sau la alte sărbători
intre Iunie şi Crăciun ?"şi 10. "Se cunoaşte obiceiul ca la Sf. Ion, cel care e numit
aşa, să fie legat de alţi oameni de mână cu un ştergar? Cum se numeşte acest fel
de serbare a onomasticei ? Acest obiceiu există şi când îşi serbează ziua Sf.
Nicolae, Dumitru, etc".
5
Întrebarea 12. „Ce cred oamenii că însemnează cuvântul „ţura" - cu care încep
, ţâpuriturile" oşene? („ţura lele, mă Ioane)."
6 Deşi o denumire a elementului - hornyeţ - a fost notată pe scrisoare, în dreptul
desenului!
7
Dintr-o scăpare desigur, în descrierea sumară a satelor oşeneşti, Huta, sat de
slovaci, nu apare în lucrarea lui Muşlea !
8
„Aceste strigături se cântă pe o singură melodie cum nu se poate mai monotonă.
Este de altfel singura arie pe care am putut-o auzi în Ţara Oaşului."(op. cit., p. 137) şi
„Coreografia Oşenilor nu e deloc complicată; se cunoaşte doar un «danţ»; jocul
feciorilor cu fetele şi o «roată»: jocul feciorilor singuri."(idem, p.152)
1

că după însurătoare bărbaţii
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pusă pentru a fi rezolvată corect. Vor trebui să treacă peste şase
decenii şi vor fi necesare studii îndelungate făcute de etnomuzicologi
consacraţi pentru ca să fie dovedită atât varietatea, cât şi absoluta
originalitate a muzicii populare din Ţara Caşului. 1
Cum arătam la începutul acestor rânduri, Ion Muşlea şi-a
păstrat până la sfârşitul vieţii sale respectul pentru preotul Andron şi
pentru urmaşii acestuia. Astfel că în 1942, în vremuri grele, când
instituţiile clujene erau refugiate la Sibiu, acesta va recenza cu
entuziasm micul, dar excepţionalul album de fotografii din Ţara
2
Caşului semnat de Ioniţă G. Andron.
Preţuire şi dragoste faţă de familia care îl găzduise în tinereţe
arată Muşlea şi în scrisoarea, dramatică şi emoţionantă, trimisă din
Cluj la 31 octombrie 1965. (Avea să moară, peste mai puţin de un an,
la 27 iulie 1966). A aflat „prin domnii Sbârcea şi Dunăre" 3 despre
situaţia şi preocupările fiului cel mare al părintelui din Racşa(despre
care nu a aflat că murise de peste un deceniu!) şi îl felicită: „Mă bucur
mult că nu dai uitării vechea d-tale pasiune: «Ţara şi oamenii e» ... Şi
ţi doresc să duci la bun sfârşit Muzeul pe care te-ai hotărât să-l
organizezi. "4
Ion Muşlea însoţeşte această scrisoare de un extras(ultimul
pe care îl mai avea!) al lucrării sale „Cercetări folklorice în Ţara
Caşului", pe a cărei primă filă a notat: „«Muzeului Ţării Oaşului»,
din partea unui cercetător astăzi bătrân, dar care şi-a Încercat
puterile mai Întâi În frumosul ţinut de sub «Pchietroasa» şi
«Heghişa». I Cluj, 31 oct. 1965 /Ion Muşlea". 5

1
Ne referim la „A tue-tete/Chant et violon au Pays de l'Oach, Roumanie" par
Jacques Bouet, Bernard Lortat-Jacob, Speranţa Rădulescu/Nanterre/Societe
d'ethnologie I 2002 şi la Jacques Bouet, Bernard Lortat-Jacob, Speranţa Rădulescu I
„DIN RĂSPUTERI I Glasuri şi cetere din Ţara Oaşului" /Traducere din limba franceză
de Speranţa Rădulescu/Institutul Cultural Român/Bucureşti, 2006.
2
„Privelişti dintr'un colţ de ţară" de Ioniţă G. Andron/Tipografia „Grafika"
Nagyvarad/Oradea I 1942; recenzia a apărut în revista Transilvania, Anul 73, nr. 6,
Sibiu 1942.
3
George Sbârcea (1914-2005), era atunci profesor la Conservatorul din Cluj, iar
Nicolae Dunăre(1016-1987) era atunci şeful sectorului de etnografie şi artă populară
din cadrul Filialei clujene a Academiei.
4
Există în arhiva Ioniţă G. Andron un dosar cu documente care probează
demersurile acestuia pentru a convinge autorităţile să înfiinţeze un muzeu la
Negreşti. La 30 decembrie 1965 era emisă Decizia nr. 1570 a Comitetului Executiv al
Sfatului Popular al Regiunii Maramureş, prin care se înfiinţa de la 1 ianuarie 1966
Muzeul etnografic al Ţării Oaşului.
5
În scrisoare: ,,Îl dăruiesc cu plăcere Muzeului, sigur fiind că va fi păstrat la loc de
cinste."
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Racşa,

Cluj 14

Scrisoarea lui Jon M_uşl~a adr~sată preotului Ioan Andron din Racşa,
Cluj 13 1anuane 1932 (prima pagină)
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Scrisoarea lui Ion Muşl~a adr~sată preotului Ioan Andron din Racşa, Cluj 13
·
1anuane 1932 (a doua pagină)
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Iordan Datcu

şi Maramureşul

Prof.dr. Raluca Voina Lozbă
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei

Iordan Datcu reprezintă un nume de referinţă în folcloristica
românească, prin lucrări care pun în evidenţă cultura bogată,
capacitatea uimitoare de a sintetiza informaţii legate de folclorul şi
folcloristica noastră din cele mai îndepărtate timpuri. Format la
Universitatea din Bucureşti, Iordan Datcu şi-a desfăşurat activitatea
de cercetare la Institutul de Filosofie din Bucureşti şi la Institutul de
Istorie şi teorie literară „G. Călinescu", unde a avut responsabilitatea
de secretar general al Dic[ionarului general al literaturii române,
apărut sub egida Academiei. A obţinut doctoratul în ştiinţe filologice
cu teza Balada românească, în 1979, coordonată de prof.univ.dr.
Ovidiu Papadima.
Numele său a fost cunoscut mai întâi ca editor de carte,
susţinând apariţia a peste 70 de lucrări de folclor atât la Editura
Minerva, cât şi la Editura pentru Literatură. Prima din această serie a
fost Estetica basmului de George Călinescu în 1965. În următorii 30
de ani, numeroase cărţi de referinţă ale folcloristicii româneşti au
beneficiat de lectura atentă şi exigentă a redactorului de carte Iordan
Datcu.
Iordan Datcu şi-a propus, de asemenea, valorificarea
editorială a operei eminentului etnolog Petru Caraman, reuşind o
recuperare a unei părţi însemnate a operei lui. Cele trei volume de
Studii de folclor (1987, 1988, 1995) cuprind principalele contribuţii ale
lui Petru Caraman, precum şi valoroase scrisori din corespondenţa
celor doi sau referinţe critice, care constituie o excelentă bază de
documentare. Fiecare din aceste volume se remarcă prin ţinuta
ştiinţifică impecabilă, prin profesionalismul desăvârşit. Autorul nu s-a
limitat doar la restituirea cu fidelitate a textului, ci a lucrat ca
îmbunătăţirea acestuia, verificarea făcându-se până la cele mai mici
amănunte.

A semnat numeroase prefeţe sau studii integrale, adevărate
monografii ale unor specii folclorice: Colindă-mă, Doamne, colindă.
Colinde populare româneşti, Editura Minerva, 1992, Toma A/imaş.
Texte poetice alese, Editura Minerva, 1986; O capodoperă a baladei
populare româneşti: Toma A/imaş.
Cea mai valoroasă contribuţie a autorului este Dictionarul
1
folcloriştilor. Folclorul literar românesc , cu o prefaţă de Ovidiu Bârlea,
1

Iordan Datcu, Dicţionarul folcloriştilor. Folclorul literar românesc, Bucureşti, Editura
1979

Ştiinţifică şi Enciclopedică,
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scris în colaborare cu Sabina Cornelia Stroescu şi Dicţionarul
2
folcloriştilor li, Folclor muzical, coregrafic şi literar românesc reeditat
în trei volume (1998-2001) sub titlul Dicţionarul etnologilor românP,
operă de pionierat în cultura noastră, numeroase date biografice,
exegeză critică pertinentă şi
informaţie bibliografică aproape
completă, adusă la zi. În ediţia din 2006 figurează 40 de articole
despre culegători şi exegeţi localnici sau stabiliţi aici, ai folclorului
maramureşean, şi câteva articole despre publicaţiile de specialitate
apărute în Maramureş.
O altă lucrare importantă pentru cei interesaţi de acest
domeniu este Cartea de etnologie, apărută în 2009. 4 Volumul
cuprinde studii şi articole publicate în revista „Răstimp" în perioada
2002-2009. Articolele au o tematică variată: unele se încadrează în
seria „Aniversări" altele în seria „Etnologi care au fost" („Dumitru Pop
- ln memoriam", „Amintindu-ne de l.C.Chiţimia", "A contribuit la
constituirea şi îmbogăţirea unei arhive-Lucia Berdan"). Autorul
marchează momentul împlinirii a 75 de ani de la înfiinţarea Arhivei de
Folclor a Academiei Române printr-un cuvânt elogios despre Ion
Muşlea şi munca imensă pe care a desfăşurat-o în acest scop. Se
opreşte, de asemenea, la folcloriştii şi oamenii de ştiinţă recunoscuţi
şi în afara graniţelor ţării: Mircea Eliade - „Etnografie şi mitologie în
Jurnalul portughez de Mircea Eliade, Ion Taloş, Constantin Eretescu.
Nu scapă din vedere noile direcţii în cercetarea etnografiei - „Petru
Ursache şi etnoestetica". Volumul este valoros prin numeroasele
informaţii pe care le conţine, prin varietatea temelor şi modul de
abordare a cercetării fenomenelor legate de folcloristica românească.
În afara cărţilor îngrijite în redacţie, Iordan Datcu s-a dedicat
realizării de ediţii ştiinţifice ale unor colecţii de folclor, publicate cu mai
mult timp în urmă, care din păcate erau adevărate rarităţi
bibliografice. Una dintre cele mai importante reeditări o constituie
Literatura populară din Maramureş de Ion Bârlea, ediţie îngrijită şi
studiu introductiv de Iordan Datcu, Cuvânt înainte de Mihai Pop,
Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968.
Aşa cum mărturisea însuşi autorul, cercetarea creaţiei
populare maramureşene s-a întins pe o perioadă de peste 40 de ani,
debutând cu cercetarea din 1967 la Berbeşti, localitatea natală a
preotului Ion Bârlea, de unde acesta a cules majoritatea textelor
cuprinse în volumul Lirica populară din Maramureş (Bucureşti, 1924)
şi reeditat în 1968 în ediţie critică la Editura Minerva. Înarmat cu un
Iordan Datcu, Dicţionarul folcloriştilor li, Folclor muzical, coregrafic şi literar
românesc Bucureşti, Editura Litera, 1983
3
Iordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Editura Saeculum I.O.,
2006
4
Iordan Datcu, Cartea de etnologie, Craiova, Editura MJM, 2009

2
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magnetofon pus la dispoziţie de Mihai Pop, director al Institutului de
Etnografie şi Folclor, a investigat zona după aproape 50 de ani,
pentru a consemna în ce măsură se mai păstrează materialul folcloric
cules de Ion Bârlea. În Anexa I a lucrării a adăugat 40 de texte culese
de el din aceeaşi localitate de unde Ion Bârlea a adunat valorosul
material publicat în volumele sale.
Numeroase din articolele şi volumele publicate se referă la
tradiţiile populare din Maramureş. Deşi nu a fost maramureşean, a
reuşit să surprindă aspecte care ne individualizează printre celelalte
zone folclorice ale ţării.
Lucrarea Tradiţii din Maramureş, apărută în 2009 5 cuprinde
toate materialele pe care autorul le-a valorificat din zona
Maramureşului. Acest ţinut a constituit, aşa cum se poate observa cu
uşurinţă, o zonă folclorică pe care Iordan Datcu a prezentat-o în
multe dintre studiile sale.
Volumul este structurat pe două secţiuni: prima este intitulată
„Colecţii" şi cuprinde textele descoperite şi publicate de Iordan Datcu
iar cea de-a doua secţiune cuprinde studii, articole, documente şi
recenzii.
Între cele mai importante manuscrise publicate amintim:
Colecţiune de hori, strigături, glume şi basme culese din popor, cu
scopul de a compune o icoană a modului de vieţuire şi cugetare a
săteanului român,
răspuns trimis de Petru Bilţiu Dăncuş la
Chestionarul istoric din 1893 al lui Nicolae Densusianu, inclus iniţial în
anexa lucrării Folcloristica Maramureşului de Dumitru Pop, cu o
prezentare făcută de Iordan Datcu. În preocupările sale legate de
folclor, Petru Bilţiu a fost impulsionat de apelul lui Tit Bud, publicat în
ziarul „Gutinul", an I, 1889. Colecţia lui Petru Bilţiu Dăncuş este
considerată de Iordan Datcu în Prefaţă „un moment de seamă în
prospectarea folclorului maramureşean". 6 Colecţia a fost realizată la
sfârşitul secolului al XIX-iea dar din păcate nu s-a păstrat manuscrisul
complet, lipsind, după cum se deduce din titlul ei lung 7 , basmele şi
glumele. Manuscrisul s-a păstrat într-o stare destul de rea, fapt ce
atrage şi alte neajunsuri, unele piese neavând indicaţii asupra sursei,
altele fiind greu de descifrat, ceea ce a dus la eliminarea lor.
Culegerea textelor a fost realizată în Vişeu de Jos şi leud (100 din
138 de texte) dar şi din Călineşti. În ciuda acestor neajunsuri, Iordan

Iordan Datcu, Tradiţii din Maramureş, Bucureşti, Editura Grai şi Suflet-Cultura
2009
6
Iordan Datcu, în Dumitru Pop, Op. cit, p. 287
7
Petru Bilţiu alias Dăncuş de leud - Colecţiune de hori, strigături, glume şi basme
culese din popor, cu scopul de a compune o icoană vie a modului de vieţuire şi
cugetare a săteanului român, în Dumitru Pop, Op. cit, p.285

5
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Datcu apreciază că „a realizat una dintre cele mai autentice colecţii
de folclor maramureşean". 8
Este interesant de semnalat încercarea autorului de a da o
clasificare tematică în primul rând a strigăturilor, cuprinse sub titlul
„Necazurile românului strigate la joc".
Cântecele lirice şi strigăturile le grupează sub titlul
„Caracterul". Referitor la lirica de dragoste, tot pe baza criteriului
tematic grupează unele piese sub titlul „Nevasta ce avea bărbatul
mic", „Dialog între amorezaţi", „Fata", „Feciorul" referindu-se la
trăsăturile perechii de amorezi. Cântecele de natură le grupează
aproape de clasificarea în vigoare azi „De-ale codrului"; cântecele de
necaz le grupează sub titlul „De-ale robilor". Mai bine clasifică
cântecele de înstrăinare sub genericul „De-ale streinătăţii", iar
cântecele de cătănie şi război le clasifică în grupele „Când merg
feciorii la cătănie", „De-a catanelor", „Sora catanei". Unele piese lirice
sunt grupate sub titlul „Florile Gutâiului".
Baladele le asociază sub influenţa denumirilor locale,
înţelegând prin baladă, cântec: „Horea Firulinei", „Fata ruşinată".
Unele denumiri se apropie de clasificarea de azi: „O fată ce o-a
blestemat maică-sa", ce se încadrează în varianta denumită de
Amzulescu „Fata blestemată-pasăre pribeagă".
Iordan Datcu consideră că Petru Bilţiu Dăncuş şi-a ocupat,
prin publicarea colecţiei sale, un loc binemeritat în folcloristica
Maramureşului.

Un alt manuscris publicat a fost cel al Elenei Vlad, soţia lui Ion
Bârlea - Poezie lirică din Botiza, datat în 1908. Chiar dacă de cele
mai multe ori au rămas în umbră, preotesele au avut un rol important
în viaţa socială şi culturală a comunităţilor maramureşene. O astfel de
personalitate este Elena Vlad de Sălişte, soţia preotului Ioan Bârlea,
cunoscut prin studiile sale de istorie şi folclor.
Materialul folcloric reprezintă un preţios manuscris, Poezii
populare culese de Elena Vlad de Sălişte, datat Botiza, 30 mai 1908,
fapt ce dovedeşte că Elena Vlad avea deja o culegere de folclor.
Această colecţie este o micromonografie a liricii populare dintr-o
localitate maramureşeană, aşa cum se înfăţişa la începutul secolului
al XX-iea. Este una dintre cele mai bogate colecţii din Maramureş,
după cea a lui Al. Ţiplea din 1906 şi Tit Bud din 1908, de care
presupunem că a fost influenţată.
Manuscrisul încredinţat de familia Bârlea lui Iordan Datcu este
un caiet de 82 de pagini, textul fiind scris pe două coloane. în
legătură cu această valoroasă culegere Iordan Datcu dă informaţii
detaliate despre culegătoare, care în 1909 s-a căsătorit cu preotulIordan Datcu, Dicţionarul etnologilor români, Bucureşti, Editura Saeculum I.O.,
1998, p.76
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folclorist Ion Bârlea. Prima secţiune (pp.1-36) cuprinde „Cântece de
amor" - 140 de piese, capitolul următor, „Cântece de jale" (pp.37-46)
conţine 35 de texte. Lipsesc multe pagini, colecţia se încheie cu textul
138, fiecare secţiune cu o numerotare proprie. Ar fi greşit dacă am
include toate piesele din colecţie la lirica populară. Piesa 135 este un
cântec de război care poate fi integrat la balade, lucru greu de stabilit
deoarece lipseşte începutul piesei. Piesa 32 este tot o baladă
intitulată de Amzulescu „Fata blestemată-pasăre pribeagă". În
general, colecţia cuprinde cântece de dragoste, de amărăciune şi de
necaz dar şi strigături.
Iordan Datcu aminteşte că unele piese sunt trecute tacit din
colecţia soţului ei în colecţia sa, lucru posibil, deoarece în 1908 Ion
Bârlea avea deja adunate mai multe producţii folclorice din satele
maramureşene.

Este greu de stabilit dacă aceste piese sunt toate din Botiza,
întrucât lipsesc datele privind identitatea lor. Din această colecţie
multe piese s-au pierdut, circa 68, colecţia având iniţial 279 de piese.
Autoarea indică un nume generic de la care a adunat aceste piese:
„Culese din gura tinerimii din Botiza". Colecţia Elenei Vlad este
considerată o remarcabilă contribuţie la cunoaşterea cântecului
popular, dintr-o singură localitate, autoarea notând doar cântecele de
o indiscutabilă autenticitate.
Au fost aduse în atenţia specialiştilor colecţii mai mici de
folclor uitate în presa vremii, precum cea nesemnată Poezii poporale
din Maramureş, apărută în „Tribuna poporului", Arad, 1897; cea a
învăţătorului Vasile Goja din Deseşti, apărută în 1903, în „Poporul" de
la Budapesta sau cea a lui Alexandru Ţiplea, Cântece poporale din
Maramureş, apărută în 1907 în „Floarea darurilor".
Colecţia lui Ioan Moldovan apărută în revista „Familia" din
1904 conţine şase piese dintre care două cântece lirice şi patru
strigături. Şi aici întâlnim multe carenţe privind forma în care sunt
redactate textele: „De sî(-)ar fa cerul hârtie/Şi luna căncelarie. „" sau
„poţi mere, poţi întorna ... ". 9
Învăţătorul din Deseşti, Vasile Goja, a realizat o colecţie de
folclor descoperită de Iordan Datcu şi publicată în volumul
Maramureş, ţară veche. Antologie de folclor în 2008. Materialul este
autentic şi provine din localitatea Deseşti şi satele de pe Valea Marei,
zonă puţin cercetată până în acea vreme, din colecţie lipsind datele
privind identitatea textelor.
Materialul cules, 89 de piese, a fost publicat în „Poporul, foaie
economică", Budapesta, an X, 1903 în mai multe numere. Ponderea
pieselor o deţine lirica de dragoste, dar apar şi cântece de urât, de
Dumitru luga, Maramureş, Tară veche, Antologie de folclor de pe Cursul Superior
al Tisei, Baia Mare, Editura Cybela2008, p. 169
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amarac1une, de înstrăinare, de ostăşie precum şi strigături satirice.
Textele sunt bine realizate artistic, însă în privinţa redării lor întâlnim
anumite inconsecvente şi lacune. Iordan Datcu afirmă: „Importanţa
colecţiei lui Vasile Goja este mai largă: ea îţi dă, mai mult decât micile
contribuţii amintite mai înainte, un sentiment deplin al faptului folcloric
autentic" 10 deşi unele piese sunt fragmente din cântecele de lume
(Ex. „Cine-o făcut crâjma-n drum/N-a făcut-o de nebun/Sunt oameni
cu gânduri multe/Ş-intră-n crâjmă să le uite." (p. 161 ). În finalul
studiului făcut de Iordan Datcu, ce însoţeşte aceste versuri se
menţionează: „Avem satisfacţia de a scoate din anonimat peste o
sută de texte de cântece maramureşene", incluzând şi cele 13 texte
apărute în „Tribuna poporului", din Arad, 1897.
Aceste materiale, precum şi numeroase alte documente
publicate au avut menirea de a contribui la o mai bună cunoaştere a
unor personalităţi care s-au devotat cercetării spiritualităţii populare
maramureşene, atât de valoroase şi originale.
În a doua parte a lucrării este inclusă „Autobiografia" lui Ion
Bârlea, o parte din corespondenţa purtată cu acesta de Iordan Datcu
între 1967 şi 1968, o scrisoare a lui Gheorghe Vornicu despre Ion
Bârlea şi scrisorile lui Tiberiu Brediceanu şi Bela Bartok adresate
preotului Ion Bârlea Legătura cu preotul maramureşean a fost mai
mult decât una oficială, aşa cum o dovedesc scrisorile publicate sau
medalioanele închinate acestui inimos culegător de folclor.
Autorul se opreşte la culegerea Cât îi Maramureşu, realizată
de cercetătorii de la Chişinău în satele româneşti de peste Tisa,
remarcând unitatea desăvârşită a culturii populare de pe ambele
maluri ale Tisei. Este evidenţiată contribuţia lui Gheorghe Vornicu la
constituirea Muzeulului Maramureşului din Sighet, inaugurat în 1926
cu ocazia Congresului profesorilor de geografie din România,
manifestare ştiinţifică desfăşurată sub conducrea lui Simion
Mehedinţi. De asemenea prezintă legătura spirituală a Sandei
Golopenţia şi a lui Constantin Eretescu cu Maramureşul, de unde au
cules un bogat material despre fiinţele mitologice specifice acestor
locuri.
Toate aceste volume, precum şi multe altele care nu se referă
în mod aparte de Maramureş dovedesc faptul că Iordan Datcu este
un adevărat reper al folcloristicii româneşti contemporane.

10

Iordan Datcu, Două colecţii de poezii populare din Maramureş necunoscute în
Maramureş, Ţară veche, pp.157-159

Dumitru luga,
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Maica Domnului în colindele

româneşti

Maria Zaharia
„Nici o zidire sub soare
Cât e slava Sfintei Fecioare
De Dumnezeu Născătoare.
Puterile îngereşti,
Toate cetele cereşti
Pe ea o slăvesc frumos
Că e Maica lui Hristos.
E râu de mir duhovnicesc
Izvorul smereniei ceresc.

Tu Izvorul slavei ai născut,
izvor preasfânt
Sfinţit tainic, de Duhul Sfânt.
Tu, Viaţa in chip minunat ai
Căci eşti

născut

Izvor veşnic al milei, te-ai făcut,
Soarele dreptăţii prin tine a venit
Şî pe noi ne-a mântuit

Preasfânta Fecioară Maria este începutul mântuirii noastre
este Maica mijlocitoare între noi şi Dumnezeu. Cerul se sensibilizează
şi nu mai este distant, înspăimântător şi depărtat de noi, pentru că în
cer este o Maică Sfântă, care stă alături de Dumnezeu. Având prin
voinţa dumnezeiască autoritate de Maică, atunci când se roagă
pentru noi şi pe de altă parte, duioşie de mamă pentru încercările
noastre.
Maica Domnului este supravenerată în ceata sfinţilor.
La această demnitate, a ajuns cu ajutorul chemării divine, dar
şi cu transformarea întregii sale fiinţe, în izvor de sfinţenie, de înalt
umanism, de inegalabilă milă, de îngereasca cinste, de
supravenerare pentru că în ea s-a sălăşluit Dumnezeu, prin persoana
Mântuitorului Iisus.
Prin mijlocirea Maicii Domnului Preamilostivul Dumnezeu, a
binevoit a începe şi a termina planul mântuirii neamului omenesc din
robia diavolului şi din munca iadului. Astfel Maica Domnului
acceptând prin credinţa, smerenie şi ascultare fiind Născătoare de
Dumnezeu a devenit cauza mântuirii pentru sine si pentru întreg
neamul omenesc.
Sfânta Fecioară acceptă întruparea printr-o angajare
personală,
contribuie la dăruirea vieţii, consimte la cuvântul
dumnezeiesc, se dăruieşte persoanei şi operei Fiului, slujeşte misterul
răscumpărării, fiind întărită de harul lui Dumnezeu. Sinergia ei cu
harul a fost desăvârşită.
Prin mijlocirea Fecioarei Maria, Viaţa a intrat în lume; ea l-a
născut pe cel ce reprezintă Viaţa - Domnul nostru Iisus Hristos. În
noaptea de Crăciun „în casele din Carpaţi fiecare locuinţa, devine o
casă a Betleemului, o casă a pâinii, unde se întâlneşte omul în centrul
creaţiei liturghisind la tonul copiilor liturghia cosmică a prezenţei lui
Dumnezeu, prin minunatele colinde. Ele unesc cerul cu pământul,
prezentul cu trecutul şi deschid viitorul Împărăţiei lui Dumnezeu, căci
„Hristos ieri şi azi şi în veci este acelaşi" ( Evrei 13,8).
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în evlavia credincioşilor Bisericii noastre Maica Domnului nu
este o zeiţa şi nu are nimic comun cu cortegiul zeiţelor păgâne; ea nu
este nici mit şi nici prelungirea reînnoită a vreunui mit păgân oarecare
în sânul creştinismului. Ea este o persoană distinctă cu o genealogie
indiscutabilă. Cultul de supravenerare (hiperdulia) pe care credincioşii
noştri ortodocşi îl adresează Maicii Domnului este bazat pe existenţa
istorică reală a Sfintei Fecioare şi el s-a născut din respectul şi din
evlavia sinceră pe care creştinii au avut-o totdeauna faţa de aceea
care a născut după trup, pentru mântuirea noastră, pe cea de-a doua
persoană a Sfintei Treimi - Domnul nostru Iisus Hristos. Puritatea,
înălţimea morală şi spirituală a cultului pe care credincioşii Bisericii
noastre îl acordă Maicii Domnului este dovada cea mai evidentă că
acest cult s-a născut odată cu credinţa creştină şi el nu este o
moştenire anacronică din vechile practici cultice păgâne.
Cultul ortodox cuprinde o bogăţie neasemuită de tropare,
condace, axioane, acatiste sau alte cântări speciale închinate aceleia
care s-a învrednicit, prin viaţa ei curată să nască pe Fiul lui
Dumnezeu. Această imnografie cuprinde învăţătura noastră ortodoxă
adevărată, care a încălzit sufletele strămoşilor noştri şi care a
influenţat profund colindele noastre religioase, ce redau realismul
luminos al ortodoxiei româneşti şi bucuria de viaţa a iubiţilor noştri
credincioşi:
Astăzi lumii s-a născut
Cel de demult proorocit
Astăzi s-a născut Mesia
Din Fecioara Maria

Colindele religioase prin versurile lor simple dar pline de
fac parte integrantă din spiritualitatea noastră ortodoxă
răsăriteană şi nu sunt altceva decât prelungirile fireşti ale cântărilor de
la strană. Ele sunt mărturisiri de credinţa simple şi spontane
înveşnicite prin puterea ritului de-a lungul generaţiilor care au sorbit şi
sorb cu aceiaşi căldură stropii răcoritori ai credinţei străbune.
Colindele religioase româneşti se întrec în a descrie în versuri pline
de o duioşie rară, peripeţiile prin care a trebuit să treacă Maica
Domnului în lungul drum către Betleem, căutând un loc prielnic pentru
naştere. Sfintele Evanghelii care istorisesc naşterea minunată a
Domnului nostru Iisus Hristos, vorbesc foarte pe scurt de acest drum
către Betleem unde bătrânul Iosif şi Sfânta Fecioară Maria trebuiau
să meargă să se înscrie după porunca dată de Cezarul August,
împăratul de la Roma. Dar poporul nostru ştie din experienţa sa
proprie, că un drum fie lung sau scurt, este destul de greu şi anevoios
pentru o femeie care este gata să nască. lată deci un motiv pe care
imaginaţia
populară
l-a folosit brodând pe simpla referinţa
evanghelică a acestui drum, o mulţime de întâmplări şi fapte cu rostul
duioşie
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şi

tâlcul bine stabilite în psihologia şi pietatea credincioşilor.
Cu sinceritate putem spune - Colindele româneşti sunt „aur,
smirnă şi tămâie" în sens spiritual, izvorâte din inimi şi purtate pe
buze, ca daruri şi ofrande aduse Pruncului Iisus, ca răspuns la iubirea
Sa pentru noi. Ele sunt totodată bunătate, izvorâtă din împlinirea
poruncii, iubirii faţa de Dumnezeu. De aceia se cuvine s-o cinstim prin
minunate colinde pe ceea ce este mărirea a toată lumea, care dintre
oameni a răsărit şi pe Stăpânul l-a născut, uşa cea cerească, pe
Sfânta Fecioară Maria să o lăudăm:
Căci astăzi veşnicul Cuvânt
Prunc se naşte pe pământ
Din Fecioară Preacurată
Şi de îngeri lăudată . "

Tu eşti lumina cea sfântă
Precista blagoslovită
Că ai născut pe Fiul Sfânt ,
Oamenilor pe pământ .
Tu eşti cinste îngereasca
Şi slavă apostolească

Cerul şi pământul se bucură
care a deschis porţile Raiului :

şi

cinstesc pe Maica Domnului

bucurăm că:

Raiul cel închis
Azi iar s-a deschis
Şarpelui cumplit
Capul i-a zdrobit.

La Betleem, colo-n jos
Cerul arde luminos ,
Preacurata naşte ,
Astăzi pe Hristos.
Naşte în ieslea oilor
Pe împăratul tuturor.

Şi strămoşii iară

Prin Sfânta Fecioară
Iar s-a înnoit.
De aceia toţi trebuie

să

ne

Chiar dacă cetatea Betleemului ( „casa pâinii" ) nu a primit în
casele sale pe Cel care va fi „lumina lumii" - Mesia cel mult aşteptat:
Viflaime, Vif/aime
Cum de n-ai primit în tine
Pe Fecioara Maria
Să nască pe Mesia.
N-ai ştiut tu Vif/aime
Cu câtă dragoste vine
Cea mai sfântă între fecioare
A Domnului Născătoare.
Care săvârşind călătoria
Umbla dintr-o parle în alta
Cu Iisus la inimioară
Să-şi găsească

Ca

să nască

pruncul dulce
culce.

Şi-n căldură să şi-l

Totuşi naşterea minunată uneşte

cerul cu pământul:
Steaua arde luminos
Magii-nal,tă pe Hristos
Maica-i raze, ceru-i jos
Ieslea-i soare.
Că e seara lui Crăciun
Lui Crăciun celui bătrân
Că s-a născut Fiul Sfânt
Dulcele Iisus pe acest pământ.

o căscioară

Ascultăm

şi astăzi cu emoţie colindele de la Naşterea
Domnului şi luăm parte cu tot sufletul la peripeţiile numeroase prin
care trece Maica Domnului, ne înduioşam de suferinţele ei, aprobăm
toate acţiunile şi gesturile ei şi ne simţim la urmă, după atâtea
încercări plini de o bucurie nestăpânită, sinceră, copilărească, la
vestea naşterii Pruncului Iisus. Deci colindele descriu peripeţiile
căutării unui loc de naştere, reliefează cu multă pregnanţa legătura
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dintre Maica Domnului şi natura înconjurătoare. De asemenea iese în
evidenţa mesajul cosmic, familiar spiritualităţii ortodoxiei răsăritene
prin care relaţia dintre om şi natură , proiectată pe un plan superior,
între Dumnezeu şi om şi între om şi natură pe de altă parte capătă în
colinde o înţelegere deosebită în conformitate cu învăţătura creştină
ortodoxă despre legătura care a existat totdeauna între om şi
Dumnezeu:
Pe câmpia unui râu
Printre grâne până la brâu
Pe un plai scăldat în soare
Prin fâne,te numai floare

Prin livezi înrourate
Pe sub pomi cu crengi uscate
Umbla Maica pe pământ
Să nască pe Fiul Sfânt.

După multă alergătură,

Maica Domnului poposeşte în sfârşit la
Dar nici acesta nu o primeşte sub acoperişul său, ca
să nască şi o trimite în grajdul cailor. Din cauza nechezatului cailor
Maica Domnului nu poate să nască pe Domnul Iisus Hristos şi astfel
în liniştea şi la suflarea caldă a boilor cuminţi, în sărăcia şi umilinţa
unui grajd de boi a avut loc marea minune a naşterii. De aceia boii şi
oile se bucură totdeauna de binecuvântarea Maicii Domnului :
casa lui

Crăciun.

Fire-a,ti voi, boi cuvânta,ti
De mine, de Fiul meu
Şi de bunul Dumnezeu.
La umblat să ave,ti pas lin

La mâncare saţ deplin,
Câte un ceas voi să mânca ,ti
Iar un ceas să rumega,ti ....

Colindătorii trăiesc din plin minunea Naşterii Domnului, ei
pe Pruncul din iesle, pe care îl găsesc în orice casă, luminată
de candela Naşterii Domnului. În noaptea aceia „pe la căutători târziu"
când pornesc la colindat se întâlnesc în drum cu Moş Crăciun cu
îngeri sau cu sfinţi, cu Maica Domnului care caută loc de naştere, sau
umblă după fiu sau cu Dumnezeu care „coboară pe o scară de
lumină" că să binecuvânteze lumea şi natura care întinereşte. Mai
ales sunt deosebite colindele care ne înfăţişează pe Maica Domnului
care se roagă pentru noi, ele sunt de o frumuseţe unică şi de o putere
intuitivă vrednică de admirat:

caută

Scoală gazdă să auzi
Toaca în cer şi slujba în Rai
Toaca în cer frumos cum bate
Dumnezeu cum cuvântează
Maica Sfântă-n lacrimi pentru top se roagă.

Colindele acestea străvechi, care au legănat copilăria noastră
a părinţilor noştri, a poporului nostru, ne-au făcut să retrăim
nostalgia noului pe care îl aduce Naşterea Mântuitorului nostru Iisus
Hristos. Această reînnoire nu vine pe calea cărţii, a bibliotecii, ea vine
pe calea străveche a drumului bătătorit de tălpile strămoşilor noştri
timp de peste două mii de ani, strămoşi care umblau şi colindau din
casă în casă, din familie în familie, anunţând vestea cea mântuitoare
a întrupării Fiului lui Dumnezeu. Gingaşii noştri copii vestesc ca şi
şi

190
https://biblioteca-digitala.ro

poartă

în poartă, de la fereastră la fereastră, aceste
neîntrecut de frumoase colinde şi în acelaşi timp
exprimând feluritele nuanţe culturale ale poporului român de
pretutindeni. Din Moldova lui Ştefan cel Mare şi Sfânt, din
Transilvania, din Muntenia şi Banat prin minunatele colinde
desprindem mărturii fără putere de tăgadă, despre statornicia noastră
despre dreapta noastră credinţa şi continuitatea creştina românească.
Colindele la noi la români, sunt expresia Scripturii, a adevărurilor
teologice, sunt teologhisirea patristică a îndumnezeirii omului purtată
prin viu grai, din tată în fiu, drept şi adevărat, neştirbită cu nimic,
purtată de minunaţii vestitori ai întrupării Fiului lui Dumnezeu. Ce vas
de cinste ajunge omul, slujitorul altarului, credinciosul în general, ca
să fie sălaşul unde Mântuitorul Hristos să se nască neîncetat! Dacă
S-a smerit pe sine şi a primit a se naşte din Sfânta Fecioară Maria în
iesle, cu atât mai mult caută Mântuitorul Hristos sălaş în sufletele
noastre, în sufletele oamenilor. Peştera din Betleem unde s-a oprit
Maica Domnului şi blândul Iosif, negăsind alt loc de popas şi în care
s-a născut Mântuitorul Iisus Hristos, a fost transpusă 1n cântări de
slavă nespus de frumos de Sfinţii Părinţi ai Bisericii. Să păstrăm
aceste cântări, aceste colinde şi să le facem cunoscute neîncetat,
aceasta fiind prima noastră îndatorire, căci ele poartă adevărul
neschimbat, adevărul care rămâne temei vieţii, credinţei şi lucrării
noastre slujitoare, indiferent de valurile lumii, valuri care astăzi au
cuprins tot globul pământesc. În aceste împrejurări credinţa în
Dumnezeu, Sfânta Evanghelie, gingăşia Pruncului Iisus au rămas ca
o rază de lumină, ca o rază de nădejde, ca o rază de curaj ce vine din
ieslea de la Betleem, de la Dumnezeu însuşi.
Putem spune cu evlavie că dangătul şi cuvintele colindelor
vechi ce sunt alcătuite din epitete şi metafore, invocă lumina,
puritatea, pacea sufletească - o adevărată zestre a trecutului nostru
creştin. Ele ne umple sufletul de bucuria venirii Domnului Iisus
Hristos, Cel care a schimbat faţa lumii şi ne-a redeschis porţile
Raiului. Trebuie să fim bucuroşi pentru că:
îngerii din
străvechi

şi

Nouă azi ne-a răsărit
Domnul Iisus Hristos
Mesia cel mult dorit
Din Fecioară s-a născut.
Dumnezeu Tatăl preabun
Ne-a trimis Sfântul Crăciun
Cu har şi bucurie

La to,ti creştinii să fie!
Că vine Fiul Tatălui
Soarele pământului
Vine în ieslea mieilor
Regele iudeilor.

Cu Maica iubirilor - taina mântuirilor. Astfel se cuvine acum,
când vedem pe Fecioara Maria ţinând Izvorul vieţii în braţe, să ne
închinam Pruncului Iisus, dar să ne închinam şi Preacuratei Sale
Maici; să aducem daruri Noului Născut, dar să dăm din ele şi Sfintei
191
https://biblioteca-digitala.ro

Fecioare care l-a născut Să punem flori la uşa peşterii din Betleem,
dar să păstrăm un crin şi pentru Maica Sfântă, care a născut fără
stricăciune; să sărutăm ieslea cea săracă ce ţine pe Hristos, dar să
sărutăm şi mâinile Preacuratei Fecioare care poartă pe Emanuel.
Se cuvine să slăvim pe Mântuitorul care la noi a venit, dar s-o
fericim şi pe Sfânta Fecioară Maria căci ea s-a făcut Maica
neamurilor. Să ne închinam Domnului Hristos căci El ne-a împăcat cu
Tatăl; să ne închinam Sfintei Fecioare căci ea ne-a împăcat cu Fiul şi
cu Tatăl, prin Revărsarea Duhului Sfânt.
Colindătorii străbat şi un itinerariu spiritual, la care este
chemat şi sufletul fiecărui creştin, acela de a călători permanent spre
Dumnezeu şi mai ales de a împlini călătoria vieţii pământeşti,
purtându-l pe Domnul Iisus în suflet cu căldura cu care Maica
Domnului l-a purtat pe Pruncul nou născut. Se cuvine să intrăm şi noi
în aura tainică a sărbătorii naşterii lui Iisus Hristos ca o ceată care, în
drumul spre Betleem, este însoţita cu smerenie care cântă: „Slavă
întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace, între oameni
bunăvoire ."
Aducând Sfintei Fecioare Maria prin mirajul colindelor şi
tradiţiilor bimilenare prinosul credinţei şi iubirii noastre către
Dumnezeu, să ne amintim mereu că :
Prunc din Preacurata Maică
Pruncul ce-/ slăvim acum
S-a născut, demult, odată ,
lntr-o noapte de Crăciun.

Bibliografie
*** Frumoase colinde si obiceiuri de Crăciun, Editura
Orientului, laşi, 1993
*** Mica Biblie, Editura Institutului Biblic şi de Misiune
Bucureşti, 1998
Arhimandrit Teofil Pârăian, Din ospă,tul credin,tei, ediţia
Editura Mitropolia Olteniei, Craiova , 2006
Arhimandrit Vasilios Bacoianis, Via,ta Maicii Domnului,
Cartea Ortoduxă, Bucureşti, 2007
Ieromonah Porfirie Nichita, Preacinstirea Maicii Domnului,
Buna Vestire, Bacău, 2008.

192
https://biblioteca-digitala.ro

Porţile

B.O.R,
a li-a,
Editura
Editura

ARHEOLOGIE - ISTORIE - ISTORIA CUL TURll

https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

Fascinaţia

Un document despre

viaţa

documentelor
şi funeraliile Dr. Vasile Lucaciu
Prof. Pamfil Bi/ţiu
Baia Mare

În timpul vieţii sale dascălul Ion Costin din Cetăţele ne-a dăruit
acest document, datând din 1922, scris de un martor ocular,
participant la înmormântarea Tribunului. Prima parte este rezervată
evocării succinte a acestei ilustre personalităţi ale istoriei noastre,
care pe lângă înfăptuirile politice de seamă, a fost şi un mare om al
bisericii, ctitor de edificii spirituale de rezonanţă, care graţie
personalităţi i sale a făcut din Şişeşti un loc de pelerinaj al
credincioşilor la toate marile sărbători.
Având în vedere amănuntele istorice legate de funeraliile sale,
unele chiar necunoscute, cum ar fi numărul mare de sănii cu care sau transportat participanţii de la Baia Sprie la Şişeşti şi care ne
argumentează participarea imensă la funeraliile sale naţionale dăm în
întregime publicităţii documentul.
· „Volume întregi va avea să scrie cine se va încumeta să-i
scrie activitatea dezvoltată pe toate terenele. Îndată ce s-a întors de
la Roma , unde a terminat teologia şi filosofia la Institutul de propagandă Fide se amestecă în vârtejul luptelor naţionale .
Împreună cu alţii
redactează
Memorandul
şi-l duce la împăratul din
Viena ( 1892) pentru care
fapt cu tovarăşii săi este
arestat şi osândit la cinci
ani de închisoare ( 1894 ).
Odată
cu
izbucnirea
războiului mondial trece
Carpaţii în patria mamă şi
îndeamnă cu cuvântul şi
scrisul ca să atace pe
Pelerinaj de Sfânta Maria la Biserica din
vrăjmaşul milenar. Luând
Şişeşti. În imagine pot fi văzuţi ţărani din
parte la dezastrul mare se
Şişeşti şi satele vecine in portul naţional
retrage şi el în Moldova.
(1926)
La Sfântul Petru şi
Fotografie din colecţia Pamfil Bi/ţiu
Pavel, Sfânta Maria Mică ,
prosesii cu mulţime de credincioşi neîncetat mergeau ca să audă
cuvintele frumoase, dar mai ales să primească mângâiere
sufletească în biserica cea pompoasă zidită în stil bizantin, cu cupolă

195
https://biblioteca-digitala.ro

măreaţă şi închinată unirii tuturor românilor după cum se află scris pe
frontispiciu.
Înmormântarea s-a făcut pe cheltuielile statului. Pentru ţară a
luptat, deci ţara i-a astupat osemintele lui. Moare liniştit ca dreptul
Simeon din scriptură, moare liniştit văzându-şi visul împlinit pentru a
cărui realizare a luptat o viaţă întreagă, la 28 noiembrie 1922, ia 71
de ani în Satu Mare.
Din partea Maramureşului a participat vicar llarie Boroş. Seara,
în 1 decembrie, s-a făcut un parastas, oficiat de episcopul grecocatolic al Oradiei Valeriu Traian Frenţiu, în faţa unei asistenţe. La 2
decembrie, ora 8, s-a ţinut o liturghie pontificată de Traian Valeriu
Frenţiu. După liturghie Iuliu Hossu, Episcopul de Gherla face
panachia (sic), după care ţine un panegiric admirabil. După el
vorbeşte prim-ministru l.C. Brătianu, care a aşezat pe coşciug
distincţia regală (este vorba de insignele Marelui cordon al ordinului
Steaua României n.n.). mai iau cuvântul delegatul Senatului, al
Camerei Dr. Ştefan Cicio-Pop, trimisul Partidului Naţional şi ai
ASTREi, Delegatul Partidului Poporului şi Octavian Goga.
Terminându-se funeraliile, defunctul este aşezat pe carul
funerar. Iuliu Hossu, cu asistenţa imensă, formată din iluştri bărbaţi,
preoţi, oaspeţi veniţi din depărtări, corpul ofiţeresc în petrec pe jos
până la gară, de unde se transportă la Şişeşti. La Satu Mare s-a aflat
un tren special pentru miniştri, delegaţii Camerei, ai Senatului, între
care se afla şi Emil Bran, preot senator. Un alt tren ministerial, cât şi
cel ce a dus mortul, s-au oprit la toate gările spre Baia Sprie,
aşteptând la fiecare gară preotul în odăjdii şi mulţimea făcând
rugăciunile cuvenite.
La Baia Sprie mortul este aşezat pe o sanie cu baldachin
trasă de şase boi, iar oaspeţii sunt duşi cale de şase kilometri cu 800
de sănii până la Şişeşti. Primul ministru a urcat în sania de după
defunct şi se soseşte la Şişeşti seara la ora 7. Până ce mortul este
aşezat pe catafalc cei prezenţi vizitează Casa parohială, modestă din
lemn, unde a trăit părintele Lucaciu aproape o jumătate de veac.
Catafalcul este depus în biserică unde se oficiază panachida
din partea episcopului Valeriu Traian Frenţiu şi Iuliu Hossu. Episcopul
Traian Valeriu Frenţiu citeşte dezlegarea, iar episcopul Iuliu Hossu
ţine o cuvântare prin care scoate în evidenţă meritele preotului
repausat care din truda proprie a zidit biserica măreaţă închinată ca
un profet „Unirii tuturor românilor".
În numele guvernului a vorbit generalul Moşoiu, iar în al
bucovinenilor Dimitrie Marmeliuc (1886-1970, latinist, elenist şi
folclorist n.n.). În numele basarabenilor a vorbit Pantea Gherman, iar
din partea Ardealului Gavril Tripon. Au mai vorbit în numele
asociaţiilor culturale Ioan Ştefan, iar în numele universitarilor Iosif
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Moldovan , precum şi un ţăran credincios din Şişeşti , în numele fiilor
ai marelui preot, care i-a condus la păşunea cea
adevărată o jumătate de veac. Osemintele au fost aşezate în groapa
săpată înaintea altarului, unde se ruga pentru poporeni şi pentru
neamul întreg."
credincioşi

Vasile Lucaciu la un botez la Baia Sprie alături de preoţi din
imprejurimi (circa 1910)
Fotografie din colecţia Pamfil Bi/ţiu
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Românii

maramureşenii şi

artele între 1848-1918
Muzeograf Ion Boroica
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Formarea unei elite intelectuale în cea de a doua jumătate a
secolului al XIX-iea şi începutul secolului XX a fost una din condiţiile
de bază pentru crearea unui mediu şi unui climat de receptare şi
exersare a artelor în Maramureş. Tinerii din acest ţinut au studiat la
universităţi din Imperiul Austro-Ungar sau alte ţări occidentale. Astfel
la Universitatea Regală Maghiară din Budapesta, la Facultatea de
Teologie în cea de a doua jumătate a secolului XIX au fost înregistraţi
12 studenţi, la Facultatea de Drept şi Ştiinţe Politice până în preajma
războiului mondial 21 de studenţi, la aceeaşi Universitate la
Facultatea de Medicină şi Farmacie 15 studenţi până în 1918. Tot în
Budapesta la Universitatea Tehnică Regală Maghiară, Secţia
Inginerie Generală 3 studenţi maramureşeni şi un student la Secţia
Arhitectură. La Universitatea „Ferencz Josef' din Cluj, la Facultatea
de Drept şi Ştiinţe Politice 26 de studenţi până la Unire, la aceeaşi
Universitate clujeană, la Facultatea de Medicină au studiat până la
Unire 5 maramureşeni, la Facultatea de Filozofie, Limbi şi Istorie ale
aceleaşi Universităţi 2 studenţi, la cursul de farmacie 4 studenţi
maramureşeni. La Academia regală de drept din Oradea au studiat
până în 1918, 12 studenţi, La Liceul Academic Catolic din Pecs un
student, La Academia Evanghelică de Drept din Eperjes (Presov) 5
studenţi, la Academia Evanghelică de Drept din Sibiu 2 studenţi, la
Academia Reformată de Drept din Sighetu! Marmaţiei 14 studenţi
maramureşeni, la Academia de Minerit şi silvicultură Schemnitz
Banska-Stiavnica, Secţia Minerit 5 studenţi, la secţia Silvicultură 9
studenţi, la Academia Regală de Agricultură Cluj-Mănăştur un
student, la Academia Regală de Agricultură din Kassa (Kosice) 2
studenţi, la Academia Regală de Medicină Veterinară 3 studenţi, la
Universitatea din Viena, Facultatea de Litere şi Filozofie un student,
la Universitatea Sorbona, Paris, la facultatea de Drept un student, la
Universitatea Halle, Facultatea de Medicină un student. 1
Aici trebuie incluşi şi studenţii maramureşeni care au studiat la
Academiile Teologice de la Gherla, Blaj şi Oradea, Roma la „De
Propaganda Fide" sau alte centre universitare apusene.
Cornel Sigmirean, Istoria formării intelectualităfii româneşti din Transilvania in
epoca modernă, Presa universitară Clujeană, Cluj Napoca, 2000. Studenţii
maramureşeni se numără printre cei 7778 studenţi din spaţiul transilvănean, câţi au
fost înscrişi la unităţi de învăţământ superior din Imperiul Austro -Ungar şi ţări
occidentale.
1
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Preocupările intelectuale şi artistice nu trebuie atribuite nu
numai acestui nucleu de titraţi, dintre care unii nici nu au activat în
Maramureş după absolvirea studiilor superioare, ci şi învăţătorii
formaţi în această perioadă care au contribuit la diseminarea limbii
române literare şi la crearea unui mediu cultural românesc. La cei
peste 120 de tineri pregătiţi la Preparandia din Sighet 1 în cei zece ani
de activitate între 1862-1870, se adaugă şi alţii pregătiţi în alte
preparandii din Transilvania, îndeosebi în cea diecezană de la
Gherla. 2 Nu trebuie omişi nici acei care s-au limitat la câteva clase
gimnaziale făcute la gimnaziile maghiare din Sighet şi care au ocupau
modeste funcţii în administraţie sau îmbrăţişaseră unele meserii.
Noul regim politic absolutist instaurat după 1848, a avut
urmări benefice pentru limba şi cultura românească din Maramureş,
deceniul absolutist însemnând în ciuda unei cenzuri severe şi
posibilitatea folosirii limbii române în şcoală, biserică şi pe alocuri şi în
administraţie, precum şi modernizarea şcolilor săteşti şi prevederea
acestora în locul cantorilor - învăţători cu personal calificat format în
şcolile preparandiale. Evenimente benefice vor fi consemnate în
acest deceniu şi anume înfiinţarea în 1853 a Episcopiei GrecoCatolice a Gherlei sub a cărei jurisdicţie canonică va fi pus şi Maramureşul ceea ce va însemna reintrarea acestui ţinut în circuitul
transilvănean al valorilor româneşti. Pusă din 1854 sub autoritatea
episcopului Ioan Alexi, el însuşi un filolog, autor al unei gramatici
române, apărute în 1826 la Viena 3 , în nou înfiinţata dieceză
propăşirea limbii şi literaturii române a avut prioritate absolută,
dovadă stând numeroasele sale circulare emise în perioada
pontificatului său, în care se insistă cu cerbicie cultivarea de către cler
mai ales şi mireni a limbii literaturii române4 .
Lui Alexi i se datorează reînfiinţarea vicariatului Maramureşului, în fruntea căruia au fost numiţi clerici cu dP.osebite
înzestrări culturale, seria acestora fiind deschisă de Mihail Pavel din
1860 până în 1872, din 1872 până în 1879 - Ioan Pop - un erudit cu
preocupări literare, din 1879 până în 1887 Mihail Kăkenesdy (alias

1

Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Editura „Gutinul", Baia Mare, 1997,

~.169

Bud, Tit, Analele Asociafiunii pentru cultura poporului român din Maramureş,
Gherla, 1906, p.46
3
Ioan Alexi, Grammatica Daco-Romana sive Valachica, latinitae donata, aucta acin
hunc ordinem redactata, opera ei studioa loannis Alexi, c/ericialmae dioceseos
G.R.C. Magno-Varadiniensis in cesareo-regio convinctu Viennensis alumni thelogi
absoluti,
4
Victor Bojor, Episcopii Diecesei Gr. Gat. De Gherla, acum Cluj Gherla (1856-1939),
ediţia li-a, Viaţa Creştină, 2000, pp.79, 104, 133-134
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Pop de Kăkenes), de asemenea un erudit1. iar din 1887 i-a urmat Tit
Bud din 1887 până în 1917, teolog, istoric şi folclorist. Jaloane în
evoluţia culturală a Maramureşului, a fost înfiinţarea Asociafiunii
pentru cultura poporului român din Maramureş, la iniţiativa comitelui
suprem Iosif Man, în prima şedinţă a congregaţiei comitatense din 13
decembrie 1860 a şi propus primele sale obiective: înfiinţarea unei
Preparandii şi a unu: alumneu (internat), fiind astfel prima Asociaţiune
transilvană de acest fel. 2 După încercarea eşuată de a înfiinţa o
Reuniune a Învăţătorilor români din comitatul Maramureşului în 1875,
ea s-a înfiinţat în 16 noiembrie 1883. Astra a pătruns târziu în
Maramureş, primul despărţământ al acesteia - Despărf.ământul Vişeu
/za- a fost înfiinţat la 20 august 1911, a cărui preşedinte a fost preotul
Emil Bran 3 .
Întâietate între artele practicate în această perioadă în
Maramureş o are muzica, mai exact muzica bisericească învăţată şi
exersată pentru necesităţile de cult. Un asemenea centru existase la
mănăstirea Moisei, o şcoală mănăstirească unde se pregăteau
cantori pentru bisericile maramureşene, pe care protopopul Ioan
Mihalyi insista să fie transformată în preparandie pe la 1856 pentru 2
acoperi nevoia de învăţători pentru şcolile confesionale. 4
Înfiinţarea Preparandiei de la Sighet în 1862 de către
Asociatiunea pentru cultura poporului român, care pregătea învăţători
pentru ai înlocui pe cei „din sistema veche" care uneori nu cunoşteau
nici literele străbune 5 ,a adus cu sine şi un învăţământ muzical realizat
de persoane calificate şi înzestrate cu talent muzical, cum a fost cazul
profesorului Ioan Buşiţia şi a lui Teodor Roman, profesor - catihet la
gimnaziile maghiare din Sighet. Ioan Buşiţia, care absolvise Institutul
Pedagogic din Viena în 1854, un om de caracter, modest şi un dascăl
înzestrat cu multe talente, şi-a pus în lucru înzestrările sale pentru a
educa şi din punct de vedere artistic tinerii care-i fuseseră
încredinţaţi 6 . O primă menţiune asupra unei performanţe pe care o
realizase, posibil împreună cu catehetul Teodor Roman o avem din
1863, cu ocazia săvârşirii unei liturghii în biserica romano-catolică din
Sighet, marcând momentul începerii serviciului religios în limba
română pentru românii din Sighet, după separarea de Muncaci,
ocazie în care se remarcă corul elevilor de la Preparandie, organizaţi
Tit Bud, Disertaţiune despre episcopii şi vicarii români din Maramureş, Gherla,
Tipografia Diecesană, 1891, pp. 37-46
2
Tit Bud, Analele„ ., pp. 6-7
3
Valeriu,Achim, Nord-vestul Transilvaniei: Cultură naţională şi finalitate politică,
Editura Gutinul, Baia Mare, 1998, pp. 169, 199
4
DJMMAN,Fond Oficiul parohial greco-catolic Leordina, ds. 1, f. 17 r
5
Analele„., p.33
6
Vasile Paul, Ioan Buşiţia, întâiul profesor al învăţământului pedagogic din
Maramureş, în Marmatia, IV, Baia Mare, p. 485-486
1
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după modelul corului de la Gherla. În programa preparandiei de altfel
1

figura cântul bisericesc şi cântările poporale predate 4 ore pe
săptămână, profesori fiind Teodor Roman, până în 1864 2 , apoi
cantorul Nicolae Ujbardy de la biserica ruteană, român de origine, 3în
1866 este menţionat George Păcurariu, ca profesor de cant şi rit4 .
Apare evident că la acest nivel noţiuni de teorie muzicală dacă se
predau erau sumare, dar Preparandia era un loc unde muzica şi
dansul se cultivau sub îndrumarea lui Buşiţia care era un bun
violonist. Aici se aduna adesea la sărbători intelighenţia din comitat
pentru a asculta cântecele cântate de vioară de Buşiţia sau priveau
dansurile executate de elevii acestuia. 5 Desfiinţarea preparandiei în
1870 şi înfiinţarea unei Preparandii de stat au întrerupt un demers
artistic muzical, modest dar care a polarizat atenţia intelighenţiei
româneşti asupra farmecului muzicii bisericeşti şi a celei populare.
Generaţiile de învăţători care au urmat şi din care bună parte
din ei au funcţionat ca şi cantori au beneficiat în Preparandia
diecezană se pare doar de puţină instrucţie muzicală, mai ales în
ceea ce priveşte solfegiul şi teoria muzicală, fapt de care se plâng la
sfârşitul secolului XIX în adunarea generală a Reuniunii învăţătorilor
din Săpânţa din mai 1902. Date fiind lacunele pe care le constată
odată cu încercarea de a constitui coruri cu elevii, propun ca la
Preparandia diecezană să se predea solfegiu şi teoria muzicii, să se
pună pe note partituri pentru coruri pe două voci şi acestea să fie
introduse şi în manualele şcolare pentru a se putea generaliza
cântările bisericeşti în rândul credincioşilor6 .Vicarul Tit Bud,
preşedintele reuniunii învăţătorilor încercase să realizeze prin
intermediul Reuniunii învăţătorilor înfiinţată în 1883 o generalizare a
corurilor şcolare, instituind în acest sens începând cu primii ani din
ultimul deceniu al secolului XIX un premiu pentru cel mai bun cor
şcolar pentru ai stimula pe învăţători în constituirea de coruri şcolare
permanente. 7 Dacă nu corurile cel puţin ideea constituirii de coruri
şcolare lansată de vicar a prins rădăcini şi astfel din 1906 se vor ţine
în spaţiul convinctului Asociaţiunii cursuri de „note şi cântări"
organizate de învăţătorul din Sighet, Petru Pop, care poseda în afară
de un talent nativ şi reale cunoştinţe muzicale necesare pentru
instruirea învăţătorilor care vor să organizeze coruri poporale. 8
Corespondentă semnată B. din 23 martie 1863, în Concordia, an III, nr 25-172, 9
aprilie,1863, p.101
2
DJMMAN, Fond Protopopiatul greco-catolic leud, ds. 19. f.4
3
Anale„., p. 20
4
Idem, p. 162
5
Idem, p. 18
6
DJMMAN,Fond Protopopiatul greco-catolic leud, ds. 63, f.14v
7
DJMMAN, Fond Oficiul Parohial greco-catolic Breb, ds. 23, f. 15
8
DJMMAN,Fond Protopopiatul greco-catolic leud, ds.80, f.12
1
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În afară de Preparandia românească din Sighet care a
funcţionat între 1862 şi 1870 şi Reuniunea învăţătorilor români aflaţi
în această localitate au putut învăţa muzică în Şcoala de muzică
înfiinţată în 1867, conform anunţului publicat încă la începutul lunii
mai 1867 în rubrica de anunţuri din ziarul local de limbă maghiară
Maramaros. 1 Şcoala anunţată de ziarul local a fost susţinută de
Asociaţia de cântări şi muzică având ca nucleu susţinător un cerc de
maghiari reformaţi din Sighet, dornici de a asigura o instrucţie
muzicală a fiilor lor2.Această şcoală, care are la origini o puternică
tradiţie muzicală legată de necesităţile de cult ale celor două
confesiuni maghiare din Sighet: reformată şi romano-catolică şi care
la momentul înfiinţării a depăşit stricta nevoie a practicii de cult, a fost
frecventată şi de elevi români.
Între aceştia s-a numărat şi lzidor Man, fiul comitelui suprem
Iosif Man şi baronesei Clara Man, născută Stoica, care a primit o
educaţie muzicală care i-a permis să urmeze Academia de Muzică
din Budapesta pe care le-a frecventat în paralel cu dreptul. De la el
ne-a rămas o prelucrare pentru pian a unui joc popular românescApşenescul - care se joacă şi azi numai de bărbaţi: „Az Apsai O/ah",
tipărită la Budapesta în 1877. Este posibil ca această şcoală să fi fost
frecventată de cei patru copii ai profesorului catihet Ioan Pop, el
însuşi un cântăreţ de excepţie. Devenirea artistică a lui Eugen Papp
şi a Valeriei Papp, fiii lui Ioan Pop care i-au moştenit talentul muzical,
reflectă aleasa educaţie muzicală pe care au primit-o. Cel dintâi, a
luat ore de pian în Sighet cu lohannes Semmler, absolvent al
conservatorului din Viena şi stabilit la Sighet, începând cu primele
clase şcolare. Absolvent de drept, magistrat militar în Viena, viaţa
muzicală a capitalei europeni, îi păstrează contactul cu muzica şi anii
interbelici după pensionare, compune „Cântece pentru voce şi pian"
inspirate după melodii populare maramureşene. Sora acestuia,
Valeria Papp, a studiat de asemenea muzica la Sighet şi apoi la
Academia de Muzică de la Budapesta, având perspectiva unei
cariere muzicale de excepţie - un contract încheiat cu Scalla din
Milano -, însă se întoarce acasă după moartea subită a tatălui ei.
După Unire Valeria Papp este unul din iniţiatorii întemeierii Teatrului
şi a Operei Române din Cluj. În această pleaiadă de artişti care şi-au
început studiile muzicale la Sighet se numără şi Ioan Buşiţia ( 18751956), fiul întâiului profesor de la Preparandia Asociaţiunii. Acesta a
absolvit Academia de Belle Arte de Budapesta şi a funcţionat ca
profesor la gimnaziul român din Beiuş. A fost legat sufleteşte de
Maramureş şi îl recomandă lui Bela Bart6k, pe mai tânărul atunci Ioan

1

2

Maramaros, 8 mai, 1867, p.4
DJMMAN, Fond Liceul reformat Sighetu! Maramţiei, inv. 960, ds.328, f.1-8
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Bârlea în culegerea de folclor muzical maramureşean în primăvara
anului 19131 .
Ioan Bârlea l-a însoţit pe Bela Bart6k în această campanie
(14-27 martie) pe muzicianul maghiar asigurând culegerea textelor
care vor compune culegerea de folclor muzical publicate în Germania
în 1923: Volksmusik der Rumanen von Maramureş 2 , deşi iniţial
această culegere fusese iniţial trimisă pentru publicare Academiei
Române. Acelaşi Ioan Bârlea l-a însoţit şi pe Tiberiu Brediceanu în
culegerea de folclor muzical în toamna lui 1910 (13-25 noiembrie),
din această campanie rezultând o altă importantă culegere de folclor
muzical din Maramureş: 170 de melodii populare din Maramureş,
apărută şi aceasta din cauza izbucnirii primului război mondial tot în
perioada interbelică 3 . Aceste două culegeri, între care cea dintâi
reprezintă
punerea în circulaţia internaţională a folclorului
maramureşean, sunt rezultatul unui interes sporit spre creaţia
folclorică maramureşeană a cărui valoare muzicală a fost sesizată de
tânărul lzidor Man, cu trei decenii mai devreme.
Revenind la şcoala de muzică sigheteană, aici au frecventat şi
fiicele şi fii lui Ioan Mihalyi de Apşa (a avut patru băieţi şi opt fete),
care s-a îngrijit să le dea copiilor săi o aleasă cultură artistică. Toate
fiicele lui Ioan Mihalyi au urmat cursurile acestei şcoli, fie de pian sau
canto. Între fiicele lui Ioan Mihalyi, Iuliana Mihalyi (1896-1964) a fost
alături de Valeria Lazăr un real talent muzical a căror voci promiteau
încă de la vârste fragede. După terminarea acestei şcoli o găsim ca
membră în comitetul de conducere a „Societăţii iubitorilor de muzică"
înfiinţat în 191 O alături de Maria Hitter şi doamna Lazăr, soţia lui dr.
Alexandru Lazăr, preşedintele Tribunalului Maramureş. A participat la
concerte locale, precum cel din primăvara anului 1917, unde a
interpretat Beethoven alături de dirijorul lrsa Bela, directorul şcolii de
muzică. A fost frecvent invitată de Societatea „Petru Maior" a
studenţilor din Budapesta unde interpreta cu deosebit succes doinele
lui Tiberiu Brediceanu. 4
La cumpăna dintre veacuri preotul din Sat Slatina (azi în
Ucraina), Ioan Doroş, protopop al Sighetului, înfiinţează pe cheltuiala
sa un cor românesc cu muncitorii erariali, fiind cel dintâi cor de adulţi,
evident cor bisericesc care a cântat şi la înmormântarea episcopului
Mihai Pavel, în iunie 1902. Împreună cu fiul său Atanasiu, profesor
catihet în Sighet, au înfiinţat şi în Sighetu! Marmaţiei după 1900, un
Ioan Ardeleanu Pruncu, Şcoala de Artă „Gheorghe Chivu". 140 ani de Învăţământ
artistic, Sighetu! Marmaţiei, 2006, p. 14-17
2
Munchen, 1923
3
Dumitru Pop, Folcloristica Maramureşului, Editura Minerva, Bucureşti, 1970, p. 90104
4
Ioan Ardeleanu Pruncu, op. cit, p.22-23
1
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cor al plugarilor - ţăranii care locuiau la periferia Sighetului şi care
frecventau biserica din localitate. 1
Artele plastice în schimb nu s-au bucurat de aceeaşi
susţinere ca şi muzica. Artiştii locali nu s-au bucurat de o susţinere a
elitelor locale: funcţionari, cler, mari proprietari, fiind nevoiţi să caute
de lucru în altă parte. În ceea ce priveşte pictura, de menţionat din
1853 numele unui maramureşean, Antal Orszagh, care lucrează la
Paris ca pictor şi fotograf în cea de-a doua jumătate a secolului al
XIX-lea 2 . La Sighet vine şi lucrează pentru albumul lui Szilagy Istvan,
directorul gimnaziului reformat, pictorul Carol Pop de Szathmary, a
cărui tipărire fusese comandată unui editor din Pesta, Werfer Karoly,
în 1860. 3
Un început de educaţie plastică pentru tinerii români
maramureşeni fusese început în Preparandia Asociaţiunii, unde între
disciplinele predate figura şi desenul, predat însă în conexiune cu
caligrafia. Cel care preda şi orele de desen era talentatul profesor
4
Buşiţia. În programa Preparandiei din 1866 figurează „scrisu coresu
caligr.[afic] şi desemnu", ceea ce sugerează predarea desenului era
făcută în strânsă legătură cu caligrafia, ţelul urmărit era deprinderea
unei scrieri caligrafice a viitorilor învăţători.
Fără îndoială în Sighet, şi în Maramureş au pictat în acest
interval de timp mulţi mânuitori de penel, cu mai mult sau mai puţin
har, a căror nume nu ne este deocamdată cunoscut, cei mai mulţi
veniţi din alte părţi pentru a satisface comenzile elitei locale care îşi
comanda portrete sau cumpăra naturi moarte sau peisaje pentru a
decora sufrageriile potentaţilor vremii. Lipsa de sprijin a artiştilor din
partea unei elite constituite din oficialităţi, funcţionari, cler, negustori
sau nemeşi a dus la descurajarea urmări unei cariere artistice, mai
ales că pentru astfel de cariere nu exista în Ungaria o Academie de
Belle Arte decât după încheierea pactului dualist, în 1871 înfiinţându
se Şcoala Superioară de Arte Plastice şi de Arte Decorative din
Budapesta (şi din 1875 Academia de Muzică, sub direcţia lui Franz
Liszt). 5 Formaţia universitară a tinerilor maramureşeni era dependentă în primul rând de reţeaua de învăţământ universitar din Ungaria
şi Transilvania şi apoi cea din apusul Europei.
Din interogarea arhivelor locale, a presei locale şi colecţiilor
6
publice de artă din Muzeul· Maramureşului nu am putut reconstitui
până în prezent decât crâmpeie nesemnificative pentru activitatea pe
1

Tit Bud, Date istorice, p.65
Raoul Şorban, O viaţă de artist. Între Munchen şi Maramureş, Editura Minerva,
1986, p.7
3
DJMMAN, Fond Liceul reformat, inv. 960, ds. 374/1860, f. 1-2
4
Analele ... , p.161
5
Cornel Sigmirean, op. cit P.63
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tărâmul

artelor plastice a românilor maramureşeni in a doua
secolului al XIX-iea. Dintre acestea o preocupare pentru
portretul în ulei a unui elev de clasa a VII-a gimnazială, Petru Bârlea,
care în 15 decembrie 1873, expunea cu ocazia adunării generale a
Societăţii de lectură a românilor maramureşeni, un tablou în ule! al
tânărului poet Simion Botizan decedat la începutul anului amintit,
ceea ce confirmă că această tehnică se preda şi la Sighet. 1
Elevii români de la gimnaziile maghiare din Sighet aveau în
programele de studiu desenul, predarea acestei discipline fiind legată
mai mult de caligrafie. Aşa a fost şi cazul pictorului Holossy Simon,
fiul unui negustor armean stabilit în Sighet, proprietar a unui magazin
de mode care i-a adus dobândirea unei bune stări materiale. 2 Născut
în Sghetul Marmaţiei la 1 februarie 1857, a urmat cursurile
gimnaziului inferior piarist din localitate şi apoi trimis de către tatăl său
la Academia comercială din Budapesta. La Sighet a luat ore de desen
de la profesorul Franz Gramaier, preocupat mai mult de dezvoltarea
aptitudinilor pentru caligrafie decât iniţierea în desen a învăţăcelului
său. A fost şi un talentat instrumentist, cântând cu deosebită plăcere
la violoncel, instrument pe care e posibil să şi-l fi însuşit la şcoala de
muzică. După ce a urmat în paralel cursurile Şcolii de desen după
model din Budapesta, la insistenţele sale a obţinut permisiunea tatălui
său de a urma o carieră artistică, sprijinit de acesta să urmeze
cursurile Academiei de arte frumoase din Munchen, fapt pe care l-a şi
realizat între 1878 şi 1882. După moartea tatălui său a preferat să
rămână în Bavaria timp unde întemeiază o academie particulară. 3 Din
1896 numele său se leagă de ceea ce în istoria artei este îndeobşte
cunoscut sub numele de şcoala băimăreană: o colonie de pictori care
au influenţat profund pictura din spaţiul transilvan şi cel
4
maghiar .Neînţelegeri cu membrii grupului a dus la despărţirea de
acest grup a lui Hollossy şi reîntoarcerea sa la Munchen. După
această dată a urmat o „vilegiatură" în fiecare vară a artistului, însoţit
de elevii săi, în următorii doi ani la Hunyod şi Hunedoara, după care
din 1904 a venit în Maramureşul natal. Pictorul s-a bucurat de
sprijinul prim pretorul Gavrilă Mihalyi care l-a ajutat efectiv la
organizarea coloniei de la Teceu. Locuitorii acestui oraş la intervenţia
pretorului Gavrilă au votat o sumă de bani pentru construirea localului
şcolii pe un teren corespunzător pe malul Tisei. O încercare de
mutare a coloniei la Sighet în 1913 s-a izbit de nepăsarea autorităţilor
jumătatea

Emil Domuţa, Contribuţii documentare privind activitatea societăţii de lectură
, Dragoşiana". în Acta Musei Porolissensis, VIII, an 1984, p.656
~ Raoul Şorban, op. cit, p. 52 Hollosy Istvan figurează ca al 35 posesor virilist pe o
listă din 1883, cf. DJMMAN, Fond Liceul reformat Sighet, inv. 960, ds. 562, p.1 O
3
Raoul Şorban, op. cit, p
4
Gabriel E. Pogâny. Les revolutionaires de /'art hongoroise, Editions Officina, f.a., p.
p. 37 ş.u.
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locale. La şedinţele maestrului au participat şi elevi români între care
una din fiicele lui Ioan Mihalyi de Apşa, Cornelia. La început s-a
bucurat şi de sprijinul autorităţilor, în 1906 i se acordă şcolii lui
Holossy o subvenţie de 3000 coroane, 1 este susţinut de
intelectualitatea locală, ca apoi raporturile sale cu autorităţile să se
înrăutăţească, activitatea şcolii fiind urmărită de autorităţi, în special
elevii ruteni în anul 1914, fiind anul când l-a Sighet s-a desfăşurat un
proces politic pornit împotriva rutenilor care au trecut la ortodoxie. 2 .
Maestrul s-a stins din viaţă la 8 mai 1918 inducând o nouă atitudine
faţă de artă. Aceşti ani de început de secol sunt anii de ucenicie a doi
pictori maramureşeni care se vor afirma în perioada interbelică şi pe
care contactul cu şcoala băimăreană şi cu Holossy le-a transmis dacă
nu idei noi cel puţin însufleţirea acestuia pentru artă. Este vorba de
Traian Bilţiu Dăncuş şi Liviu Bordeaux, doi pictori maramureşeni care
vor face carieră în perioada interbelică şi chiar după aceea.
O tradiţie a arhitecturii bisericeşti de piatră sau mai exact de
zid a existat în Maramureş, în satele româneşti situate în partea de
sud a acestui ţinut, înainte cu mult de secolului al XIX-iea fiind vorba
fie de biserici parohiale, ctitorii voievodale sau biserici ale unor
mănăstiri. în acest sens poate fi amintită biserica de piatră a
bogdăneştilor din Cuhea care fusese ridicată în veacul al XIV-iea,
posibil înainte de 1342, considerată biserică voievodală, ruinată în
secolul al XVI-iea. O altă biserică este cea parohială de la Giuleşti
datând din a doua jumătatea a secolului XIV a fost multă vreme
mândria acestei comunităţi a cărei ruine se mai puteau vedea încă pe
la jumătatea secolului XIX. Planul ei aminteşte de planurile bisericilor
romanice fiind singura biserică de acest fel din Maramureş. Cele
două biserici ale mănăstirilor din Peri şi Biserica Albă au fost se pare
construite de aceeaşi ctitori, Drag şi sora sa Miliţa în 1451, ceea ce
face posibil ca aceste două biserici să fi fost construite de aceeaşi
familie pe la jumătatea secolului XIV. Biserica de piatră din Domneşti
era menţionată pe la 1400 iar biserica de piatră a drăgoşeştilor de la
Bedeu era menţionată în anul 1435. Exista şi o biserică de piatră a
mănăstirii din Sârbi situată în partea de hotar a localităţii numită
Gruiul Malului distrusă în 1660. La Sarasău mai există încă în
apropiere de malul actual al Tisei o biserică de piatră care ar putea
data înainte de 1456 este biserică în care de la început bărbaţii erau
separaţi de femei. Are o capacitate de aproximativ 300 persoane şi
putea adăposti pe la jumătatea secolului XIX întreaga comunitate.
şi
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Arhitectura acestor biserici ar fi putut oferi un model pentru
arhitectura bisericilor de lemn care s-ar fi perfecţionat nu mai
devreme de secolul XIV şi nu în contact cu arhitectura oaspeţilor
regali ci prin influenţa acestor biserici parohiale construite după
planuri catolice în lipsa unui centru episcopal care să nu permită
abateri de la canoanele bisericii răsăritene. 1
Construcţia acestor biserici de piatră din Maramureş au fost
precedate de biserici de lemn, ca peste tot în acest spaţiu european
şi au continuat să fie construite şi în timpul acestora dar şi după ce,
cu excepţia celei de la Sarasău, acestea au dispărut rând pe rând.
Construcţia elegantelor biserici de lemn cu două poale şi-ar fi putut
găsi model în găsi în bazilicile care se găseau în regiune şi în sudul
Poloniei. Un posibil model pentru aceste biserici ar fi putut fi basilica
de piatră din Sighet, o biserică catolică, adevărată performanţă
constructivă în epocă care ar fi fost construită la începutul secolului
XIV. Această construcţie, având acoperişul cu două poale şi ar putut
servi ca model pentru nobilimea locală care se aduna anual în
congregaţia nobiliară şi în zilele de târg. 2
însă între aceste biserici de zid construite începând cu
deceniul patru al secolului XIX şi cele construite în secolele XIV şi
XIV nu poate fi stabilită nici o legătură, afară doar de folosirea
aceloraşi materiale de construcţii.
lncepând cu cel de al doilea sfert de veac al sec XIX şi până
în preajma primului război mondial în Maramureş sunt construite 20
de biserici de zid deci în aproape jumătate din localităţile
Maramureşului. Nu este abandonată nici tradiţia bisericilor călătoare,
adică dacă pentru o parohie o biserică devenea neîncăpătoare şi se
construia o alta, biserica veche era donată unei alte comunităţi care o
va reconstrui.
Cu alte cuvinte principalul motiv al construirii unei biserici noi
rămâne spaţiul neîncăpător al vechii biserici parohiale pentru
credincioşii parohiei care decid construirea unei biserici noi. Dar
existau şi alte motive după cum se va vedea în continuare.
O biserică parohială mică şi neîncăpătoare în care nu încăpea
nici un sfert din credincioşii comunei Vad îl determinau pe Ioan Pop,
parohul local şi viitor vicar al Maramureşului să caute izvoare de venit
care i-ar putea asigura un fond cu care să înceapă construcţia.
Această sursă de venit putea proveni din cărăuşia sării de la salina
Coştiui la Sighetu! Marmaţiei pentru care Oficiul cameral plătea la
fiecare transport o sumă de bani. Ori un procent din banii fiecărui
Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, Editura Academiei RSR,
1976, 223-231; Alexandru Baboş, Tracing a sacred building tradition,
Lund University, Sweden, 2004, p.
2
Alexandru Baboş, op. cit. p.292-294
1

Bucureşti,

207
https://biblioteca-digitala.ro

transport cu căruţa ar putea asigura constituirea unui fond. În
consecinţă scria vicecomitelui de atunci să-l sprijine în acest sens şi
1
să intervină pe lângă Oficiul cameral. În 1884 când în parohia Vad
păstorea Vasiliu loody, episcopul Gherlei îl încredinţa pe vicarul
Mihail Kokenyesdy să sfinţească biserica nou zidită, fapt care se
întâmpla în 18 decembrie, de ziua de Sfântul Nicolae. 2
Primele biserici s-au construit în satele de pe valea Vişeului
începând cu cea din Vişeul de Mijloc în anul 1827, paroh fiind Şimon
Ştefan de Vis6, cea de a doua a fost construită la Moisei în 1840 şi
cea dea treia Vişeul de Sus care s-a construit pe parcursul a peste
patru decenii, fundaţia punându-se înainte de 1836, biserica
construită în 1842 şi sfinţită fără turn iar turnul s-a construit după
1880. 3
Începând cu deceniul neoabsolutist în construcţiile de biserici,
case şcolare sau parohiale, reparaţii mai însemnate la aceste tipuri
de construcţii a fost instituită obligativitatea întocmirii planurilor
construcţiilor şi a preliminariilor de cheltuieli care trebuiau înaintate
oficiilor de construcţii înfiinţate în baza unor dispoziţii din 1853 şi 1857
pentru a fi verificate şi aprobate înainte de a fi puse în aplicare.
Aceste oficii de construcţii (traduse în perioadă idiomatic din limba
germană sub numele de organe de zidire) aveau între atribuţii şi
supravegherea realizării acestor tipuri de construcţii şi promiteau
ajutorul lor ceea ce preoţii din protopopiatul Vişeului în care s-au
realizat aceste prime biserici de piatră îl invitau pe judele cercului
militar Ioan Vaida la conferinţa preoţească din protopopiatul Vişeului
din primăvara anului 1858 care da lămuriri despre ce ajutor era vorba
pentru că în protopopiatul pe care îl gestiona de câteva decenii
protopopul Ioan Mihalyi şi unde sau construit deja biserici de piatră
(de fapt biserici de zid) era în pregătire construirea unei biserici în
Petrova în locul celei arse şi în Leordina unde poporul dorea să
construiască o biserică nouă. De fapt preoţii au înţeles că aceste oficii
le-ar oferi planuri şi proiecte gratuit însă pretorul i-a lămurit că
cheltuielile legate de întocmirea documentaţiei trebuie suportate de
4
către comună, care erau destul de scumpe în perioadă.
Credincioşii din cele două localităţi şi-au pus în aplicare
intenţiile. În 31 mai 1864 se pune piatra de temelie pentru noua
biserică de zid din Leordina de către vicarul Mihail Pavel. În iulie 1867
construcţia bisericii înainta „binişor" după cum îi scria preotul din
Leordiana, Paul Oros, protopopului Basiliu Mihalca, însă îi lipseau
banii cu care să plătească constructorii şi zilerii. Îl ruga pe protopop,
1
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care reprezenta autoritatea ecleziastică superioară în zonă să vină la
Leordina să intervină în colectarea banilor restanţi pe care
credincioşii din Leordina s-au obligat prin contracte să-i plătească
pentru a asigura acoperirea cheltuielilor ocazionate de lucrările de
zidire. 1În 1869 în august lucrările de construcţie a bisericii au încetat
întrucât credincioşii din Leordina n-au plătit încă nici un ban din banii
distribuiţi pe comunitate de către oficiul pretorial şi nici nu trimit zileri
la lucru şi în felul acesta lucrările de construcţie au trebuit
abandonate. Ba mai mult lemnul oferit de composesoratul Borşa n-au
fost aduse de către credincioşi şi în felul acesta materialul lemnos s-a
degradat. Aceste fapte erau comunicate protopopului pentru ca în
cazul degradării construcţiei să nu fie „notat" la episcopie. Şi-l
informa „şi despre aceea că mai bun stat material nicicând n-au avut
credincioşii leordeni ca cum stau acuma, adică nemica lipsuri nu
cunoaşte şi biserica estimp s-ar putea găta". 2 Pentru a continua
lucrările construcţiei bisericii zelul preotului era hotărâtor. În anul
1870 preotul din Leordina solicita un împrumut de la episcopie de 500
fi. numai că acest lucru fusese promis numai după ce locuitorii din
leud vor restitui aceeaşi sumă care le fusese încredinţată pentru care
se va dispune chiar executarea silită. Însă lucrurile nu s-au întâmplat
cum a promis aşa că soluţia găsită a fost vânzarea unei porţiuni din
pădurea comunală pentru a plăti ţiganii care făceau cărămida pentru
3
biserică. Principala sursă de venit însă erau veniturile provenite din
dreptul de cârciumărit pe care locuitorii l-au donat bisericii şi cu care
garantau obţinerea unui împrumut de la episcopie pe care îl cereau în
1873. 4 Însă acest venit cu ajutorul căruia continua anevoios
construcţia bisericii era ameninţat în 1876 de către autorităţile politice,
care au trebuit să ţină seama de prezenţa unui nou factor economic
care devenea din ce în ce mai puternic: evreii. Aceştia au cumpărat o
parte din proprietăţile din intravilanul comunei şi pretindeau drept de
decizie în privinţa acestor venituri ale comunităţii săteşti din care
făceau şi ei parte. În momentul când comunitatea a dorit întabularea
(înregistrarea în cartea funciară a parohiei) a acestor venituri
provenite din cârciumărit, pescuit, vânătoare, păşunat exploatarea
pădurii bisericii evreii influenţi din localitate au intervenit pe lângă
autorităţi pentru a opri acest fapt şi a transforma aceste venituri în
venituri comunale. A rezultat o adevărată luptă purtată îndeosebi de
preot la instanţele administrative şi judecătoreşti de la nivel de
comitat până la nivel ministerial pentru a rămâne aceste venituri care
au fost din timpuri „avitice", adică cu multe veacuri în urmă donate
1

Idem, f. 83v, 92v-93
Idem, f. 95rv
3
1dem, f. 100v-101r
4
Idem, 109 v.
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bisericii din Leordina. În aceste demersuri pe la instanţele
administrative şi judecătoreşti ale vremii au fost susţinute şi de Ioan
Mihalyi, viitorul autor al Diplomelor maramureşene din veacurile XIVXIV pe atunci tânăr avocat şi jurisconsult la comitat care va deveni şi
ginerele zelosului preot din Leordina Paul Oros. 1
Acest Paul Oros numit protopop
al Vişeului din 1877 va ctitori o nouă
biserică de zid la Vişeul de Jos terminată
în 1895 şi pentru a cărei iconostas un
credincios localnic, Gavrilă Năsui, zis
Tistău , a donat 3000 cor. 2 Acest preotprotopop va dona vechea biserică de
lemn din Vişeul de Jos comunităţii
parohiale din Botiza, pentru donarea
căreia a insistat parohul din localitate
Ioan Coman şi care s-a reconstruit în
1892, fiind un caz târziu din tradiţia aşa
numitelor biserici călătoare . 3
Am luat acest exemplu al
construirii bisericii din Leordina pentru a
decripta modul de ctitorire şi zidire a
Biserica din Sat Slatina
ctitorită de episcopul
bisericilor din a doua jumătate a secolului
Mihail Pavel (după dr.
al XIX-iea din vicariatul Maramureşului.
Vasile Moldovan
Nici în localitatea vecină Petrova care
cum s-a amintit intenţiona încă din deceniul absolutist să construiască
o biserică de zid, lucrurile n-au stat probabil diferit. Şi pentru această
biserică a cărei construcţie s-au folosit veniturile provenite din regale,
adică din cârciumărit şi celelalte venituri 4 amintite în cazul bisericii din
Leordina, a cărei construcţie a început în 1874 sub coordonarea
preotului Ioan Csobaly, paroh în Petrova între 1860-1874 şi sfinţită la
3 martie 1878 în timpul preotului Ioan Călin . 5
Astfel că începând cu anul 1881 alte noi biserici de zid sunt
înregistrate în vicariat. Astfel în anul 1881 biserica de piatră din
Bârsana, comunitate păstorită de parohul-vicar Mihail Kokenyesdy, în
1884 se sfinţea aşa cum s-a amintit biserica parohială din Vadul lzei,
însă datorită faptului că la construcţie sa folosit gresia extrasă din
dealurile din apropiere biserica prezenta în
primul deceniu al
1

Idem, f. 125v-129r, 133v-145r
Tit Bud, Date istorice ... , p 78
3
Idem , p. 32, şi Schematismus venerabilis eteri diocesis Szamosujvarensis romenum
graeci ritus chatolicorum pro anno Domini MCMXIV, ab eercta sede episcopali anno
LXI, Szamosujvar, 1914, p. 261 , Alexandru Baboş, p. 267
4
DJMMAN , Fond Protopopiatul greco-catolic Vişeu , registre contemporane, ds, 14, f.
14r, Alexandru Baboş, ...
5
Idem ,ds. 15, 6r şi Tit Bud, Date istorice „„ p.55
2
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secolului XX semne evidente ale igrasiei. 1 . În 1886 în locul bisericii de
lemn mistuite într-un incendiu a fost construită o biserică de zid în
1886 cu iconostas în valoare de 14 OOO cor realizat la iniţiativa
preotului Simion Balea iar în Giuleşti se sfinţea o altă biserică de zid
în 1888. Seria bisericilor terminate în această perioadă continuă cu
cea de la Bocicoel pentru construcţia căreia preotul din localitate,
Gregoriu Balint, a folosit fondurile primite din răscumpărarea de la
stat a veniturilor regalelor în urma unei legi din 1888, în 1992 se
construia biserica parohială de la Sighet iar în 1895 biseica de zid din
Borşa sub ocârmuirea parohului protopop Alexiu Anderco. În acelaşi
an se sfinţea biserica din Sat Slatina (azi în Ucraina) ctitorită de
episcopul Mihail Pavel de la Oradea fost vicar al Maramureşului şi în
care a fost înmormântat în 1902 ctitorul ei. 2
În anul următor, 1896, se sfinţea şi biserica din Iapa, localitate
situată lângă Sighetu! Maramaţiei, în timpul preotului Georgiu Rednic
iar fiul său care i-a succedat în parohie său biserica a înzestrat-o cu
un iconostas realizat la Blaj de profesorul Flaviu Domşa . 3
În veacul XX continuă seria bisericilor de zid construite în
vicariatul Maramureşului. O comunitate mică cu numai 650
credincioşi cum era în satul Slătioara construia o biserică de zid în
1905 în timpul zelosului preot
din Glod, Ştefan Pop, (tatăl
renumitului folclorist Mihai Pop),
Slătioara
fiind filia acestei
În
1904
începea
parohii.
construirea unei biserici la
Dragomireşti
şi
în aceeaşi
perioadă şi la Să cel. 4 Î n 1908
vicarul Maramureşului Tit Bud
primea
încredinţare
să
sfinţească biserica din Slătioara
în 9 august. 5
Interesantă este şi răscumpărarea unei biserici aflată sub
patronatul Erariului la Crăceşti unde se mai păstra o reminiscenţă a
unui drept feudal şi continuat şi în această perioadă: dreptul de
patronat. Un astfel de caz s-a întâmplat şi în satul Crăceşti (azi Mara)
când în 1891 răscumpără biserica de la Erariu (Ministerul de Finanţe
n.n.) transferând acest drept de patronat credincioşilor din localitate. 6
Tit Bud, Date istorice ... ,p. 76 Dr. Vasile Moldovan , Vizitaţie canonică în
27iunie-24 iulie 1913, Gherla 1913, p. 142
2
Tit Bud, Date istorice .. .p. 28,29, 43,61 ,71 .
3
Idem, p. 46
4
Idem, p.42,45,58
5
DJMMAN, Fond Protopopiatul geco-catolic Iza, ds. 1za, ds. 209, f.35
6
Idem, p. 38
1

Maramureş
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Fără îndoială fiecare din aceste biserici de zid merită un dosar
separat întocmit după metodologia consacrată în istoria artei care
recomandă întocmirea unui dosar de cercetare pentru fiecare obiectiv
analizat, analiza informaţiilor şi extragerea datelor de sinteză ,
stabilirea de corelaţii 1 care urmează să fie prezentate într-un studiu
mai extins. Aşa cum s-a precizat intenţia acestei prezentări este
focalizată pe prezentarea unui context al construirii acestor biserici
cât şi problematica socială a construirii lor.
Majoritatea
bisericilor construite în
Maramureş în această
perioadă aparţin tipului
de biserică sală cu un
singur turn situat pe axa
centrală ,
cu
o
monumentalitate sobră.
Aparţin unui model de
biserici construite şi în
secolul
XVI 11
în
Transilvania 2
după
modelele
impuse în
Planul bisericii greco-catolice din Sighetu/
imperiul
austriac
şi
Marmaţiei, aflat la Direcţia Judeţeană
promovate şi în a doua
Maramureş a Arhivelor Naţionale
jumătate a secolelor XIX
prin acele oficii de
construcţii menţionate anterior. Se întâlnesc elemente care aparţin
barocului austriac, cea mai mare parte din ele au bolta cilindrică ,
unele cu un modest portal situat în avancorpul bisericii. Fiind
întocmite de arhitecţi străini existând şi în această perioadă proiecte
tip fie aparţinând barocului austriac sau a unui stil neogotic.

Din perioadă ni s-a păstrat o parte din planurile bisericii
parohiale din Sighetu! Marmaţiei a cărei construire a avut şi o miză
naţională. Comunitatea de credincioşi greco-catolici era mică şi lipsită
de veniturile tradiţionale de care se bucurau comunităţile săteşti din
Maramureş, adică acele regale sau venituri din cârciumărit , pădurile
bisericeşti, iar familiile cu stare materială bună erau destul de puţine
la număr care să poată suporta construirea unei biserici care să
servească şi ca biserică vicarială, o replică târzie şi modestă la un
Cf. Virgil Vătăşianu, Metodica cercetării în istoria artei, Clusium, 2004, p.59-66,
71-75
2
Virgil Vătăşianu , Arta pe teritoriul României de la începutul secolului al XVII -iea
până în primele decenii ale secolului al XIX-iea, Editura Meridiane, Bucureşti , 1970,
p. 177-181
1
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trecut episcopal al Maramureşului. De aceea s-a recurs la sprijinul
tuturor
comunităţilor
parohiale
româneşti
din
Maramureş,
organizându-se colecte care au fost propuse în urma unei şedinţe a
fruntaşilor bisericii din vicariat în aprilie 1887. La acest sprijin s-a
adăugat şi un sprijin din partea statului, preferându-se acel drept de
patronat
care
controla
numirea
preotului
în
schimbul
asigurării
materialului de construcţie
şi
a
subvenţionării
"-'-·~
parohului.
Construirea
~"'--'
bisericii a început în 1890
de către o echipă de
italieni
şi
constructori
supravegheat de oficiul de
consh.Jcţie
al
statului.
Biserica a fost sfinţită în 20
1
martie 1892 . Construcţia
Elevaţia bisericii greco-catolice din
acestei biserici după cum se
Siahet desenată În 1893
poate vedea din planuri
păstrate în dosarele prefectului de atunci şi desenate în 1893,
probabil după planurile echipei de meşteri italieni arată o biserică
construită în stil gotic a cărei dimensiuni a fost gândită după numărul
de credincioşi existenţi în Sighet la acea dată .
Cele două biserici construite în primul deceniu al secolului XX
în satele Săcel şi Dragomireşti, pe lângă faptul că acopereau nevoia
unui nou edificiu de cult potrivit cu numărul de locuitori ca urmare a
sporului demografic au avut o semnificaţie aparte.
Intenţia de a construi o biserică în Săcel data încă din anii
şase zeci ai secolului XIX când protopopul de atunci Basilu Caracioni
îl înştiinţa pe episcop de intenţia acestora de a construi o biserică de
piatră în locul celei de lemn, pentru care s-au şi întocmit planurile şi
antecalculaţia, în învoire cu autorităţile politice solicitând încuviinţarea
episcopului. 2 însă construcţia a început ca urmare a apostaziei
întâmplate în anii de început ai secolului XX care a cuprins cele două
localităţi fiind în această împrejurare un mijloc apologetic aflat la
îndemâna noului şi harnicului preot ardelean numit aici Ioan Tarţa.
Biserica din Săcel construită prin efortul credincioşilor rămaşi grecocatolici, de către o echipă de italieni care se aflau în localitate înainte
de construire executând diguri de protecţie împotriva revărsărilor de
Tit Bud , Însemnări şi date despre înfiinţarea parochiei gr.-cat. Române din Sighetu/
Gherla, 1905, p. 15-20
2
DJMMAN, Protopopiatul greco-catolic Iza, dosar 16 „Protocolul districtului Iza pe
anul 1858", 18 r
1

Maramureşului,
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apă

pentru drumul ce lega Maramureşul de Ardeal. Construirea
bisericii i-a mobilizat pe săteni văzând în construcţia bisericii
împlinirea unui ideal, acela de a avea o biserică parohială modernă,
în acord cu moda timpului. Au întâmpinat şi destule greutăţi legate de
procurarea sumelor pentru acoperirea costurilor de construcţie ,
greutăţi accentuate şi de anii secetoşi care au împuţinat nutreţul şi au
făcut ca vitele din care îşi asigurau sursele de existenţă să nu mai
aibă valoare mare. 1
Şi aceasta este o biserică sală cu plan ortogonal şi turn situat
pe axul central al corpului bisericii înspre apus.
Cealaltă biserică, cea din Dragomireşti a fost construită în
aceleaşi circumstanţe . În condiţiile în care numărul de credincioşi s-a
împuţinat, Emil Bran, preotul trimis în Dragomireşti pentru a potoli
spiritele
a
început
construcţia unei noi biserici
de zid încheind în acest
sens un contract cu un
· · întreprinzător italian, Luigi
Martin, cu care a încheiat un
contract de zidire a bisericii
cu 14 OOO cor după un
proiect întocmit de un
arhitect Szatmary.
Banii
necesari i-a împrumutat din
bănci şi pe care i-a acoperit
din veniturile composesoratului a cărui preşedinte a
fost.
Administrarea
composesoratului Dragomireşti de către predecesorul
lui
parohul
protopop
Alexandru Gyenge şi a
composesoratului Săcel de
către Ioan Gyenge a fost
Biserica din greco-catolică din Săcel
(după dr. Vasile Moldovan)

potrivit lui Emil Bran, cauza
principală a apostaziilor în
aceste
două
localităţi.
Construirea bisericii a fost precedată de consultarea unor planuri,
aprobate de Ministerul de Cult şi Instrucţiune Publică, între care
prezentăm un astfel de plan pe care l-a consultat şi Emil Bran. 2
1

DJMMAN, Protopopiatul greco-catolic leud
Fond Protopopiatul greco-catolic leud, ds. 93, f.3, ds. 91. f. 12-13, ds. 94, f.13, ds.
108, f. 16-18

2
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Model de biserică În stil gotic
consultat de preotul Emil Bran
pentru construirea bisericii din
Dragomireşti

Iconostasul

se

După terminarea bisericii a
fost comandat un iconostas realizat
de Flaviu C. Domide de la Blaj care
în mai 1912 îi trimitea un plan al
proiectatului iconostas pe care în
1913 era deja realizat. 1
Pe parcursul acestei perioade mai
multe iconostase au fost realizate,
având şi cazul unor iconostase
realizate în vechile biserici de lemn
cum era cea din Breb care datează
din 1531. lată cum descrie preotul
din Breb iconostasul realizat în
această
biserică
în
1864:
„Iconostasul care e de lemn
înfrumuseţat
cu chipuri cioplite
având câte trei uşi, una mai mare -

cea

mijloc - numită uşa
alte două de două
preste uşi sunt perdele.

din

împărătească ,
lături ,

împodobeşte

cu
următoarele
icoane:
deasupra
iconostasului în mijloc stă sfânta cruce
cu răstignirea , având de-a dreapta pre
Maica Domnului, de-a stânga pre
S[fântul] Ev[anghelist] Ioan. În rândul
cel dintâi de sub cruce sunt aşezaţi
profeţii , stând în mijloc - Creatorul, iar
profeţii de-a dreapta şi de-a stânga
ţinând în mână profeţia sau simbolul
lor arătând spre Isus Hristos. În rândul
al doilea de su[b] cruce sunt aşezate
icoanele
apostolilor
cu
icoana
Mântuitorului la Cina de pe urmă în
mijloc. Iconostasul şi altariul s-au făcut
în 1864 pre care atâîrnă 6 lumânări de
lemn aurite. În rândul cel mai de jos,
adică lângă uşi , icoanele împărăteşti a
Mântuitorului de-a dreapta şi a
1

Silueta bisericii din
dr. Vasile
Moldovan, 1913)

Dragomireşti.(După

Idem, f. 12-13
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Preacuratei de-a stânga, apoi icoana hramului de-a dreapta: S[finţii]
Arh[angheli] Mihail şi Gavril, la stânga a Sfântului Ioan botezătorul,
de-a stânga S[fântul] Nicolae, de-a dreapta Sfântul Mihail şi altele.
Pre uşile împărăteşti e depusă Buna vestire de S[finţii] Arh[angheli]
Mihail şi Gavril, cu două aripi, cele laterale sunt cu o uşe. Dedesupt
sunt icoanele."1
Dacă ar fi să tragem o concluzie faţă de modul de practicare şi
realizare a artelor în Maramureş este cât se poate de evident că
dezvoltate au avut cele care s-au
bucurat de o veche tradiţie cum este
construcţia
de
biserici,
dar
orientându-se cu precădere spre
biserica de zid , reînodând o tradiţie
care a fost deschisă în secolele XIVXV,
când
nobilimea
locală
bucurându-se de putere politică şi
stare economică ctitorea un număr
de biserici şi mănăstiri. Începând cu
secolul
XIX
locul
vechilor
şi
elegantelor biserici de lemn începe
să fie luate de bisericile de zid
construite după modele impuse de
autorităţi şi aflate în circulaţie . Nu se
poate vorbi de un stil propriu
întrucât arhitecţii nu
sau nu voiau să cunoască
c. Domide (după dr. Vasile
acest stil. Poate nici preoţii şi nici
Moldovan)
curatorii nu doreau acest lucru ,
orientându-de după modelele existente în epocă. Este păstrată însă
tradiţia iconostaselor şi a picturii interioare bizantine. Cât priveşte
pictura lipsită de tradiţie şi posibilităţi de însuşire nu a cunoscut decât
o practicare accidentală şi în general în tinereţea elitelor locale şcolile
sighetene. Ceva mai bine va sta cultivarea muzicii, cu precădere a
celei bisericeşti şi a unui încă rudimentar învăţământ muzical
promovat de învăţătorii de la şcolile din satele maramureşene . Ne
este cunoscut şi un caiet al unui învăţător, probabil Auxenţiu Szabo
din Sat Şugătag , ajuns prin împrejurări necunoscute în fondul
arhivistic al uneia asociaţii maghiare din Sighet, conţinând partituri cu
cântece de lume şi cântece patriotice. 2 Dar acesta nu poate fi un caz
general de vreme ce învăţătorii se plângeau de lipsa unui mod
adecvat de predare a muzicii la preparandie.
1
2

Iconostasul bisericii din

românesc,

Dragomireşti realizat de Flaviu

cunoşteau

DJMMAN , Fond Oficiul parohial greco-catolic Breb, ds. 36. f. 65
DJMMAN , Fond Asociaţia de binefacere, ds. 12. f.1-30
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Transcarpatia sub ocupaţia maghiară
(02.Xl.1938-22.06.1939)
Apşa

Dr. Ion M. Botoş
de Jos, Ucraina

După

27 octombrie 1918 Austro-Ungaria dispare ca imperiu.
data apar noi state pe harta Europei precum
Cehoslovacia, Ungaria care se declară independente. În 1919 pe
teritoriul a patru comitate (Ung, Bereg, Ugocea şi 2/3 din
Maramureşul
din dreapta Tisei) se înfiinţează Regiunea
Transcarpatia (Rusca craina), cum este numită în documentele
ungare, şi care la rândul ei încearcă să îşi câştige independenţa.
Transcarpatia în urma încheierii tratatelor de la Conferinţa de
Pace de la Paris a intrat, la 1O septembrie 1919, oficial în
componenţa Cehoslovaciei (Tratatul de Pace de la St. Germain).
Primul guvernator al regiunii a fost Gheorghii latcovici, iar oraşul
Ujgorod a devenit centrul administrativ al regiunii. 1
În Constituţia Cehoslovaciei, promulgată în februarie 1920,
Transcarpatia apare sub denumirea de Rusia Subcarpatică, tot atunci
şi cele 2/3 din Maramureşul din dreapta Tisei au fost alipite acesteia,
iar maramureşenii au devenit cetăţeni ai Cehoslovaciei.
De la apariţia Transcarpatiei ca unitate teritorială aflată în
componenţa Cehoslovaciei şi ulterior cu status de autonomie, ca stat
declarat independent la 15 martie 1939, relaţiile dintre România şi
Ucraina Subcarpatică au fost dintre cele mai bune, inclusiv la cel mai
inalt nivel.
Cercetările şi documentele din arhivele şi izvoarele din
România cât şi cele din Ucraina Transcarpatică confirmă şi dovedesc
că România a fost şi a rămas cel mai apropiat vecin şi prieten al
Transcarpatiei.
România a apreciat această prietenie decorând cu ordinul
„Veliko Kresta" I cs. (Ordinul „Coroana României Mare Cruce, 1881
cls.I) pe guvernatorul Rusiei Subcarpatice, Constantin Grabar, al
treilea şi ultimul guvernator al Rusiei Subcarpatice, la împlinirea
vârstei de 62 de ani şi aflat în post între 20.05.1935-9 octombrie
1938. 2
Visele Ungariei, a amiralului Horthy Miklos ( 1868-1957),
regent al Ungariei de a spori teritoriul acesteia prin alipirea de noi
teritorii a început prin „politică forţată" iar ulterior trecându-se la acte
de teroare şi fapte antiumane comise împotriva celor care se
opuneau.
După

1

2

această

Ziarul „Novinî Zacarpattea" nr. 95-96 (2080-2081) din 07 .07 .2001.
Ziarul „Novina Zacarpattea'', nr. 4-5 (3423-3424 )07 .01.2009.
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În urma Dictatului de la Viena (2.Xl.1938) Rusia Subcarpatică
a pierdut 171. 711 de locuitori dintre care: 33.324 ucrainieni, 16.463
cehi şi slovaci, 82.179 maghiari 3 ; cinci districte: Ujgorod, Muncaci,
Seleuş, Beregsaz şi lrşava şi au fost ocupate oraşele Ujgorod,
Mucacevo şi Beregovo.
În districtul Ujgorod 22 de localităţi cu 10. 719 ucrainieni şi
18.687 maghiari, au fost ocupate de maghiari; în districtul Muncaci:
15 localităţi ( 12.153 ucrainieni şi 12.253 maghiari); în Seleuş: 18
localităţi (3.471 ucrainieni şi 8.752 maghiari); în Beregsaz: 40 de
localităţi (6.343 ucrainieni şi 40.962 maghiari); în lrşava: o singură
4
localitate (Şalanchi cu 648 ucrainieni şi 1.525 maghiari).
În total au fost pierdute 96 de localităţi.
După cedarea acestor teritorii capitala regiunii s-a mutat la
Hust.
La 22 noiembrie 1938, în urma unor largi mişcări şi acte de
teroare, a fost proclamată, constituţional, legea privind autonomia
rusiei Subcarpatice. 5
Printr-o hotărâre din 1 ianuarie 1938 a Cabinetului de Miniştri
condus de A. Voloşin regiunea a fost numită Ucraina Carpatică. 6
Dar Ungaria nu se împacă cu ocuparea parţială a Ucrainei
Carpatice fapt pentru care horthystii o supun unei permanente
ameninţări.

În Nota informativă nr.1 din 8 ianuarie 1939 a Legiunii de
Jandarmi din Maramureş sunt prezentate incidentele petrecute la
frontiera ungaro-cehă (Mucacevo) în noaptea de 5-6 ianuarie 1939,
urmare întâlnirii dintre şeful Legiunii de Jandarmi Maramureş cu şeful
Poliţiei din Ucraina Subcarpatică şi a Raportului nr.893 din 7 ianuarie
1939.
Din aceste documente rezultă că bande teroriste ungureşti au
atacat localitatea Porhoşeni din apropierea oraşului Mucacevo. În
urma atacului a fost rănit un subofiţer cehoslovac. Drepr urmare
cehoslovacii au intervenit cu forţe militare sporite uzând de focuri de
mitralieră fapt pentru care ungurii au intervenit la rândul lor cu forţe
militare. Cehoslovacii pentru a opri înaintarea trupelor ungureşti pe
teritoriul lor au apelat la foc de artilerie aruncând în aer podul care
lega oraşul Mucacevo de localitatea Porhoşeni.
Într-un alt raport (nr.16854 din 8 decembrie) se arată că se
încetează circulaţia trenului Sighet-Cernăuţi prin Cehoslovacia şi
Micola Vegeş, Marian Tokar, Carpatsca Ucraina na şleahu derjavotvorennia,
Ujgorod, 2009, „Carpatâ", p.297.
4
Ibidem, p.297.
5
Ziarul „Novinî Zacarpattea'', nr. 23 (2200) din 12.02.2002.
6
„Zacarpattea pid ugorşcinoi", 1938-1944, r.r., Naucove Tobaristvo im. Şevcenco V
Ameriţi, Grajda-Karpatâ, 1999.
3
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Polonia din cauza distrugerii pe teritoriul polonez a unui pod.
Întreruperea cerculaţiei feroviare a avut un efect negativ asupra
Cehoslovaciei, care avea singura legătură de cale ferată spre
România peste acest pod.
Drept urmare a acestui fapt populaţia Ucrainei Subcarpatice a
fost aprovizionată cu cereale din România pe cale auto, cu
autobuzele, prin punctul de trecere a frontierei de la Teceu, ceea ce a
întărit şi mai mult legăturile de prietenie şi bunăvecinătate dintre
Ucraina Carpatică şi România.
La 18-20 februarie 1939, la Praga, are loc o Conferinţa
internaţională un urma căreia au fost semnate mai multe documente
între care şi Contractul de comerţ dintre Ucraina Carpatică (delegaţia
Ucrainei Carpatice a fost condusă de de V. Şandor) şi România. Prin
semnarea acestui contract Ucraina Carpatică s-a oferit să cumpere
(având strictă necesitate) 2.500 de vagoane de păpuşoi (porumb) din
care România s-a angajat la, doar 1.500 de vagoane şi alte produse.
La 24 februarie o delegaţie din România se află din nou la Praga
unde se semnează un nou Contract comerţ cu Ucraina Carpatică.
Şeful delegaţiei Ucrainei Carpatice apreciază foarte mult semnarea
noului contract afirmând că „Noi am primit din partea României
păpuşoi (porumb) la un preţ mai convenabil (ieftin) decât cel propus
de Ungaria". Totodată în cursul convorbirilor delgaţia română a atras
atenţia delegaţiei din Ucraina Carpatică precum că maghiarii i-au
îndemnat să nu încheie Contractul de comerţ întrucât în Ucraina
Carpatică întrucât la ei (în Ucraina Carpatică) se face proagandă
împotriva României din cauza Bucovinei.
Membri ai delegaţiei din Ucraina Carpatică (V. Şandor, D.
Matkovski, ş.a.) au avut, la Praga, un rol important în tratativele şi
încherea unor contracte comerciale dintre Germania şi România. 7
În Darea de seamă făcută în faţa guvernului Ucrainei
Carpatice de către delegaţia acesteia, urmare a unei vizite făcute la
28 decembrie 1938 în România, se arată că păpuşoiul (porumbul) va
rămâne la preţul de o coroană cehoslovacă pentru un kg, pentru a nu
se îngreuna situaţia populaţia şi aşa destul de mult sărărcită şi
îndatorată. România s-a angajat să livreze Ucrainei Carpatice 220 de
vagoane de păpuşoi (porumb) în luna octombrie şi 250 în luna
noiembrie. Cu acelaşi prilej cele două delegaţii au convenit ca
locuitorii din Transcarpatia să poată cumpăra din România păpuşoi
(porumb) şi alte produse alimentare fără să plătească taxe vamale la
introducerea acestora în Transcarpatia. 8

7
Micola Vegeş, Gospodarstvo, Mediţina, Turism u Carpatschii Ucrainâ (Ziarul
, Carpatsca Ucraina", nr. 41/249 din 25.10.2008).
~ Micola Vegeş, Carpatsca Ucraina, nr. 42/250 din 01.11.2008).
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La 14 martie 1938 Augustin Voloşin, prim-ministrul Ucrainei
Subcarpatice, ceruse alipirea acesteia la România şi acordarea de
ajutor umanitar refugiaţilor ruteni... De altfel o poziţie oficială a
Guvernului Ucrainei Carpatice dar şi un gând al tuturor românilor din
dreapta Tisei. La o întâlnire, la Sighet dintre şeful Legiunii de
Jandarmi Maramureş şi primarul din Apşa de Jos acesta i-a spus că
românii din localitate, dar şi din alte sate, au pregătit şi semnat liste
pe care le-au înaintat la Liga Naţiunilor pentru a li se aproba alipirea
la România (Nr.417, 23 martie 1939, Legiunea de Jandarmi
Maramureş la Ordinul nr.18/1939, inform. Şeful postului, plut. A.
Craloviceanu). România însă a refuzat să participe la împărţirea
Cehoslovaciei, răspunzându-le ferm guvernelor Ungariei şi Poloniei
precum că nu este interesată de schimbările teritoriale generale 9
luând măsuri de întărire a frontierei nord-vestice prin constituirea
Grupului operativ „Maramureş" şi de transferare a unor mari unităţi
militare în zona „fierbinte". 10
Cu câteva luni în urmă (noiembrie 1938) o delegaţie formată
din preoţi, avocaţi, notari şi ţărani din Ucraina Subcarpatică a cerut o
întrevedere cu ministrul român de externe, N. Petrescu-Comen,
rugându-l ca, în cazul dezmembrării Cehoslovaciei, cel puţin „partea
populată în majoritate de români să fie reunită la România" („Timpul"
din 3 noiembrie 1938).
Laşi şi indiferenţi la aceste dramatice solicitări naturale,
guvernanţii României au respins şi propunerea Poloniei (toamna
1938-iarna 1939) care le propunea acestora ca în eventualitatea
împărţirii Ucrainei Subcarpatice să alipească localităţile cu populaţie
preponderent românească „din colţul sud-estic al provinciei, pe
teritoriul căreia trecea calea ferată ce lega România de Polonia". 11
La sfârşitul anilor '30 intelectualii progresisşti din Ucraina
Carpatică au început să susţină ideea parlamentarismului. Acest fapt
s-a abservat în pregătirea alegerilor pentru primul Soim (Parlament)
din Ucraina Carpatică.
'
Alegerilor li s-a acordat o atenţie foarte mare din partea
Guvernului autonom al Ucrainei Carpatice. Din iniţiativa primului
ministrului A. Voloşin, la 20 ianuarie 1939, s-a format o nouă
organizaţie politică - Uniunea Naţională Ucraineană (UNU) şi a
publicaţiei „Nova Svoboda", ca organ publicistic al acesteia. 12
Alegerile au fost planificate pentru ziua de 12 februarie 1939.

Cornel Grad, „Al II-iea Arbitraj de la Viena (30 august 1940), poziţia Armatei
române, Editura „Limes", Zalău, 2000, p.42.
10
Ibidem, p. 43.
11
Ziarul „Graiul Maramureşului, nr. 5997 din 03.Xll.2009.
12
Ziarul „Novina Zacarpattea", nr. 23 (2200) din 12.02.2002.

9
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Pe listele de candidaţi pentru primul Soim (Parlament) al
Ucrainei Carpatice au fost incluşi 29 de ucraineni (rusini), 1 ceh, 1
român, un german. În total 32 de candidaţi. 13
Înainte cu 1O zile fiecare alegător a primit Certificatul de
identitate care a fost scris de mână şi cuprinde: numele şi prenumele
alegătorului, localitatea, locul votării, numărul pe lista alegătorilor,
ziua alegerilor, anul, începutul şi terminarea alegerilor (8,00-14,00) şi
a fost semnat de staroste (primar) şi ştampilat cu ştampila primăriei.
Fiecare alegător a primit, individual, la locul de votare,
Buletinul de vot.
Forma Buletinului de vot era eurmătoarea: 10,5 cm lăţime şi
29,5 cm lungime.
Pe Buletinul de vot au fost înscrişi toţi cei 32 de candidaţi.
Candidatul din partea românilor, Moiş Grigore - protopop la Bila
Ţercov (Biserica Albă) - se afla pe poziţia 19 şi numele său era scris
în limba română.
Buletinul de vot era ştampilat cu ştampila Comisiei electorale
regionale de la Hust. 14
Rezultat Alegeri:
- Drept de vot:
284.365
265.002 (92,5%)
- Au luat parte la vot:
244.922 (92,4%)
- Au votat pentru lista UNU:
17.752 (7,7%)
- Au votat împotrivă:
În 187 de localităţi a fost înălţat drapel alb, ceea ce însemna
15
că în acea localitate au votat pentru 98% din alegători.
Românii din dreapta Tisei, în majoritate, au participat la vot şi
au susţinut candidaţii pentru primul Soim al Ucrainei Subcarpatice
Tabel 1). 16
District

Localitate

Pentru lista
unu

Împotrivă

%
Rahău

Teceu

TOTAL

Biserica Albă
Slatina
Ocna Slatina
Apşa de Mijloc
Apşa de Jos

812
1.838
889
2.926
1.631

7.096

12
498
422
86
906

1,4
20,1
29
4,2
53,7

1.924

20,6

Nr. total al celor
care au luat parte
la alegeri
860
2.412
1.454
2.066
2.537

La 15 martie 1939, la mai bine de o lună de la alegeri, la ora
16,20 în Sala de sport a Gimnaziului din Hust (unde s-a instalat
13

Derjavnopravovâi status Zacarpattea (Pidcarpatscoi rusi) v Scladi Cehoslovacinî.
Ion M. Botoş, La nord de Tisa în România Mică, Editura Societăţii culturale PRO
Maramureş „Dragoş Vodă", Cluj-Napoca, 2007.
15
Sergii Fedaka, Karpatschii Krosvorod, Ujgorod, „Carpatî", 2009, p. 145.
16
Ion M. Botoş, La nord de Tisa în România Mică, Editura Societăţii culturale PRO
Maramureş „Dragoş Vodă", Cluj-Napoca, 2007, p. 131.

14
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Guvernul Ucrainei Carpatice după ocuparea Ungariei o parte a
Ucrainei Carpatice - conform primului Dictat de la Viena, 2 noiembrie
1938) are loc prima şedinţă a Soimului (Parlamentului) Ucrainei
Carpatice. 17
Din cei 32 de posoli (deputaţi) la această primă şedinţă
participă 22, după cum urmează:
A. Voloşin
Y. Braşciaico
A. Dovbac
M. Drbal
I. lgnatco
M. Mandziuc
L. Romaniuc
D. Nimciuc
F. Revai
V. Şobei
K. Fedeleş

M. Braşciaico
I. Griga
M. Dolinai
A. Dutca
B. Klimpuş
M. Maruşciac
G. Moiş
Y. Pazuhanici
S. Rpsoha
A. Ştefan
M.Tulik

Dintre cei care au lipsit, Y. Revai, S. Klociurac şi V.
Komarinski, se aflau în deplasare iar 2 se aflau pe foaie de boală 18
În această zi istorică Soimul (Parlamentul) a proclamat
independenţa Ucrainei Carpatice, a fost adoptată Constituţia, stema,
drapelul şi imnul iar în cea de a IV-a şedinţă a Soimului a fost ales
primul preşedinte al Ucrainei Carpatice în persoana lui Augustin
Voloşin.

Aceste hotărâri au fost luate sub focul ameninţător atacului
început în noaptea de 13 spre 14 martie 1939 împotriva Ucrainei
Carpatice de armata horthystă a Ungariei susţinută de trupe militare
armate ale Germaniei fasciste. 19
La 20 martie 1939 întreg teritoriul Ucrainei Carpatice a fost
cucerit şi ocupat de armata horthystă a Ungariei. 20
Pe data de 16 martie 1938 preşedintele Ucrainei Carpatice, A.
Voloşin paricipă la o slujbă religioasă în Bocicoiul Mare şi apoi trece
în România peste podul care lega Bocicoiul Mare de România.
Preşedintele A. Voloşin a plecat spre Cluj-Timişoara-Belgrad
Zagreb-Zâneviţea-Zagreb-Viena-Berlin- Praga cu popasuri între 7 şi
11 zile (mai 1938) ... Pe data de 15 mai 1945 a fost arestat în Praga
de către Serviciul NCVD (SMERS) şi trimis la Moscova- 21

17

Ibidem, p.132.
Sergii Fedaka, Karpatschii Krosvorod, Ujgorod, „Carpatî", 2009, p. 191.
19
Ziarul „Novina Zacarpattea", nr. 73-74 (2250-2251) din 25.05.2002.
20
Ziarul „Novina Zacarpattea", nr. 75 (2252) din 28.05.2002.
21
Ziarul „Novina Zacarpattea", nr. 112-113 (3381-3382) din 04.10.2002.
18
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Din cauze necunoscute la 18 martie din Slatina 272 de
sociovici au trecut frontiera în România. Au predat armele şi au fost
internaţi la Bocicoiul Mare la horthyşti. 22
În perioada ocupaţiei horthyste a Ucrainei Carpatice ( 15-18
martie 1939) detaşamentele de jandarmi, în frunte cu căpitanul
Martona Zeldi, s-au comportat ca nişte sălbatici faţă de populaţia
ucraineană. Astfel în Teceu M. Zeledi a declarat reprezentantului
guvernului ungar, Mikloş Cozma (18 martie 1939) că timp de trei zile
au fost executate 200 de persoane iar şeful Districtului, la Hust,
colonelul Goloddi a avizat împuşcarea a 170 de români.
în Onocovţî trupele horthyste au înregistrat cu camera de
filmat împuşcarea a mai multor prinzonieri de război.
Date oficiale ale Ministerului de lntrene ungar relevă faptul că
între martie 1939 şi decembrie 1940 în Transcarpatia au fost
masacraţi peste 4,5 mii de oameni. 23
Cu câţiva ani în urmă, mai exact 29 iunie 2005, am avut ca
oaspeţi Familia prof. Petrus din Lvov cu care ne cunoaştem încă de
pe vrmea când eram student, cu peste 27 de ani în urmă. Vorbind
când de una când de alta, dar mai ales despre viaţa românilor din
Transcarpatia, d.na Katerina (Kaliniuc, pe numele de fată), soţia d.lui
profesor ne-a povestit că în anul 1939 locuia în oraşul Teceu
împreună cu familia d.ei. Tatăl său era şeful administraţiei districtuale
Teceu şi a fost secretarul Comisiei electorale regionale la alegerile
din 12.02.1939. Deşi atunci avea doar 8 ani d.ei ne-a mărturisit că nu
poate uita nici astăzi ziua în care au intrat ungurii în oraş. Tatăl ei a
fost arestat iar bande de unguri horthyşti au spart cu sălbăticie
ferestrele de la casa lor; băteau şi împuşcau oameni nevinovaţi pe
străzile oraşului.

Un alt prieten la o întâlnire care a avut loc la Teceu ne-a
povestit cum bande de horthyşti au adunat, din Biblioteca oraşului,
toate cărţile (mii de volume) şi le-au dat foc în centrul oraşului.
Totodată au fost distruse prin ardere multe lucrări de artă, picturi în
special aflate în colecţiile unor instituţii publice. 24
După ocuparea Ucrainei Carpatice, din 22 martie şi până la
data de 17 iulie 1939, regiunea a fost condusă de o administraţie
militară horthystă (13 colonei şi locoteneţi-colonei) în frunte cu
generalul Beila Novacovici (n.1886, Oraviţia/Kraşov Sereni) avându-l
consilier pe Mihailo Demco. Prin ordin al ministrului de Interne, Ferenţ

Ion M. Botoş, La nord de Tisa în România Mică, Editura Societăţii culturale PRO
Cluj-Napoca, 2007.
23
Roman Ofiţianschii, „Politicinii rozvitoc Zacarpattea v scladi ugorşcinî (1939-1944),
Kiev, 1979, p. 25.
24
Informator Ioan M. Botoş, Apşa de Jos, 1961; Apşa de Jos, 29.06.2005.
22

Maramureş „Dragoş Vodă",
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Keresteş-Fişer, la data de 15 martie 1939 comisar guvernamental
civil, a fost desemnat preotul greco-catolic lulii Marina.
În această perioadă regiunea s-a numit Subcarpatia.
La 22 iunie 1939 Parlamentul Ungariei, sub semnătura
primului-ministru P. Telechi, a emis Legea C.6/1939, Alipirea
teritoriilor subcarpatice către Statul maghiar, şi Decretul
C.6.200/1939, Despre conducerea actuală pe teritoriile înapoiate în
Rusia subcarpatică. Aceste acte normative au pus bazele trecerii de
la administraţia militară la o administraţie civilă sub denumirea de
Comisariatul Regent al Teritoriilor Subcarpatice.
Regiunea a fost împărţită în trei zone administrative numite
expozituri: - UJANSC cu reşedinţa la Ujgorod; - BEREZCA cu
reşedinţa la Mucacevo şi MARAMUREŞ cu reşedinţa la Hust. Şefi ai
celor trei centre administrative au fost numiţi: /ulii Marina (doctor în
drept) la Ujansc, Cornelia Beschid (doctor în drept) la Berezca şi
Bei/a Râşco (doctor în drept) la Maramureş, aceasta fiind ulterior
înlocuită cu doctorul în drept Adalbert Dudianchii.
Expoziturile au fost împpărţite, la rândul lor, în districte astfel:
Expozitura Ujansc cu reşedinţa la Ujgorod (primar fiind
doctorul în drept Emerich Pelciarinschi) avea următoarele districte:
- Ujgorod, şef district doctor în drept Olexii N. Beschid;
- Perecin, şef district doctor în drept Andrii Margittai;
- VelicoBerezniansc, şef district doctor în drept Kalman Nodi;
- Sobraneţchi, şef district doctor în drept Ştefan lofciac.
Expozitura Berezca avea următoarele districte:
- Mucacevo, şef district Simeon Gribovschi;
- Svaliava, şef district Ştefan Medvidi;
- lrşava, şef district Eugen Doboş;
- Nijnerevereţc, şef district Emanoil Roşcovici.
Expozitura Maramureş avea următoarele districte:
- Volivschii, şef district doctor în drept Andrii Dudici;
- Rahău, şef district doctor în drept Ernest Gorzov;
- Taras (cu reşedinţa la Teceu), şef district Ştefan Sabo;
- Hust, şef de district a fost, la început, şeful expoziturii iar
ulterior doctorul în drept Vasile Ondreovici.
La aceste trei expozituri s-a mai adăugat expozitura
guvernamentală Dâmbov (Dubove) avându-l ca şef pe Bruno
Sopco.
La rândul lor districtele erau împărţite în notariate/primării
(guverne notariale). 25

Roman Ofiţianschii, Politicinii rozvitoc Zacarpattea v sc/adi ugorşcini (19391944), Kiev, 1979, p. 31-32.
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Consideraţii

privind activitatea pompierilor
voluntari din Sighet
Klara Guşeth Stenczel
Arhivele Naţionale Maramureş

Istoria pompierilor din Sighet, la fel ca şi în cazul altor oraşe
mai multe etape de dezvoltare. Până în a
doua jumătate a secolului al XIX-iea, mai precis până în perioada
dualismului austro-ungar ( 1867) în lipsa unui serviciu organizat pentru
prevenirea şi stingerea incendiilor, această activitate se desfăşura cu
concursul membrilor breslelor existente pe teritoriul oraşului. În
perioada habsburgilor, împăraţii Maria Tereza şi Iosif al II-iea au emis
o serie de legi, de ordonanţe şi au aprobat elaborarea unor
regulamente care au stat la baza organizării activităţii de prevenire şi
stingere a incendiilor, ce cuprindeau reglementări privind măsurile
adoptate în asemenea situaţii, obligaţiile cetăţenilor ş.a.m.d. Acestea
au stat la baza întocmirii regulamentelor comitatelor, un astfel de
regulament pentru prevenirea şi stingerea incendiilor fiind întocmit
pentru comitatul Maramureş încă din 22 martie 1774 1
O perioadă importantă în ceea ce priveşte istoria pompierilor
din Sighet, la care de altfel ne vom opri şi noi în cuprinsul acestei
prezentări, debutează în epoca dualismului, când se înfiinţează la
Sighet primele asociaţii voluntare de pompieri. Astfel serviciul de
pompieri se organizează cu oameni bine pregătiţi şi înzestraţi cu
echipamente pentru stingerea incendiilor. Trebuie subliniat faptul că
înfiinţarea asociaţiilor voluntare de pompieri a fost un fenomen
caracteristic tuturor oraşelor din Transilvania (Cluj , Braşov, Satu
Mare etc.), ele reprezentând o necesitate izvorâtă din schimbările
majore survenite în viaţa oraşelor: dezvoltarea lor continuă,
întinderea mare a acestora, precum şi intensitatea vieţii socialeconomice urbane. Spre exemplu prima formă de închegare într-o
formaţiune compactă a pompierilor clujeni, are loc în anul 1872 când,
într-un articol publicat într-un ziar local, se consemna înfiinţarea
"Asociaţiei pompierilor voluntari din oraşul Cluj", cu regulament
aprobat în anul 1876. Tot în Cluj, în 1884, primăria a hotărât
înfiinţarea primei formaţiuni de pompieri angajaţi (plătiţi de primărie). 2
În Sighet, reşedinţă a comitatului Maramureş, în secolul al XIX-iea
viaţa economică a cunoscut o importantă dezvoltare, materializată în:
noile construcţii din piatră ridicate în centrul oraşului pe temeliile
transilvănene, cunoaşte

Petru Dican, File din Istoria Pompierilor Maramureşeni, Baia Mare, 2010, pag. 38,
Monografia Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Avram Iancu" al judeţului
Cluj, pag. 13,
1

2
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altora mai vechi, punerea în funcţiune a căii ferate ce lega Sighetu!
de Polonia şi Bucovina (1872) etc., ce transformă Sighetu! într-un
centru feroviar şi comercial important, dezvoltându-se industria şi
comerţul 3 . La sfârşitul secolului al XIX-iea - începutul secolului XX
funcţiona la Sighet o fabrică de cherestea, ceva mai târziu o fabrică
de scaune, o fabrică de bere, un complex de morărit, două tipografii,
un număr mare de meşteşugari etc. 4 . În plus trebuie menţionată şi
introducerea iluminatului electric în anul 1893, existând astfel
posibilitatea izbucnirii unor incendii. În ceea ce priveşte oraşul Sighet,
organizarea activităţii de prevenire şi stingere a incendiilor s-a
concretizat prin înfiinţarea în anul 1872, a „Asociaţiei pompierilor
voluntari din Sighetu Marmaţiei", an apare şi pe sigiliul asociaţiei,
conform regulamentului (statutului) acesteia 5 . Regulamentul de
funcţionare al asociaţiei a fost aprobat la Budapesta, în 9 martie 1873
de Zeyk Karoly - secretarul de stat al Ministerul de Interne Maghiar
de la acea dată, potrivit realităţilor timpului, care îl înaintează ulterior
conducerii comitatului Maramureş.
Regulamentul asociaţiei, semnat de preşedintele Sz6116si
Miklos şi de secretarul acesteia Nagy Elek, cuprindea un număr de
26 de prevederi, structurate în 6 părţi cu privire la: adresa asociaţiei,
scop şi obiective, venituri şi active, sediu, sigiliu, fondatori, patroni,
membri de onoare şi membri, condiţiile de înscriere în asociaţie,
drepturile şi îndatoririle membrilor, prevederi referitoare la încetarea
calităţii de membru, conducerea asociaţiei şi structura acesteia, o
serie de probleme legate de votul membrilor în Adunarea Generală,
atribuţiile acestei adunări, ale conducerii, condiţiile de dizolvare ale
asociaţiei ş.a.m.d.

Asociaţia pompierilor voluntari din Sighetu-Marmaţiei (M- szigeti
tuzolt6 egylet) a fost înfiinţată, aşa cum este menţionat şi în
regulamentul acesteia, în primul rând cu scopul de a stinge incendiile
din oraşul Sighetu-Marmaţiei şi din localităţile din jur. Printre
obiectivele acesteia s-au numărat şi instruirea membrilor asociaţiei în
ceea ce priveşte practica şi teoria referitoare la stingerea incendiilor,
eventual asigurarea pazei, în caz de incendiu, stingerea lui şi
salvarea vieţilor omeneşti şi a bunurilor acestora, organizarea
(înfiinţarea) de şcoli de pompieri. 6
Donaţiile, taxa de înscriere în asociaţie, cotizaţiile membrilor,
chiar şi contravenţiile aplicate, cât şi recompensele câştigate ca
urmare a stingerii unor incendii, reprezentau veniturile asociaţiei.

Mihai Dăncuş, Cât îi Maramureşu - nu-i oraş ca Sighetu, Sighet, 2006, pag. 147,
Ibidem,
5
Arhivele Naţionale Maramureş, Fond Prefectura Judeţului Maramureş. Seria
Comitetul Municipal, act nr. 35/1873, fila 2,
6
Ibidem,
3

4

226
https://biblioteca-digitala.ro

În ceea ce priveşte sigiliul asociaţiei, de care am amintit şi
anterior, pe acesta era menţionată denumirea asociaţiei şi anul 1872,
ca an al înfiinţării acesteia.
Membrii asociaţiei erau persoane de sex masculin, cu vârsta
de peste 18 ani, împărţiţi în trei categorii: căţărători, cei care
deserveau pompele şi cei care menţineau ordinea. Dintre aceştia, cei
care se remacau pentru merite deosebite deveneau membrii de
onoare. 7 Atât membrii de onoare, cât şi cei ordinari aveau drept de
vot în Adunarea Generală, drept pe care puteau să-l exercite doar în
persoană.
Fiecare membru al asociaţiei era obligat să respecte
prevederile regulamentului, alte normative ale asociaţiei şi să-li
plătească cotizaţia, în caz contrar pierzându-şi calitatea de membru .
În ceea ce priveşte conducerea asociaţiei, aceasta era
asigurată de o Adunare Generală şi un detaşament activ, cu
următoarea structură organizatorică: un prim comandant, suplinit în
lipsă de unul dintre cei trei adjuncţi, 6 comandanţi de pluton, 7
ajutoare (ofiţeri), dintre care primul este inspector, iar cel de-al doilea
îndeplineşte sarcinile secretarului (notarului), un inginer, un trezorier
(casier) şi un magazioner. 9 Aceştia doi din urmă erau obligaţi să
inventarieze şi să gestioneze bunurile mobile ale asociaţiei. 10
Adunarea Generală a membrilor asociaţiei avea loc
întotdeauna la sediul acesteia, în prima lună a fiecărui an, şi era
anunţată cu cel puţin opt zile înainte. Preşedintele Adunării Generale
era prim comandantul detaşamentului activ. 11
Un aspect deosebit de important era acela al subordonării
asociaţiei pompierilor voluntari şefului poliţiei oraşului sau adjunctului
acestuia în caz de incendiu, la locul incendiului şi pe parcursul
operaţiunilor de stingere a incendiilor. Trebuie subliniat însă faptul că,
în ceea ce priveşte operaţiunile tehnice de stingere a incendiilor,
pompierii voluntari acţionau independent, nefiind permis amestecul
autorităţilor în această privinţă. 12
Conform şi altor surse, Asociaţia pompierilor voluntari din
Sighet avea 132 de membri şi dispunea pe lângă echipamentul
individual de: 2 hidrofoare, 3 pompe manuale pe 4 roţi (tip Knaust şi
Seltenhoffen), 2 sacale pe roţi, o trăsură pentru transportul
materialelor, accesorii de salvare, urcare şi demolare. 13 Potrivit
aceloraşi surse darea de seamă a Asociaţiei pompierilor voluntari din
Sighetu-Maramaţiei, pentru anii 1896-1898, prezentată la Adunarea
7

Ibidem,
Ibidem, fila 3,
9
Ibidem,
10
Ibidem, fila 6,
11
Ibidem, fila 4,
12
Ibidem, fila 6,
13
Petru Dican, op.cit., pag. 40.
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generală

din 11 iunie 1899, menţiona printre altele că, numărul
pompierilor voluntari varia între 50-60 de persoane, că echipamentul
pompierilor era păstrat într-o magazie, iar căruţele care transportau
aceste materiale aveau prioritate în circulaţie, în caz de incendiu, că
membrii asociaţiei efectuau exerciţii cu regularitate, iar pe timp de
iarnă se pregăteau şi teoretic, conform unei tematici planificate. În
plus câte 5 pompierii voluntari organizau şi un serviciu de pază
împotriva incendiilor pe timp de noapte, fiind de asemenea asigurată
protecţia împotriva incendiilor şi pe timpul spectacolelor de teatru.
Pompierii voluntari şi-au făcut simţită prezenţa în Sighet nu
numai în timpul incendiilor, aceştia organizând periodic „Balul
Pompierilor" şi o serie de manifestări sportive în Grădina Morii. Se
pare că la sfârşitul secolului al XIX-iea au avut loc în Sighetu!
Marmaţiei un număr de cca. 40 de incendii, din care 6-8 au fost mai
importante. 14
Până la înfiinţarea primelor subunităţi de pompieri militari, şi în
Sighet, chiar şi după noile realităţi politico-administrative de după
Marea Unire (1918), activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor
s-a desfăşurat sub conducerea primăriei locale, numai pe bază de
voluntariat. 15

1873, Sighetu
organizare a

Marmaţiei.
Asociaţiei

Regulamentul de funcţionare şi
pompierilor voluntari din Sighetu-

Marmaţiei.

A m-szigeti onkentes Wzolt6 egylet
alapszabalyai
I Resz
1.
Az egylet cime:
M- szigeti tozolt6 egylet.
2. Az egylet celja:
a) a rendes Wzoltas M-Szigeti s kozeli kornyekenek teruleten.
b) Wzolt6 gyakorl6 mesterek kepzese
3.
Az egylet celjainak elerese vegett:
a)
a tagok a rendes tuzoltasban elmeletileg es gyakorlatilag
oktattatnak,
b)
esetleg 6rseget tart,
c)
a Wzvesz eseteben az oltast, elet es vagyon mentest eszkozli,
d)
lehet61eg tozolt6 iskolat szervez.
14

Ibidem, pag. 45. Lucrarea citată nu menţionează în cadrul aparatului critic sursa
în cazul informaţiilor de la notele - 13, 14.
Petru Dican, op.cit., pag. 48

documentară folosită
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228
https://biblioteca-digitala.ro

4.
a)
b)
c)
d)
e)
5.

Az egylet jovedelmet kepezik:

a gyujtes utjan beszerzett osszegek,
egyesek es tarsulatok onkentes adomanyai es hagyomanyai,
a rendes tagok beiratasi dijai es havi jarulmanyai,
mulasztasi birsagok,
az egyes tOz eseteknel jutalmazasul befolyt oszszegek.
Az egylet vagyonat kepezik:
Az alapitvany tartalek segely alapt6kek es az egyleti jovedelemb61
eddig beszerzend6 ingatlan es ing6 targyak.
Az egyleti jovedelmi 10% - b61 valamint a netalani f01oslegb61 tartalek
es segely alap kepzend6 a parancsnoksag belatasa szerint az
adomanyaz6k akaratanak mindenkor figyelembe tartasa mellett.
6.
Az egylet szekhelye M-Sziget. Hivatalos nyelve es
vezenyszava a magyar.
7.
Az egylet pecsetje.
TOzolt6i jelvenyek kozepen „m-szigeti onkentes tozolt6 egylet" es
„ 1872" mint az alakulasi ev szama korirattal.
11. Resz.
8.
Az egylet all alapit6, partol6, rendes es tiszteletbeli tagokb61.
Az rendes tagok folosztatnak masz6, szivatyus es rendf0ntart6kra.

Alapit6 tagok azok kik legalabb 100 frt. o. e. vagy keszpenzben vagy
6% os kamatoz6 alapitvanyi kotvenyben az egylet tujandonaul adnak.
Partol6 tagok azok kik az egylet fontartasahoz evenkent legalabb
2 frtal jarulnak.
Rendes tagul folvetetik minden 18 evet meghalad6 fedhetlen
jellemO ferfi.
A jelentkez6k tartoznak alkalmazasuk tekinteteben el61jar6k
rendelkezeseinek magukat alavetni.
Tiszteletbeli tagokul valasztatnak kik a tOzoltasi intezmeny korOI
altalaban, kOlonosen pedig az egylet iranyaban kival6 erdemeket
szereztek. Ezek az egyleti tagok jogait elvezik, az egyleti terhekt61
azonban mentesek.
9.
Az egylet rendes tagul lepni kivan6 ebbeli szandekat
szemelyesen a napi 6rparancsnoknal bejelenteni, ki a jelentkez6
nevet az el6jegyzesi konyvbe bevezeti es a tortent el6jegyzesr61
bizonyitvanyt ad az illet6nek. A jelentkez6 ha 14 napon at ellene egy
egyleti tag reszer61 sem adatott be irasbeli kifogas, egyleti tagul a
parancsnoksag altal folvetetik. Kifogas eseten a parancsnoksag
hozott elutasit6 hatarozat ellen az illet6 a legkozelebbi kozgyOleshez
felebbezhet.
Minden alapit6 rendes es tiszteletbeli tagnak joga van
10.
mindazon el6nyoket elvezni, melyeket az egylet nyujt,
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nevezetesen gyakorlatokon es tarsas mulatsagokban reszt venni,
a kozgyuleseken megjelenni, tanacskozni, szavazni, ezen jogok
azonban csak szemelyesen gyakorolhat6k.
11.
Minden tag tartozik:
a) Az. egyleti alapszabalyokat es rendszabalyokat megtartani.
b) Az. alapit6 tagok a mennyiben alapitvanyaikat kesz penzben
be nem fizettek, tartoznak alapitvanyok kamatjat, a partol6 tagok
pedig jarulmanyaikat felevenkent el6re az egylet penztaraba
pontosan befizetni.
c) A rendes tagok tartoznak az alapszabalyok es a
parancsnoksag rendeletei altal rar6tt kotelmeket vegezni, a kitozott
gyakorlatokra megjelenni es az esetleg fizetend6 birsagokat
pontosan befizetni.
Az. egyleti tagsag megszunik:
12.
1.0nkentes kilepes altal ket heti indokolt irasbeli folmondas es a
belepti jegy visszaadasa mellett az egylet iranyaban valalt
kotelessegek teljesitese utan.
2. Kitiltas altal. Ez a parancsnoksag altal hataroztatik el.
a) Ha valamely egyleti tag, a rea r6tt birsagot a parancsnoksag
haromszori megintese daczara be nem fizette.b) Az. egyleti alapszabalyok vagy rendszabalyok ellen nagyobb
vagy ismetelt kihagasok miatt;
c) Ha a tag becsuletbe vag6 bunteny miatt eliteltetett;
d) Becstelen
magaviselet
miatt.
lly
nevu
hatarozat
ervenyssegere azonban kivantatik, hogy a parancsoksag jelenlev6
tagjainak ketharmada a kitiltasra szavazzon. Ezen hatarozat
indokai a kitilast sajat kivanatara vele irasban is kozlend6k,
fonnhagyvan neki a kozgyuleshez val6 fellebezest.
III Resz.
13.
Az. egyleti Ogyek vezettetnek:
a) A kozgyOles,
b) A parancsnoksaag altal, melyet a kovetkez6 tisztvisel6k
kepeznek u.m:
1.)
A f6parancsnok, kit akadalyoztatasa vagy tavol lete
alatt az els6 osztaly parancsnok helyetesit.2.)
Haram osztaly parancsnok.
3.)
Hat szakasz parancsnok.
4.)
Het seged tiszt kik koz61 az els6 az ellen6ri es a 2 -ik
a jegyz6i teend6ket teljesitik.
5.)
Egy mernok.
6.)
Egy penztarnok.
7.)
Egy szertarnok.
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Az egyleti ev a naptari evvel kezd6dik.
14.
A kozgyOlesek, melyek mindenkor az egylet szekhelyen
tartatnak, a tanacskozasi targyakkal egyutt legalabb 8 nappal el6bb
lapban es az 6rtanyan f0gg6 tablan kihirdetend6k.
Minden ev els6 havaban kozgyOles tartatik, a parancsnoksag jogaban
all rendkivUli kozgyOlest is egybe hivni, mit koteles megtenni, ha ezt 30
egyleti tag indokolas mellett kivanna.
15.
A kozgyOles hatarezatai a jelen nem lev6k es nem szavaz6k
iranyaban is kotelez6k ervenyokre a rendes tagok a parancsnoksagb61
21 tag jelenlete szOkseges, ha pedig az els6 izben ossze nem jonne,
akkor 25 nap alatt ujabb kozgyOles hivatik egybe, melyen a jelenlev6
tagok szamukra val6 tekintet nelkOI hatarozat kepesek. A kozgyOles
elnoke a f6parancsnok, vagy tavol leteben helyettese, jegyzoje a
parancsnoksagnak e reszben megbizott tagja.16. A rendes kozgyOles hataskorebe tartozik:
1. A tisztviseloket valasztani, a tisztviselok titkos szavazat utjan egy
evre es pedig minden parancsnoksagi allasra kOlon szavazati jegygyel.
2. A f6parancsnok altalanos, a tobbi tisztvisel6k pedig viszonylagos
szavazat tobbseggel valasztatnak.
Ha a megvalasztott a rea ruhazott tisztet el nem fogadja, azonnal
ujvalasztas eszkozlend6. A tiszteletbeli tagok megvalasztasa
titkos szavazas utjan altalanos szavazat tobbseggel.
3.Az egyleti tisztviselok netalani fizetesenek meghatarozasa.
4. Egy haremtagu bizotsagnak megvalasztasa, mely az ev1
szamodasokat
az
ellenor
es
szertarnok
kozbejottevel
megvizsgalandja s err61 a legkozelebbi kozgyUlesnek a talalt
eredmeny feletti intezkedes es a penztarnok folmentvenyenek
kiadasa vegett jelentest tesz.
5. Ezen bizotsag tagjai viszonlagos tobbseggel azon rendes tagok
sorab61 valasztatnak, kik tisztviselokke nem lettek.
6. Az. evi jelentes meghallgatasa es a jov6 evi koltsegvetes
megalapitasa.
7. Az. alapszalyok m6dositasara vonatkoz6 kozgyOlesi hatarezatok
foganatositas elott a kir. belOgyminister ele terjesztendok.
8. A rendes tagok jarulekainak a korOlmenyekhez mert ido szerinti
megalapitasa.
9. A parancsnoksag vagy egyes egyleti tagok inditvanya folotii
hatarozas.
1o. Az egylet felosztasanak targyalasa, a minek elhatarozasara
szOkseges hogy az egyleti tagoknak harem negyede jelen legyen
es ezeknek ketharmada a foloszlas mellett szavazzon.
Ha a tagok harem negyede nem jonne ossze ez esetben uj
kozgyOles legalabb 4 hettel el6bb annak kOlonos kiemelese
mellett hirdettetik ki, hogy az egylet feloszlasa a megjelenend6
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tagok szamara val6 tekintet nelkUI fog targyaltatni es vegleg
eldăntetni.

11. Ugy a rendes mint a rendkivUli kozgyUlesek masodik es
ut61s6 sorban hataroznak, a tagok fenyitese illet61eg kizarasa
targyaban.
Azon tag ki a parancsnoksag altal bOntetessel vagy kizarassal
fenyitett Ogyet a kozgyulesekhez fellebezte, vedelmeben nem
korlatozhat6, azonban az ellene f61sz61al6k sz61as szabadsagat
szoros tiszteletben tartani kăteles.
A rendkivOli kozgyules ugyanazon hatas kărrel bir, melyel a
rendes, kiveven ezen czik 1, 2, 3 pontjaban fălsarolt
valasztasokat.
A kozgyules jegyz6konyve a f6parancsnok es egy a kozgyulesb61
kikOldătt haram tagu bizotsag altal hitelesittetik.
17.A parancsnoksag, mely a kozgyOlesnek felelos a 13. 6 - ik
pontjaban fălsorolt tisztvisel6kb61 all.
Az alapszabalyok ertelmeben evenkint lelep6 tisztvisel6k, az
ujvalasztasig hivatalukat folytatni kotelesek.
A mennyiben valamelyik tisztvisel6 id6kozben akadalyozva
volna tisztet folytatni helyet a parancsnoksag az ujvalasztasig
betălti. A parancsnoksag hatarozatai altalanos sz6tăbbseggel
hozatnak ervenyessegukre, az el61016 elnăkăt es a jelenlev6 tăbbi
tiszteket beszamitva 5 tag jelenlete szukseges.
18. A parancsnoksag hataskore.
1. Az egylet kepvisel6i es annak neveben szerz6deseket kotni
melynek ervenyessegehez a f6parancsnok, segedtiszt es ket
parancsnok alairasa szukseges.
2. A tagok fălvetele, fenyitese es kitiltasa fălătt hatarozni.
3. Szolgak fălfogadasa es elbocsatasa valamint fizetesuk
meghatarozasa.
4. A gyakorlati rendet a parancsnoksagi ugyi rendet valamint a
rendszabalyokat
megallapitani
es
azok
foganasitasar61
gondoskodni.
5. Az egylet vagyonat felel6seg mellett kezelni.
6.Az egylet helyisegei epitese vagy berlete es f61szereleser61 es a
szerek beszerzese es meg6rzese fel61 gondoskodni.
7. A kozgyulest egybe hivni es annak az egyleti Ogyek allasar61
jelentest tenni, valamint az evi koltseg vetest el6terjeszteni.
8. A kozgyulesnek a tiszteletbeli tagok valasztasa irant ajanlatokat
ten ni.
9. Egyes kitUn6bb tagok vagy magan egyeneknek a tuzoltas korOI es
erdekeben tett kival6 szolgalatokert, kitontetest es jutalmokat
adni. A parancsnoksagi Olesekben a kijel61t segedtiszt rendes
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jegyz6konyvet vezet, mely a f6parancsnok vagy helyettese altal
hitelesitend6.
19. Az. egyleti viszonyokb61, az egylet es annak tagjai vagy csak az
ut6bbiak kozt keletkezhet6 viszalyok valasztott bir6sag altal
intezend6k el, melynek megalakitasara nezve az 1868 evi LIV.
t.cz. 9 czimenek III. fejezeteben foglalt szabvanyok lesznek
alkalmazand6k.
IV. RESZ.

20. A f6parancsnok vagy annak helyettese kepviseli az egyletet
hat6sagok es harmadik szemelyek iranyaban, ala ir az illet6
segedtiszt ellenjegyzese mellett minden okozatot mely az
egyletnek, mint olyannak kebeleb61 ered, vezeti a kozgyOleseket
es parancsnoksagi Oleseket es a szavazatok egyenl6 szama
eseteben dont. Az. egyleti penztart egy parancsnok es a
penztarnok jelenleteben id6nkent el61eges ertesites nelkOI
megvizsgalja es az evi koltsegvetesben szabatosan meg nem
hatarozott kiadasokat 50 frt. erejeig utalvanyozza.
21. Segedtisztek vezetik az egyleti kozgyOlesek es a parancsnoksagi
Olesek jegyz6konyvet, szerkeztik az egylet minden nemu irasbeli
kiadvanyait, az inditvanyok felett 6rkodnek, a belejegyzett
6hajokat, a parancsnoksag ele terjesztik, az egyleti iromanyokat
6rzik es jegyzekbe foglaljak.
22. A penztarnok felel6sseg mellett kezeli az egylet penzet, az egylet
jovedelmeit nyugtak mellett atveszi, es azokb61 a koltsegvetesben
megallapitott rendes kiadasokat es az abban kivetett
rendkivOlieket is 50 frtig a f6parancsnok vagy helyettese,
kUlonben pedig a parancsnoksag utalvanyazasa folytan fizeti.
A parancsnoksagnak havankent penztari kimutatast, e kozgyOlesnek
pedig helyes evi szamodast ad. A jarulekaival hatramaradt tagok
nevsorat a parancsnoksagnok bemutatja.
23. A szertarnok az egylet osszes ingatlan es ing6 javai fOlott leltart
vezet, azok rendben tartasar61 gondoskodik, es azokat felel6sseg
terhe alatt kezeli.
24. A parancsnoksag tobbi tagjainak kOlonos hataskore, valamint
rangsorozata a szolgalati rend szabalyokban foglaltatik.
V. Resz

Az. egylet erintkezese a rend6ri kozegekkel tOzvesz esetere.
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25. Az ănkentes tozolt6 egylet es annak parancsnokai kătelesek
leendenek a tOzvesz helyen es a tozkozvetlen oltasanak rend6ri
tekintetben
a
varosi
rend6rf6năk,
vagy
helyettese
rendelkezeseinek engedelmeskedni, azonban az egylet technikai
mukodese maga korebeni onall6 szabad mozoghatasa es
tevekenysege tekinteteben a hat6sag kepvisel6i altal nem
gatoltathatik.
Mas tozolt6 egyletekkeli viszonyat kOlonosen szabalyzat hatarozza
meg.
VI Resz.
Az egylet felosztasa

bekăvetkezhetik:

26. Ha a tagok szama anynyira csăkken, hogy a parancsnoksag a
kiadasokat az egyleti vagyonnal nem fedezheti es az
osszehivand6 kăzgyOles mas nemO fedezesi eszkozoket el6 nem
teremthet. A făloszlast inditvanyoz6 kăzgy01esr61 ertesitse a
hat6sagot, hogy az netalami fedezesi eszkokkel ellasa az
egyletet. A făloszlasr61 a hat6sag ertesitend6. Az egylet
feloszlasa eseteben, mely kOlon kozgyules altal a jelenlev6k ket
harmadanak kozzajarulasaval hatarozhat6 el az egyleti vagyon
onkentes tOzolt6i czelokra a hat6sag letet, hivatalaban
helyezend6 el.
NAGY ELEK
a t0zolt6 egylet id. jegyz6je

SZOLLOSI Miklos
id. elnăk
8649 szam

Latta a magyar kiralyi belugyminister
Buda-Pesten 1873 evi marcius h6 9 en
A minister helyett
ZEYK KĂROLY
allamtitkar

fond - Prefectura Judeţului
Maramureş, Comitetul Municipal, inv. 340, act 35/1873, file 26, original, limba maghiară.

Arhivele
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Depozitul de bronzuri de la

Dragomireşti

Carol Kacso
Baia Mare

Depozitul de bronzuri de la Dragomireşti Oud. Maramureş) a
fost descoperit, probabil, între cele două războaie mondiale. Nu
există nici un fel de date cu privire la condiţiile sale descoperire şi la
punctul de hotar în care acesta a ieşit la iveală. Pare destul de
verosimil că depozitul a avut în compoziţie un număr mai mare de
piese, dintre acestea fiind salvate opt.
M. Roska, care publică pentru prima dată descoperirea, afirmă
că ea se păstra în colecţia dr. E. Andrassy din Valea lui Mihai. 1 În
registrul de inventar al acestei colecţii, întocmit extrem de detaliat, nu
apare însă nici un obiect de bronz provenit de la Dragomireşti. 2 În
lipsa informaţiilor, nu mai poate fi stabilită soarta depozitului după
descoperire. Ştim doar că trei dintre piesele sale (toporul cu disc şi
spin, celtul şi o brăţară masivă; nr. 1, 3, 4), care s-au aflat la un
moment dat în colecţia Fleissig, se păstrează acum la Muzeul
Naţional din Budapesta (nr. inv. 8. 1950. 43-45).
Depozitul de la Dragomireşti a fost deseori citat în literatura
arheologică, piesele sale fiind de mai multe ori ilustrate după
desenele publicate de Roska. 3 Descoperirea este, de asemenea,
menţionată, cu mici inexactităţi la denumirea unor piese şi cu
informaţii parţial greşite cu privire la soarta depozitului, de autoarea
recentelor monografii ale localităţii Dragomireşti 4 , precum şi de

1

Roska 1942, 69, nr. 64, fig. 71.
Vezi Kacs6 1995a, 84. În colecţia de la Valea lu Mihai se aflau însă două cornuri
pentru praf de puşcă, probabil medievale, ce proveneau de la Dragomireşti.
Popescu 1956, 240; Rusu 1963, 205, nr. 25; Rusu 1964, 243; Gimbutas 1965, 138,
fig. 90, 1-8; v. Brunn 1968, 32-34, 55, tab. 1, 289; Hănsel 1968, 192, Lista 52, nr. 14,
212, Lista 100, nr. 4; Vulpe 1971, 58, nr. 262, 85, nr. 434, pi. 17, 262, pi. 31, 434 şi
pi. 68D; Bader 1971, R 30; Mozsolics 1973, 129 sq., pi. 73A; Dumitrescu 1974, fig.
423, 4; Petrescu-Dîmboviţa 1976, 490, nr. 31; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 59, pi. 47,
1-8; Petrescu-Dîmboviţa 1978, 101 sq., nr. 30, pi. 338; Muller-Karpe 1980, 228, 799,
nr. 258, pi. 3718; Kroeger-Michel 1983, 199, D-754; Schumacher-Matthăus 1985,
149, tabelul 119, 215, lista 12, nr. 19; Dumitrescu, Vulpe 1988, fig. 21, 19; Wanzek
1989, 79; Andriţoiu 1992, notele 682, 684; Hansen 1994, 582, nr. 137; Kacs6 1995b,
13; Petrescu-Dîmboviţa 1998, 45, nr. 258, 56, 66, nr. 591, 69, nr. 643, 76, nr. 752,
78, nr. 788, 164, fig. 1, pi. 29, 258, pi. 52, 591, pi. 55, 643, pi. pi. 61, 752, pi. 64, 788;
Kacs6 1999a, 63; Kacs6 1999b, 89; Kacs6 2003, Lista 2, nr. 9; Kacs6 2007, nota
242.
4
Dobozi-Faiciuc 1998, 18, 21; Faiciuc 2008, 25 sqq. Este de precizat că piesele
colecţiei Andrassy nu au ajuns la Budapesta, după cum afirmă autoarea, ci se
păstrează la Muzeul Ţării Crişurilor din Oradea. De altfel, men\ionarea acestei colecţii
în legătură cu depozitul de la Dragomireşti este inutilă.
2
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autorul unei istorii a Maramureşului în date, care enumeră printre
piesele apărute la Dragomireşti şi „un celt cu disc şi spin" (sic !). 5
Cercetarea directă a celor trei bronzuri din depozit ajunse la
Budapesta mi-a permis să constat câteva amănunte de formă ale
acestor piese, ce nu puteau fi sesizate din ilustraţia iniţială.
Republicarea depozitului cu noile observaţii şi cu noi desene măcar
pentru piesele încă existente va permite o cunoaştere mai bună a
acestei importante descoperiri maramureşene.
Descrierea pieselor.
1. Topor cu disc şi spin de tip B 3 , varianta Dobrocina. 6 Finisat,
se văd totuşi urmele cusăturilor de turnare pe feţele înguste ale lamei.
Uşor asimetric, vârful spinului rupt recent, tăişul deteriorat probabil în
momentul îndepărtării ciotului de turnare Lung. 19,6 cm. Fig 1, 1.
2. Topor cu gaură de înmănuşare transversală de tip Ungureni
(Şanţ)-Dragomireşti, varianta Dragomireşti. Fig. 1, 2 (după M.
Roska).
3. Celt cu plisc, secţiunea corpului hexagonală, urmele ciotului
de turnare pe manşonul găurii de înmănuşare, tăişul ascuţit şi cu o
mică porţiune ruptă, suprafaţa zgrunţuroasă. Lung. 10 cm. Fig. 1, 3.
4. Brăţară masivă deschisă. Secţiunea rotundă înspre capete,
ovală în mijloc. Decorată cu grupuri de triunghiuri haşurate dispuse
transversal şi despărţite de crestături, care alternează cu spaţii
nedecorate (decorul păstrat parţial). Diam. interior 4,4/5,4 cm. Fig. 1,

4.
5. Brăţară asemănătoare cu decor apropiat, în bună parte
de dimensiuni mai mari. Fig. 1, 5 (după M. Roska).
6. Brăţară asemănătoare, decorată cu crestături. Fig. 1, 6
(după M. Roska).
7-8. Fragmente de brăţări asemănătoare, decorate cu
crestături, respectiv cu grupuri de crestături ce alternează cu spaţii
nedecorate. Fig. 1, 7-8 (după M. Roska).
Depozitul aparţine tipului Uriu-6palyi şi se datează în Bronz
târziu 2. În acelaşi tip 7 se încadrează alte numeroase depozite de
şters,

Torni 2005, 8. Din păcate, lucrarea cuprinde, cel puţin în capitolul dedicat pre- şi
protoistoriei Maramureşului, multe alte greşeli şi inexactităţi, iar lipsa unor referinţe
bibliografice cu privire la descoperirile enumerate, respectiv a unor date mai detaliate
în legătură cu artefactele pentru a întâia oară menţionate (de ex. condiţiile de
descoperire, locul de păstrare a pieselor etc.) face ca informaţiile furnizate, unele
rr9babil de real interes, să poată fi receptate doar cu anumite semne de întrebare.
ln lipsa unor precizări cu privire la secţiunea barei de sub disc, toporul a fost
considerat ca aparţinând variantei Cehăluţ, vezi Vulpe 1970, 85, nr. 434.
7
A. Vulpe a propus la un moment dat (Nistor, Vulpe 1969, 189), la sugestia lui M.
Petrescu-Dîmboviţa, folosirea termenului de Uriu-Dragomireşti pentru denumirea
grupului de depozite din care face parte şi descoperirea de la Dragomireşti. Întrucât
depozite cu conţinut asemănător sunt prezente în întregul bazin al Tisei superioare,
este mai adecvată folosirea unei denumiri în care să fie reunite numele localităţilor de
5
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bronzuri din Depresiunea Maramureşului: Bârsana, Borşa, Breb,
Budeşti, Câmpulung la Tisa 1-11, Coştiui 1-11, Crăciuneşti, Dibrova
(Apşa de Jos), leud, Kalyny (Călineştii de Jos), Kiresi, Krajnikovo
(Crăiniceni), Kriva (Criva), Maramureş I-IV, Moisei, Neresnycja
(Nereşniţa), Rozavlea III, Sarasău III, Săcel, Săliştea de Sus, Sighetu
Marmaţiei IV-V, Sârbi III, Solotvino (Slatina) 1-11 , Şieu I, Vadu lzei,
Vyskovo (Visc). 8 în aceeaşi fază se datează o bună parte a
descoperirilor izolate de bronzuri din Maramureş, precum şi marea
majoritate a tezaurelor şi pieselor izolate de aur din epoca bronzului
de aici. 9
Cercetările arheologice efectuate pana în
prezent în
Depresiunea Maramureşului nu permit cunoaşterea detaliată a
fenomenelor petrecute simultan cu cel al creşterii substanţiale a
numărului depunerilor de metale în faza Bronz târziu 2. Este însă de
presupus că s-a format şi aici în această etapă, la fel ca şi în
Depresiunile Lăpuşului şi Sălajului, un important centru de putere,
geneza şi funcţionarea acestuia fiind în legătură cu exploatarea
importantelor resurse ale subsolului: sarea şi minereurile neferoase.
O dovadă a existenţei acestui centru este aşezarea fortificată de pe
Dealul Cetăţii din Sighetu Marmaţiei 10 , în apropierea căreia au ieşit la
iveală mai multe depozite de bronzuri.
*

Pe teritoriul localităţii Dragomireşti au mai apărut două piese
de bronz, un topor (cu disc şi spin ?) şi o spadă cu lama ruptă. Ele au
fost descoperite înainte de 1876 11 şi s-au aflat în colecţia Liceului
pedagogic din Sighetu Marmaţiei. Nu există nicio informaţie sigură în
legătură cu caracterul acestor descoperiri, ele sunt deci fie piese
izolate, fie au aparţinut unui depozit (sau depozite). 12
O altă descoperire interesantă provine din apropierea
localităţii, şi anume de pe valea Gerţea (Gerţii) din Munţii Ţibleş. De
descoperire a două dintre cele mai cunoscute depozite ale tipului, Uriu, respectiv
Opâlyi, cu compoziţii bine precizate, provenite din subunităţi geografice diferite. În
legătură cu folosirea termenului de tip Uriu-Opâlyi vezi şi Kacs6 2009a.
8
Pentru condiţiile de descoperire ale acestor depozite, compoziţia şi locul lor de
păstrare, precum şi bibliografia referitoare la ele vezi Kacs6 1995b, idem 1999a.
Unele dintre atribuirile propuse de mine diferă de cele ale altor autori.
9
Mai recent despre descoperirile de aur din Depresiunea Maramureşului Kacs6
2009b, nota 24.
10
Horedt 1966.
11
Ambele au figurat în expoziţia organizată la Sighetu Marmaţiei în anul 1876.
12
ArchErt S.V.1 O, 1876, 294; Magyar orvosok es termeszetvizsgalok 1876 augusztus
22-tăl egesz 28- ig Maramaros-Szigeten tartott XIX. nagygyiilesenek torteneti vazlata
es munkalatai, Budapest, 1878 165; Roska 1942, 69, nr. 66; Alexandrescu 1966,
189, nr. 304; Mozsolics 1973, 130; Petrescu-Dîmboviţa 1977, 59; PetrescuDîmboviţa 1978, 102, nr. 30; Bader 1991, 168, nr. 422; Kacs6 1995b, 19; Kacs6
1999a, 65; Kacs6 2000, 210, nr. 6.
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aici au fost semnalate resturile unor cuptoare de topire. În lipsa unor
cercetări sistematice, aceste resturi nu au putut fi datate, nu este
exclus însă ca ele să aparţină epocii bronzului. 13
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DAS BRONZEDEPOT VON DRAGOMIREŞTI
(Zusammenfassung)
Das Bronzedepot von Dragomireşti (Bz. Maramureş) wurde
warscheinlich zwischen den Weltkrigen gefunden. Es gibt keine
AuskOnfte bzgl. der Fundumstande und der Flur, wo das vorkam.
Gemal1 der Angabe von M. Roska, der zum ersten Mal das Depot
publizierte, waren die Fundstocke in der Sammlung dr. E. Andrassy
aus Valea lui Mihai aufbewahrt. ln dieser Sammlung befanden sich
aber keine BronzestOcke von Dragomireşti. Heute ist es unmoglich
das Schicksal des Depots nach seiner Erfindung festzustellen. Wir
wissen nur, dass drei Stocke u. zw. die Nackenscheibenaxt, das
TOlenbeil und einer der Armringe nach 1945 ins Nationalmuseum von
Budapest gelangten. Die Aufnahme dieser Stocke ist Anlal1 zu einer
neuen Veroffentlichung des Fundes.
Das Depot von Dragomireşti, ebenso wie viele andere
Bronzefunde aus der Maramureş, gehort zum Typ Uriu-6palyi an und
datiert sich in die Stufe Spatbronzezeit 2 (etwa Reinecke BD).
Es werden auch andere bronzezetliche Funde aus
Dragomireşti angefOhrt : eine (Nackenscheiben ?)Axt und ein
Schwert. ln der Umgebung der Ortschaft wurden ebenfalls
identifiziert.
ln
Ermangelung
systematischer
Schmelzofen
Untersuchungen weil1 man „weder welche Form sie hatten, noch
wann sie im Gebrauch waren" (M. Rusu).
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Andrei Radu
(1912-1989)
Prof. dr. Ion Petrovai
Petro va

Andrei Radu s-a născut la Cerneşti, judeţul Maramureş, un
fermecător sat de pe Valea Cosăului la 21 februarie 19121. în familia
învăţătorului Ioan Radu şi el fiu de învăţător maramureşean. Din
familia elevului lui Buşiţia au ieşit atât intelectuali, cât şi ţărani ştiutori
de carte care au format în sat o familie cunoscută şi azi sub numele
de „a Învăţătorului". Din această familie se trage şi învăţătorul Ioan
Radu al cărui al doilea copil, pe nume Andrei, face şcoala primară în
satul vecin, Giuleşti, de unde în 1918 a plecat delegaţia
maramureşenilor la adunarea de la Alba Iulia. La Giuleşti funcţiona ca
învăţător Ştefan Bota, unchi al lui Andrei Radu după mamă.
În anul 1921, prozatorul de mai târziu, e înscris la Liceul
Dragoş Vodă din Sighetu Marmaţiei. După câteva luni, murindu-i
tatăl, rămâne orfan. Fiind singurul bărbat în familie va avea de
înfruntat multe greutăţi, care nu-l vor împiedica însă să fie, în tot
acest timp, unul dintre cei mai buni elevi ai clasei în care învăţa.
Despre anii aceştia va scrie în câteva schiţe cuprinse în cartea sa de
debut şi va regreta că n-a avut parte de profesori buni, excepţie
făcând directorul liceului, Mihai losivaş, care era un bun profesor şi
priceput pedagog. În 1928, după luarea examenului de bacalaureat,
Andrei Radu se va înscrie la Facultatea de Litere din Cluj,
specialitatea principală limba franceză, unde, printre alţii, îl va avea
coleg şi pe enigmaticul poet Mihai Beniuc. Tânărul maramureşean a
fost un student silitor şi merituos, dovadă fiind notele din indexul
studenţesc şi premiile luate în cadrul concursurilor organizate la
Universitatea de Cluj, cum ar fi premiul „Vasile Pârvan" pentru
lucrarea „Cum înţelege Vasile Pârvan organizarea Universităţii
Clujene", lucrare publicată în ziarul Patria care apărea la Cluj. Din
această perioadă datează şi colaborarea la gazetele maramureşene,
cum ar fi Gazeta Maramureşeană condusă de folcloristul Ion Bârlea.
După obţinerea diplomei de licenţă, în 1932, a fost numit
profesor suplinitor la Liceul Dragoş Vodă din capitala Maramureşului,
unde a devenit coleg cu foştii săi profesori, şcoală în care existau
elevi mai în vârstă decât el. În cei trei ani pe care-i petrece aici va
desfăşura, alături de alţi tineri intelectuali din generaţia sa, o intensă
şi variată activitate publicistică, colaborând mai ales la Graiul
Maramureşului şi Astra Maramureşeană. Pentru a ajunge un
„meşter bun" la catedră, nu s-a dat în lături să funcţioneze ca profesor
1

Pagini maramureşene, Baia Mare, 1982, Casa creaţiei populare, p.181.
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la şapte şcoli diferite din oraşele: Sighetu Marmaţiei, Cetatea Albă
(Basarabia), Sofia (Bulgaria), Arad, Satu-Mare, Timişoara şi Cluj. În
tot acest timp a scris şi publicat în diferite periodice, dintre care sunt
demne de menţionat Gazeta Basarabiei (Chişinău), Conştiinţa
română şi Afirmarea (Satu-Mare), Buletinul Institutului Român
(Sofia), Vremea, Curentul (Bucureşti), Flacăra Roşie (Arad),
Tribuna (Cluj), Revista de pedagogie, Gazeta învăţământului,
Colocvii, Tribuna şcolii (Bucureşti) şi altele. Către sfârşitul carierei
didactice, Andrei Radu a ocupat funcţia de lector la catedra de
metodică a Universităţii din Cluj-Napoca, calitate în care şi-a
susţinut doctoratul la Sorbona, după ce a realizat Methodologie de
l'enseigment du francais. 2 Devenit pensionar, profesorul Andrei
Radu s-a odihnit lucrând cu devotament şi pasiune ca intelectual.
Cercetătorul şi prozatorul care în 1941 a debutat la Bucureşti
cu volumul de schiţe Din ţara lui Dragoş, care este cea mai
reprezentativă scriere a sa şi cea mai împlinită carte de proză din
literatura Maramureşului din perioada interbelică. În 1982 a tipărit la
Editura Dacia din Cluj-Napoca cartea Cultura franceză la românii
din Transilvania până la unire, lucrare care „reprezintă versiunea
românească a lucrării de doctorat" susţinută de Andrei Radu la
Sorbona în anul 1971 sub conducerea profesorului Alain Guillermou,
bun cunoscător al culturii române şi a operei poetului naţional al
românilor Mihai Eminescu. 3 După propria opinie a inimosului
maramureşean, avem de a face cu „ ... o modestă viaţă de dascăl cu
unele realizări la fel de modeste şi nu prea ambiţioase", dar de un
mare folos. Pentru cei care, asemenea autorului acestor rânduri, au
intrat pe porţile vieţii sub ocrotirea şi grija faptelor, muncii şi
altruismului lui Andrei Radu, om care a rămas o imagine vie pentru
cei care au avut bucuria de a-l cunoaşte pe acest om scund, mereu
surâzător şi senin, mare sfătuitor al celor care doreau să se înalţe
prin cultură. În persoana lui Andrei Radu Maramureşul a avut, în
perioada interbelică, pe singurul prozator cunoscut, ale cărui lucrări
literare sunt actuale pentru multe din satele „ţării voievozilor" unde
mai sunt rămâneri în urmă împotriva cărora a luptat autorul volumului
de schiţe cu teme profund sociale, intitulat atât de sugestiv Din ţara
lui Dragoş. În vreme ce era profesor la Sofia, lui Andrei Radu îi
apare în 1941, la Bucureşti, volumul de schiţe cu titlul menţionat la
editura condusă de Gheorghe Mecu, despre care şi-au spus cuvântul
la momentul apariţiei şi-n anii următori multe din publicaţiile vremii. 4
Lucrarea a fost editată de Universitatea din Cluj Napoca în 1969.
Andrei Radu, Cultura franceză la românii din Transilvania până la unire, Cluj
Napoca, Editura Dacia, 1982 (text de pe supracopertă).
4
Gazeta Maramureşeană, Graiul Maramureşului, Astra maramureşeană, Patria,
Afirmarea, Curentul, Gazeta Basarabiei, Colocvii, Tribuna şcolii, Revista de
pedagogie, etc.

2

3
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Volumul amintit este o Închinare mamei şi se deschide cu o
Precuvântare, în care autorul mărturiseşte: „Aceste modeste schiţe
vor căuta să dezvăluie câteva trăsături mai puţin cunoscute ale
sufletului ţăranului din Maramureş". Ceea ce şi-a propus autorul în
Precuvântare a reuşit să realizeze pe parcursul volumului în a cărui
alcătuire intră un număr de 18 schiţe, abordând teme din cele mai
diverse şi un larg interes prin care, după cum scria Emil Giurgiuca 5
„Un tânăr scriitor contribuie prin această carte la cunoaşterea
neamului său".
Faptul că Andrei Radu, asemeni lui Ion Agârbiceanu,
consideră „ ... viaţa se trăieşte în popor, trebuie să fie cunoscută şi
simţită" 6 , afirmaţie la care se adaugă demonstraţia prţictică, ne face
să credem că autorul cărţii Din ţara lui Dragoş este un condei
talentat. Precum afirma Olimpiu Boitoş, lecturând cartea lui Andrei
Radu, cititorul întâlneşte „Portretul moral al unui sat din Maramureş.
Nu în formă de studiu întemeiat pe date statistice, nici prin eseu de
pretenţii filozofice, ci printr-o sumă de portrete mărunte ale unor fiinţe
din viaţa unui sat" 7 iar cititorul de azi al schiţelor, asemeni amintitului
critic, va recunoaşte că „subiectele acestor schiţe au fost în aşa fel
alese încât, în ansamblul lor, ele să cuprindă aspecte ale vieţii din
sat" .8
în paginile cărţii lui Andrei Radu întâlnim piese a căror
tematică, destul de variată - autorul propunându-şi să prezinte, prin
alternanţă, obiceiuri, ocupaţii sau diferite portrete, înfăţişând atât
notabilităţile satului cât şi celelalte categorii de oameni - este aleasă
cu măiestrie. Prin faţa cititorului se perindă
învăţătorul, popa,
primarul sau alţi oameni, cum ar fi ciobanul, ceteraşul, cantorul,
nănaşa şi alţii de aceeaşi condiţie cu ei. Un loc deosebit în creaţia lui
Andrei Radu îl ocupă schiţele care abordează socialul, în cadrul
căruia el este tratat cu mult realism, motiv pentru care scrierile de
acest gen au rămas vii, precum vie este şi va rămâne mereu făptura
lui Ion, realizată de Liviu Rebreanu în magistralul său roman purtând
acelaşi titlu. Modul de tratare a temelor amintite autorul îl arată în
Precuvântare şi, după cum subliniază, „Toată această comoară de
tradiţie şi simţire autentic românească se va încerca să fie oglindită în
cartea de faţă cu întreaga dragoste a omului pentru colţul său
natal. .. "9 , şi alcătuindu-şi cartea Andrei Radu se va ţine de cuvânt.
E. Giurgiuca, Din Ţara lui Dragoş, în: „Şcoala românească'', 5, nr. 6, septembrie,
1942, p. 32.
6
I. Agârbiceanu, În Întuneric, Bucureşti, Editura Minerva, 191 O, p. 3.
7
Olimpiu Boitoş, Prozatorul Andrei Radu, în: "Luceafărul'', 41, nr.1., ianuarie 1942,
~- 28.
Ibidem, p. 29
9
Andrei Radu, Din ţara lui Dragoş, Bucureşti, Editura „Gheorghe Mecu", 1941, p. 3.
5
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Pentru a realiza portretul moral al satului, despre care amintea
Olimpiu Boitoş, prozatorul împleteşte cu măiestrie tematica de care
este atras şi pe cea care a găsit-o omniprezentă în lumea acestuia.
Amintindu-şi parcă de bunicul său, scrie Învăţătorul, schiţă cu care
se deschide seria de portrete în cadrul căreia luminătorul satului este
prezentat ca un exemplu ce merită a fi urmat atât ca povăţuitor, cât
mai ales ca un gospodar harnic şi priceput ce demonstrează practic
roadele ce le poate culege omul de: pe urma studierii cărţilor.
Între notabilităţile satului un loc aparte îl ocupă preotul, a
cărui activitate este prezentată în schiţele Cu crucea şi Nu-i rea
socoteala diece, om şi el, chiar dacă este considerat slujbaş al lui
Dumnezeu. Urmează seria de portrete înfăţişând oameni de rând,
alese, după cum susţinea Olimpiu Boitoş, "„.nu numai pentru
pitorescul personajelor sau pentru anecdotă ca atare, care formează
substanţa schiţei, ci ca un prilej pentru a expune credinţe şi obiceiuri,
datini strămoşeşti legate de anumite rituale prozaice, ori de alte
momente caracteristice ale vieţii rurale" .10 Pentru a-şi atinge
dezideratele în amintita Precuvântare, prozatorul şi-a colorat schiţele
cu versuri populare 11 originale, care completează cu un plus de
autentic tabloul pentru realizarea căruia Andrei Radu a scris cele 18
schiţe ale volumului.
Tradiţiile din Maramureş stau la temelia multor schiţe şi sunt
într-un fel pretexte pentru a aduce în prim plan trăsăturile de bază ale
ţăranului maramureşean. Astfel, în multe din schiţele cărţii analizate,
sunt înfăţişate obiceiurile, ocui:iaţiile şi frământările oamenilor de
rând în diferite momente ale vieţii lor. Putem aminti în acest sens
schiţa Moartea lui Lupu, unde e scoasă în evidenţă legătura
indisolubilă dintre ţărani şi vitele de muncă, iar după aceea petrecem
în Maramureş un Crăciun şi asistăm la o înmormântare după tradiţia
locului. Într-o altă schiţă, intitulată Pitic, după ce facem cunoştinţă cu
un autentic cioban, aflăm cum decurge obiceiul stânei şi-n ce constă
frumosul şi greul în ciobănie, îndeletnicire de bază a românului în
secolul trecut.
Paştele prezintă obiceiuri legate de sărbătorile de primăvară,
iar La nuntă cu nănaşul dă cititorului prilejul de a vedea o nuntă în
Maramureş, precum şi relaţiile dintre ţărani şi prima generaţie de
intelectuali ridicaţi din popor, oameni a căror rădăcină n-a murit încă
şi care glăsuiesc mereu cântecul adevărului.
Tipică
pentru
Maramureşul Istoric este schiţa Porecle, în cadrul căreia este
prezentat umorul sănătos al oamenilor din acest ţinut rămas încă
neschimbat şi care e animat prin vorbele de duh ce şi le adresează
10
11

o. Boitoş, op. cit., p. 28.
Andrei Radu, op. cit., p. 18.
246
https://biblioteca-digitala.ro

reciproc oamenii care compun epigrame dintr-un singur cuvânt,
pe care le poate gusta cu adevărat doar cel ce cunoaşte bine
"ţara voievozilor".
Cu unele ecouri din Slavici în Nu-i rea socoteala diece,
cititorul este martor la emanciparea ţăranului care face mari eforturi
pentru a se lumina, precum au făcut mai toţi ardelenii la sfârşitul
secolului al XIX-iea şi începutul secolului al XX-iea. Cele mai realizate
lucrări sunt schiţele care au ca subiect omul în diferitele lui ipostaze,
proze în care se conturează un viguros conflict cu reuşite tente de
dramatism, însă spaţiul pe care se spun lucruri de o deosebită
importanţă într-o formă artistică potrivită e prea mic, astfel că, după
lectura lucrărilor, simţi nevoia să zici că ai citit doar planul de idei al
unor miezoase lucrări literare.
Citind schiţele ce abordează temele sociale, lectorul va întâlni
drama omului de condiţie modestă care nu se poate reface de pe
urma unor nenorociri întâmplătoare precum cea din schiţa A murit
Bărnuţa sau va fi tulburat de urmările nefaste ale războiului care
ucide oameni la zeci de ani după ce s-au stins flăcările sale, mai ales
dacă rănile sufleteşti ale acelor loviţi nu se cicatrizează, precum nu sa vindecat nici cea a eroului din schiţa intitulată simplu Vecinul
Dumitru.
O temă specifică Ardealului, pe care au tratat-o cu măiestrie
scriitorii noştri, este cea a iubirii strivite de patima pentru pământ a
unuia dintre parteneri, impediment la care se adaugă neînţelegerea
de care dau dovadă părinţii, nesocotind iubirea dintre cei tineri.
Reprezentativă în acest sens este schiţa Bocotanii. Petrică
Ceteraşul este schiţa care atinge doar o temă foarte interesantă,
aceea a traficului de mărfuri, îndeletnicire actuală, după decenii, şi în
veacul XXI, făcut cu mari riscuri, capcană în care au căzut mulţi
oameni împinşi de nevoile care i-au făcut să-şi încerce norocul fără a
se gândi că preţul ce l-ar putea plăti pentru nelegiuiri poate fi chiar
viaţa. Ca şi Vecinul Dumitru, şi această schiţă ar fi putut constitui
subiect pentru o operă de mare întindere epică.
Lecturând cartea lui Andrei Radu, cititorului îi este dat să
întâlnească nume specifice Maramureşului, dar care înfăţişează în
acelaşi timp ţăranul cu umorul său autentic şi sănătos, cu frământările
şi zbaterile sale, şi nu de puţine ori cu un destin tragic, care, în mai
toate cazurile, nu-l ocoleşte pe omul care, deşi nu poartă nici o vină,
viaţa nu-l iartă. Reluarea şi dezvoltarea de către autor a schiţelor din
cartea sa Din ţara lui Dragoş în vederea unei reeditări ar fi fost
salutară fiindcă s-ar fi împlinit mai multe deziderate ale celor care au
scris despre ea atunci când a apărut, iar cititorii n-ar fi avut decât de
câştigat. Şi noi, asemeni apreciatului critic Olimpiu Boitoş, suntem de
părere că mai toate schiţele cu o mai pronunţată tematică socială
creaţii
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trebuiau tratate pe o întindere mai mare fiindcă aveau teme ample de
mari nuvele, în cea mai severă accepţie a cuvântului, prelucrare de
pe urma căreia ar fi avut de câştigat atât autorul cât mai ales cititorii
săi.
După

o jumătate de veac de la apariţia primei cărţi de proză în
a Maramureşului Istoric despre care criticul Olimpiu
Boitoş scria „ ... că însumează schiţe în care valoarea artistică este pe
deplin realizată" şi că „ ... de multe ori ne aflăm în faţa unor motive de
mari virtualităţi şi regretăm că ele nu au fost mai amplu prelucrate" 12 ,
noi, cititorii de azi, regretăm că prozatorul maramureşean n-a scris
mai multe lucrări de factura celor cuprinse în singura sa carte de
proză Din ţara lui Dragoş în care a început dar nu a continuat
munca de repunere în circulaţie a valorilor satului maramureşean,
spre cinstea literelor româneşti şi binele iubitorilor de frumos care ar
aprecia, cu siguranţă, educativele lucrări despre care am vorbit în
medalionul de faţă, dacă ar fi reeditate.
Paginile unei posibile istorii a culturii şi literaturii
Maramureşului Istoric, nu se pot închide fără a-l pomeni la loc de
cinste pe ilustrul dascăl şi înzestratul prozator Andrei Radu, care s-a
stins din viaţă la 27 aprilie 1989 la Bucureşti, maramureşean dintre
aceia cu care ţara lui Dragoş şi Bogdan se poate făli.
istoria

12

literară

O. Boitoş, op. cit., p. 29.
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Structura

şi evoluţia

raporturilor de proprietate asupra
pământului în satele brănene*
Ioan Prahoveanu
Braşov

Regiunea cu aspect de Platformă**, în suprafaţă de 193km 2 ,
cunoscută sub denumirea de Trecătoarea Branului,; sau culoarul
Rucăr-Bran,;; iar în lucrările etnografice, sub numele de subzona
etnografică - la unii cercetători;;; - sau zona etnografică Bran - la alţiiiv
- este un compartiment depresionar faţă de ramele muntoase din est
(munţii Bucegi) şi din vest (Masivul Piatra Craiului) reprezentând de
fapt o prelungire a depresiunii tectonice din Ţara Bârsei.
Trecând prin succesive organizări administrativev Branul, ca
unitate antropogeografică şi istorică în care interferenţele unesc
spaţiile etno-culturale intră şi extracarpatice, este constituit - potrivit
ultimei reorganizări administrative din anul 1968- în trei comune:
comuna Bran cu satele Bran, Poarta, Sohodol, Simon şi Predeal;
comuna Moeciu cu satele Moeciu de Jos, Moeciu de Sus, Cheia,
Măgura şi Peştera; şi comuna Fundata cu satele Fundata, Sirnea şi
Fundăţica.

Formarea, răspândirea şi evoluţia aşezărilor brănene sunt
rezultatul conjugării factorilor geografici, demografici, economici şi
istorici. Aceste aspecte ca şi tipologia şi evoluţia acestor aşezări au
fost prezentate, pe larg, de către noi, cu prilejul simpozionului „Branul
în cultura populară românească" din 1-2 iunie 1994.
În lucrarea de faţă mă voi opri asupra unui factor care, cel
puţin în faza arhaică a satului brănean a avut un rol însemnat în
configurarea structurii aşezărilor şi anume proprietatea asupra
pământului, prin structură şi raporturi în evoluţia lor, urmând ca prin
adânci cercetări să subliniem şi înrâuririle pe care le-a avut asupra
întregului context etno-cultural.
În satul brănean proprietatea asupra pământului nu cunoaşte
împărţirea în intravilan (vatra satului) şi extravilan (hotarul satului),
gospodăriile fiind răspândite pe întregul hotar sau teritoriu al satului.
Fiecare familie are proprietatea în jurul casei sau, ca urmare a
creşterii demografice divizată în mai multe părţi ale satului. Uliţele
lipsesc şi comunicaţia se face de la drumul care traversează
localitatea pe poteci ducând de la o casă la alta. Gospodăria este
aşezată în mijlocul proprietăţii care astfel îndeplineşte atât funcţii ale
la Simpozionul Internaţional de etnologie de la "Muzeul
Sighetu Marmaţiei, din 26-28 XII 1994.
aspectului de suprafaţă nivelată, dar fragmentată prin văi.

* Comunicare

prezentată

Maramureşului"

**

Datorită
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intravilanului, de vatră a locuinţei permanente cât !fi acelea ale
extravilanului de spaţiu de producţie, de aici rezultând atât structura
dispersată a satului cât şi caracterul complex al gospodăriei brănene.
Proprietatea este împărţită în bătătură*, spaţiu pe care sunt
grupate casa şi construcţiile gospodăreşti; grădina de legume; holda
de cartofi, uneori şi de cereale, mai frecvente în condiţiile economice
autarhice şi fanatul.
Dacă proprietatea se întinde şi pe un teren mai puţin productiv
sau pâlcuri de pădure această parte de teren („loc")** este folosită ca
păşunat şi pentru văratul vitelor.
Părţile de „loc" destinate culturilor sunt despărţite de fâneţe şi
păşuni prin garduri de ..tambre" (bucăţi de lemn crăpate şi dispuse
vertical pe „răzloage" orizontale), iar întreaga proprietate a unei familii
este despărţită de căile de comunicaţie şi proprietăţile învecinate prin
garduri de „răzlogi", trecerea dintr-o parte în alta făcându-se prin
pârleaz.
După cum rezultă din documentele medievale de arhivă, care
consemnează o situaţie existentă înainte de înstăpânirea feudală a
Braşovului asupra satelor brănene şi aşa cum ne-a•J relevat şi
cercetările de teren, în acest spaţiu antropogeografie au existat două
forme de proprietate imobiliară: a) proprietatea deavalmăşa asupra
pământului din hotarul satului* şi b) proprietatea individuală asupra
terenului aflat în exploatare individuală a familiei şi în cea mai arhaică
formă de proprietate, în jurul casei, obţinută prin liberă ocupare a
terenului „în regiunea liberă din punct de vedere economic". Acesta
este totodată modul originar de dobândire a proprietălii. Aceste forme
de proprietate a pământului se bazau pe principiul se drept cutumiar
potrivit căruia „ceea ce este creat de natură (pădurea, apele,
păşunile) era în stăpânire comuna obştii, iar ceea ce era creat de om
prin munca lui (curături, desţeleniri, culturi de pomi fructiferi etc.)
devine proprietatea lui individuală".vi
Procesul de constituire a celor două forme de proprietate în
zona Bran ţine seama de caracteristica satului de tip risipit în care după cum s-a arătat mai sus - proprietatea asupra pământului nu
cunoaşte împărţirea în intravilan şi extravilan, pe aceeaşi suprafaţă
de teren concentrându-se ambele funcţii: de locuinţă permanentă, şi
spaţiu de producţie, pe care în satele adunate o îndeplineşte în mare
parte extravilanul.
De aceea terenul destinat complexelor funcţii ale unei
gospodării a fost de la început - şi nu putea fi decât proprietate
individuală a familiei. În organizarea arhaică a satului brănean copiii,
pe măsură ce deveneau maturi defrişau noi terenuri, iar cu timpul
individualizau părţi din sat folosite până atunci în cote părţi ca munte
(în sens de unitate economică) pentru văratul vitelor.vii Cu timpul
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restrângându-se posibilitatea de ocupare a altor terenuri, noile
nu se pot întemeia decât prin înzestrare, fragmentarea
proprietăţii având drept consecinţe evoluţia satului spre tipul răsfirat şi
apoi adunat, de vale şi de-a lungul drumului.
Cu privire la formele pe care le îmbracă moştenirea
proprietăţii imobiliare în satele brănene menţionăm: moştenirea ab
intestata (în virtutea legii) aceea potrivit căreia la moartea
proprietarului pământul revenea moştenitorilor legitimi; moştenirea
testamentară; şi înzestrarea forma cea mai frecvent întâlnită până la
jumătatea secolului al XX-iea.
Aceasta se făcea cu ocazia căsătoriei, printr-o înţelegere între
părinţi, concretizată într-un act numit foaie de zestreviii, întocmit în faţa
primarului satului şi a martorilor, act în care erau specificate atât
bunurile imobile cât şi cele date ca zestre tinerilor căsătoriţi.
Cutumele româneşti în materie de moştenire bazate pe
principiul ultimogeniturii, casa părintească rămânând celui mai mic
dintre fii, se aplicau şi în zona Bran.
Hotarele dintre proprietăţi se fixau prin pietre de hotar şi
garduri. Hotărnicia se făcea prin prezenţa dregătorilor satului, iar din
a doua jumătate a secolului XVII când stăpânirea Braşovului se
extinde şi asupra satelor brănene, de către castelanix, ca reprezentant
al "domnului de pământ" asistat de către birăul şi juzii satului.
Evidenţa proprietăţii se va ţine - ca în întreaga Transilvanie de
altfel - prin conscriptii urbariale în care erau consemnate bunurile
imobiliare aflate în posesia iobagilor şi se stabileau sarcinile acestora
faţă de domnul de pământ.
Urbariile devin cu timpul acte oficiale folosite drept baza
pentru întocmirea cărţilor funciare în a li-a jumătate a secolului al
XIX-iea.
Trecerea satelor brănene, la jumătatea secolului XVII, în
stăpânirea oraşului Braşov va aduce schimbări şi în privinţa regimului
de proprietate asupra pământului. Ţărănimea brăneană va fi redusă
la starea de iobăgie, iar Braşovul în calitate de "domn de pământ" va
deveni proprietar. Pământurile, până atunci proprietatea ţăranilor
liberi, vor rămâne în posesia şi folosinţa acestora, cu achitarea
obligaţiilor feudale care decurgeau din dreptul de proprietate al
Braşovului iar terenurile alodiale erau administrate direct de către
oraş prin castelan, reprezentantul sau la Bran.
gospodării

*. Uneori mai numită şi ogradă, alteori termenul de ogradă extinzându-se asupra
întregii proprietăţi.
**.În satele Branului întâlnim sistemul de împărţire a proprietăţii pe "locuri".
***. Proprietarii deavălmaşi aveau în stăpânire cote-părţi numite "ocale" (1 oca = 1.5
ha) folosite în indiviziune până la jumătatea sec. XX.
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Din secolul al XVIII-iea, statul austriac urmărind îmbunătăţirea
bazei fiscale, caută să reglementeze raporturile dintre stăpânii feudali
şi supuşi, care erau principalii contribuabili. Soluţia a fost introducerea
reglementărilor urbariale care prevedeau imobilitatea şi ereditatea
pământului iobagilor şi separarea de pământul alodial, care rămânea
domnului de pământ. Iobagul rămâne cu pământul pe care-l are în
folosinţă iar darea către stat se deplasează de pe om pe pământ.
Primul şi cel mai complet Urbariu al cetăţii şi satelor brănene
este din anul 1761 x şi are ca obiect "inventarierea cetăţii Bran şi a
fondurilor bunurilor domeniul Bran". Potrivit acestui document
suprafaţa de pământ era măsurată în numărul de căruţe de fân care
putea fi recoltat. Pentru pământul pe care-l aveau în folosinţă,
colibaşii brăneni - cum erau întâlniţi în documente locuitorii Branului erau obligaţi la o taxă anuală numită răscumpărarea pământului.xi
Potrivit acestui document în posesia individuală sau cu cotepărţi a colibaşilor brăneni erau şi un număr de 20 de munţi situaţi pe
versanţii brăneni ai munţilor Bucegi. Pe lângă pământurile aflate în
folosinţa brănenilor, în interiorul Branului, Braşovul avea şi terenuri
arabile alodiale (300 holde) în hotarul Branului, fâneţe alodiale
dispersate pe văile Turcului şi Moeciului, precum şi un număr de 4
munţi „alodiali".xii
Litigiile de hotare şi cele privind moştenirea pământulu! se
soluţionau de către castelani, instanţa de apel fiind judecătoria din
Braşov.xiii

Regimul de proprietate asupra pământului reglementat prin
Urbariul de la 1761 se menţine până la revoluţia de la 1848 când prin
„Legea privitoare la desfiinţarea iobăgiei în Principatul Transilvaniei",
şi şase ani mai târziu prin Patenta Urbarialaxiv foştii iobagi devin
proprietarii pământurilor urbariale ai pădurilor şi păşunilor pe care leau folosit până atunci, iar stăpânirea oraşului Braşov rămân fostele
proprietăţi alodiale. Potrivit legii nr. 53 din 1871 pădurile defalcate
foştilor urbarialişti vor fi administrate ca o pădure comună, iar
gospodărirea
pădurii
se va face sub controlul autorităţilor
administrative. Astfel au luat fiinţă composesoratele de pădure ale
foştilor urbarialişti.xv

La aplicarea Legii pentru reforma agrară din anul 1921 al cărui
scop era „sporirea şi întregirea proprietăţilor ţărăneşti"xvi pădurile şi
păşunile rămase până atunci în stăpânirea Braşovului, urmau să fie
expropriate de comisia constituită în acest scop şi atribuite comunelor
brănenexvii.

Potrivit acestei legi, care nu face referire la terenul din sat, se
stabileau trei categorii de proprietăţi cuprinzând păşuni, fâneţe şi
păduri cu regim juridic diferit privind dreptul de folosinţă:
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1. -

proprietăti comunale - acelea la care în baza legii agrare au

drept de

2. -

folosinţă toţi

locuitorii comunei.

proprietăţi urbariale - ale foştilor iobagi sau ale urmaşilor lor

recunoscute ca atare de legile vechi.
proprietăţi composesorate - acelea care aparţin mai multor
proprietari şi sunt folosite de ei în comun. Prin „Aşezământul obştii
composesoratului de pădure" erau riguros reglementate folosirea
pădurilor, păşunatul vitelor în islazuri, păşuni împădurite, goluri de
munţi şi păduri de către coproprietarixviii.
Evoluţia formelor de proprietate după această dată va urma
reglementărilor privind fondul silvic din perioada interbelică când
pentru protejarea pădurii şi muntelui au fost elaborate amenajamente
silvice ce pot fi folosite şi azi - şi mai ales azi - de către specialişti.
În intervenţia noastră am prezentat câteva aspecte privind
proprietatea asupra pământului în satele brănene căutând să corelăm
informaţiile din teren cu datele oferite de documentele de arhivă.
Deşi cercetările trebuie continuate pentru analiza fenomenului
din perspectiva diacronică şi printr-o abordare interdisciplinară într-o
viziune ecologică, câteva concluzii se pot desprinde:
1. Structura proprietăţii este unul din factorii care determina structura

3. -

aşezărilor;

nedelimitarea
intravilanului
de extravilan
configurându-le
caracterul dispersat.
2. Satul brănean cunoaşte şi cea mai arhaică formă de proprietate;
obţinută cu
multe secole, înaintea pătrunderii migratorilor în Transilvania, prin
liberă ocupare a terenului „în regiune liberă economic şi fără
îngrădiri de ordin administrativ şi politic".
3. Cutumele româneşti în malarie de proprietate se păstrează şi
după înfeudarea satelor brănene de către oraşul Braşov,
reglementările din sec. XVIII aşezând doar un înveliş juridic,
decurgând din dreptul „domnului de pământ" peste străvechile
instituţii româneşti.
1

N. Orghidan, Branul, consideratiuni morfologice, extras din „B.S.R.R.G." L VI,
1936, p.3.
" Ţara Bârsei (monografie colectivă sub redacţia lui N. Dunăre) voi. I, Bucureşti,
1972, p.23.
iii Ibidem, p. 73.
iv Georgeta Stoica, Olivia Moraru, Zona etnografică Bran, Editura Sport - Turism,
Bucureşti, 1983
v Până la 1848 Branul a fost comuna colectivă de care aparţineau cele 11 sate, apoi
la 1854 se constituie într-o pretură aparţinând prefecturii Braşovului, iar între anii
1863-1925 satele brănene au fost arondate la Districtul Făgăraş. În anul 1925 se
Bucureşti,
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organizează

Plasa Bran cu sediul la Zărneşti, alipită la judeţul Braşov. (cf. I.
Praoveanu, Contribuţii la studiul aşezărilor brănene, în mss.)
vi Stefan Pascu, Voievodatul Transilvaniei, voi. III, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 1986, p.
13.
vii În satul Moeciu de sus, partea de sat numită Lupşoru, astăzi proprietate individuală
a locuitorilor satului, era în sec. XVIII muntele Lupşoru unul din cei 20 de munţi ai
brănenilor (Arhivele Statului Braşov, Urbariale, 1761, pachet 97).
vili În „Foaie de zestre" încheiată la 2 octombrie 1932 "în localul primărie Sirnea" în
ceea ce priveşte zestrea ce o da Ioan Al. Benga, fiului sau Iosif Ion Benga şi viitoarei
sale nurori Aurelia Ion Benga Burlacu şi în ceea ce priveşte zestrea ce o da Ion
Benga Burlacu fiicei sale Aurelia şi viitorului său ginere Iosif Ion Benga se preciza:
I. Eu Ion Alexandru Benga dau zestre fiului meu Iosif şi viitoarei mele nurori
Aurelia tot pămăntul ce ii am în folosinţă şi casa; şura de la Stoica şi toate
obiectele din casă.
li. Eu Ion Benga Burlacu dau zestre fiicei mele Aurelia şi viitorului meu ginere Iosif
Ion Burlacu:
a) o bucată de pământ la locul numit Saft trupa întreagă cu hodaia de pe el.
b) o bucată de pământ de la Moise Gh. Cojocaru ce o am din licitaţie trupa
întreagă.

8000 lei bani numerar în două rate, 4000 lei la încheierea căsătoriei, iar restul în
termen de un an de zile.
(Foaia de zestre se află în xerocopie la Fondul documentar al Muzeului Bran).
ix ln anul 1818 juraţii din Bran: luon Harda şi luon Nedelcosu, în numele colibaşilor de
acolo cer ca "domnul castelan care a soluţionat unele diferende şi împărţiri de avere,
de douăzeci de ani să rămână pe mai departe judecător"(funcţia o preluase
arendaşul "om neştiutor").
(Arhivele Statului Braşov, actele Magistratului, 1600/1818)
xArhivele Statului, filiala Braşov, Fond Primăria oraşului Braşov, Urbariale, pachet 97.
xi"Aceasta rezultă din faptul că atunci când moar cineva şi copiii sau rudele sau
altcineva ia muntele, acela plăteşte o taxă de 10 bani când însă colibaşii schimbă
i11tre ei pământul sau moşia atunci dau numai jumătate"(lbidem).
x"Zănoaga şi Greotişu pe care ii folosea din îngăduinţa domnilor castelani locuitorii
din Cristian în schimbul unei taxe anuale, Muntele Gutanu pe care ii folosesc
ghimbăşenii şi Muntele Clăbucetu pe care ii folosesc colibaşii brăneni. (Ibidem)
XIII Ibidem
xiv Din istoria Transilvaniei, voi. li, pp. 135-141.
xv Iosif Jivan, Composesoratele de pădure din Transilvania, Banat şi controlul
statului, Gherla, 1936, p.1 O.
xvi V. Niţescu, Legea pentru reforma agrară din Transilvania, Crişana şi Maramureş
precum şi Regulamentul de aplicare, Bucureşti, 1921, p.6.
xvu Arhivele Statului Braşov, Fond Primăria comunei Moeciu de Jos, nr. 14/1939,
p.58.
xviii Originalul în Arhiva Primăriei Fundata.
c)
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Ţara Lăpuşului şi

problema chiaburilor în anii '50.
Documente inedite
Gheorghe Robescu
Baia Mare

Ţara

Lăpuşului, sau Terra Lapus, după cum este
într-un document din 1315, constituie o unitate geografică
şi etnografică cu un specific aparte. Teritoriul zonei este situat în
Depresiunea Lăpuşului şi se suprapune aproximativ fostei unităţi
administrative - plasa Lăpuş, care în anii interbelici ţinea de judeţul
menţionată

Someş.

Complexul fizico - geografic în care se încadrează Ţara
se suprapune peste cursul superior şi mijlociu al râului
Lăpuş, se mărgineşte la nord şi nord-est de lanţul munţilor Lăpuş şi
Ţibleş, la sud de culmea Breaza, la vest de culmea Pietriş şi
depresiunea lnău, prelungindu-se către Ţara Năsăudului. 1
„Ţara, aşa cum o defineşte reputatul cercetător Mihai Pop,
este înainte de toate o activitate spirituală în c~re oamenii au aceeaşi
imagine despre lumea din afară, aceleaşi norme în relaţiile dintre ei,
aceleaşi comportamente. O Ţară este pentru ei o stare de conştiinţă,
este identitatea pe care o preţuiesc şi de care sunt mândri". 2
Ţara Lăpuşului este un ţinut de păduri, păşuni subalpine,
fânaţe, livezi, cu terenuri cultivate doar în partea de jos a văilor.
Evident, caracteristicile geografice şi clima relativ umedă, au
influenţat economia zonei, unde agricultura se practica pe suprafeţe
mici, creşterea animalelor ( bovine şi păstorit) a avut un rol important.
Conform împărţirii administrative din 1926, plasa Lăpuş, ce
intra în componenţa judeţului Someş, cuprindea 33 de localităţi:
Baba, Băiuţ, Boiereni, Borcut, Coroieni, Costeni, Cufoaia, Cupşeni,
Dămăcuşeni, Dealu -Mare, Dobricul Lăpuşului, Drăghia, Dumbrava,
Groape, Groşi, lnău, Larga, Lăpuş, Libotin, Peteritea, Poiana-Botizii,
Poiana Porcului, Răzoare, Rogoz, Rohia, Stoiceni, Strâmbu-Băiuţului,
Suciu de Jos, Suciu de Sus, Târgul Lăpuşului, Ungureni, Văleni. 3
Lăpuşului

Corneliu Mirescu, Ţara Lăpuşului, Bucureşti, Editura Ethnolgică, 2006, pp 5 şi 12
Georgeta Stoica, Mihai Pop, Zona etnografică Lăpuş, Bucureşti, Editura Sport Turism, 1984, p. 5;
3
Recensământul general al populaţiei României, Bucureşti, 1930, voi.I - Populaţia
statornică în 1930 după sex şi stare civilă, p. 211. Plasa Lăpuş din judeţul Someş
avea în 1930 un număr de 28.337 locuitori. Dintre localităţile mai mari: Lăpuş - 3.016
locuitori, Târgu Lăpuş - 2.358 locuitori., Băiuţ - 1.065 locuitori, Groşi - 1.803
locuitori, Rogoz - 1.055 locuitori, Suciu de Sus - 1.894 locuitori, Libotin - 1.176
locuitori. Cele mai mici localităti erau: Poiana Botizii 341 locuitori , Peteritea 414
locuitori şi Groape 97 locuitori. Majoritatea localităţilor aveau sub 1OOO de locuitori.
Ocupaţia de bază a locuitorilor era agricultura, cu precădere creşterea animalelor.
1

2
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În 1950, România este împărţită administrativ în: regiuni,
raioane şi comune. Localităţile fostei p:ase Lăpuş sunt incluse în
raionul Lăpuş, ce cuprinde în plus, o parte însemnată din Chioar.
Documentele studiate au fost emise la nivelul comunelor ce făceau
parte din raionul Lăpuş cu centrul administrativ la Târgul Lăpuş.
Marea proprietate agrară a fost desfiinţată în urma aplicării
legii rurale din martie 1945. Ulterior au fost desfiinţate şi proprietăţile
de până la 50 de hectare, menţinute iniţial de legea amintită.
În viziunea guvernanţilor comunişti ai vremii, chiaburii
reprezentau unul din principalele obstacole în calea colectivizării.
De unde denumirea de chiabur, cuvântul a fost preluat de
comunişti din limba turcă şi înseamnă ţăran înstărit, bogat. Chiabur
este un sinonim perfect pentru rusescul kulak. Măsurile luate
împotriva acestora erau evident de inspiraţie sovietică.
Ce sunt chiaburii de fapt, sunt acea categorie socială a
lumii satelor constituită din ţărani înstăriţi, erau fruntaşii satelor care
prin muncă şi sudoare şi-au agonisit averea. Ei erau un exemplu
pozitiv pentru întreaga ţărănime, un model de urmat. Ca urmare, în
viziunea comuniştilor, această categorie socială trebuia distrusă.
Modelul pe care îl reprezentau chiaburii pentru ansamblul
ţărănimii era cu exactitate perceput de comuniştii români în momentul
demarării procesului de colectivizare. „Chiaburimea, burghezia
satelor - afirma liderul comunist Gheorghe Gheorghiu Dej - e un tip cu
totul deosebit, un tip care şi-a întocmit gospodăria muncind, asudând,
exploatând, speculând, e un tip combativ, un element care nu se
deosebeşte mult de restul ţăranilor, dacă te uiţi la îmbrăcămintea lor,
la faptul că muncesc. De aceea şi în ochii ţăranilor, chiaburii trec încă
drept nişte oameni vrednici, buni gospodari". 4
Nu existau nişte norme stricte în care să poţi încadra un
ţăran ca fiind chiabur. Cuvântul avea evident şi o însemnată
încărcătură
politică.
Principalul criteriu îl constituie mărimea
proprietăţii, dar şi alte criterii, anume: dacă era preot sau fiu de preot,
dacă a activat în partidele istorice, dacă era proprietar de mori,
vâltori, ateliere, unităţi comerciale, unde folosea munca salariată etc.
Problema chiaburilor în Lăpuş trebuie integrată politicii la
nivel naţional a Partidului Comunist. Distrugerea chiaburimii fiind o
etapă în procesul de desfiinţare a proprietăţii private în agricultură şi
comunizarea în totalitate a acestui important sector al economiei.

Excepţie făceau două localităţi: Băiuţ şi Strâmb Băiuţ, unde ocupaţia de bază era
mineritul.
4
Ruxana Cesereanu, Comunism şi represiune în România, laşi, Editura Polirom, p.
108-121
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Chiaburimea a fost oficial desfiinţată în 1958, după care a
urmat colectivizarea forţată, proces încheiat în 1962. Spre deosebire
de celelalte sectoare economice ( industrie, bănci, finanţe) unde
procesul comunizării a fost foarte rapid, în agricultură procesul a fost
mai lent, în primul rând datorită opoziţiei înverşunate a ţăranilor. În
lumea satului românesc proprietatea, fie ea mare, fie ea mică, era
sfântă. Colhozurile de tip sovietic reprezentau o neagră perspectivă
pentru ţărani.
Prin rezoluţia din martie 1949 este demarat la nivel
naţional procesul de „îngrădire" al chiaburilor, adică împiedicarea
acestora de a se dezvolta economic, inclusiv de a utiliza munca
salariată. Modalităţile de aplicare a „îngrădirii" presupunea o „politică
fiscală de clasă care să uşureze situaţia ţăranului sărac şi mijlocaş,
pe de-o parte, şi să apese pe chiabur, pe de altă parte". 5
Cotele obligatorii, aplicate pentru prima oară în 1946, au
constituit un adevărat coşmar pentru ţărănime în general, dar mai
ales pentru gospodăriile înstărite, în special. Măsura avea o clară
conotaţie politică deoarece sub aspect economic au lovit agricultura,
în loc să o ridice. Acest sistem al cotelor a fost aplicat până în 1957,
când au fost desfiinţate, fiind menţinute doar cele la carne până în
1962.
Măsurile luate împotriva ţărănimii în general, a celei
înstărite în mod special, sunt clar de inspiraţie sovietică. Sub diverse
pretexte oamenii erau siliţi să renunţe la case, la agoniseala de-o
viaţă. Dacă se opuneau, erau închişi sau deportaţi în urma unor
procese regizate.
Ridicaţi din casele lor, expropriaţii au fost deportaţi peste
noapte în locuri şi condiţii de neimaginat anterior. Erau lăsaţi cu
întreaga familie în plin câmp, unde trebuiau să-şi ridice gospodăria de
la zero. Casele din localităţile de origine au fost naţionalizate şi
transformate în diverse sedii oficiale, date în chirie, sau chiar ocupate
de potentaţii vremii. Aceeaşi soartă o aveau: pământul, anexele
gospodăreşti, atelierele, morile, inventarul viu sau mort.
Între 1949 şi 1952, după cum afirma chiar liderul comunist
Gheorghe Gheorghiu-Dej, peste 80.000 de ţărani au fost arestaţi şi
trimişi în judecată. Culmea este că majoritatea erau aşa zişi „ţărani
muncitori", adică săracii şi mijlocaşii, nu chiaburi.
În coloniile de muncă, între 1950 ~i 1954, 4.865 de ţărani
au fost încadraţi alături de alţi 17.212 oameni.

5
6

Ibidem, p. 11 O
Ibidem, p. 111
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după

Este deci explicabil acel fenomen petrecut în România
1948, cunoscuţi sub numele de rezistenţă armată

anticomunistă.
adoptată de autorităţi a vizat în prima fază lovirea
pe care a aruncat-o în închisori sau a strămutat-o în
Bărăgan, după modelul aplicat de sovietici în Siberia. S-a trecut
concomitent la lovirea ţăranilor înstăriţi, trecuţi în categoria chiaburilor
şi care dacă nu au luat drumul închisorilor au fost continuu hărţuiţi şi
supuşi unui regim discriminatoriu, atăt ei cât şi copiii lor.
Documentele ce fac obiectul studiului de faţă au fost emise
de consiliile polulare din comunele fostului raion Lăpuş şi cuprind
procesele verbale şi listele de chiaburi. Fiecare persoană are o fişă
care cuprinde date privind averea în 1945 şi 1952. Mai precis
suprafaţa de pământ deţinută în proprietate ( arabil, fânaţe, păşuni şi
inventarul „viu şi mort"), adică animalele domestice din gospodărie,
(mai puţin păsări) şi uneltele agricole: plug, grapă, car. La acestea se
adăugau după caz: mori, vâltori, treierători, maşini de cusut. Se
făceau precizări la orientarea politică a celor vizaţi, atitudinea faţă de
regim, statutul social, originea „nesănătoasă" ( preot, ofiţer în vechea
armată etc). Se preciza în ce măsură se folosea sau nu munca
salariată şi câte zile pe an. Şedinţele la toate comunele se
desfăşurau după acelaşi tipar. Se lua cuvântul şi erau înşirate numqle
celor propuşi pentru liste.
În Lăpuş suprafeţele arabile sunt relativ mici şi nu se pretau
unei exploataţii agricole de mari dimensiuni. Foarte puţine persoane
deţineau mai mult de 5 hectare de teren arabil. Problema era că
oficialităţile locale trebuiau să găsească chiaburi cu orice preţ. Aşa
sunau indicaţiile de sus.
Toate procesele şi listele cu chiaburi au fost trimise la raion,
unde în şedinţa din 14 octombrie 1952 au fost avizate. Astfel, la
nivelul raionului Lăpuş au fost înscrise pe listele de chiaburi 262 de
persoane. 7
Vom extrage din documentele studiate o serie de exemple
ce sunt caracteristice pentru sistemul de teroare declanşat de
autorităţile comuniste asupra ţărănimii şi care evidenţiază în acelaşi
timp absurdul, grotesc şi comicul multor dintre situaţiile create în
acele timpuri.
În comuna Târgu Lăpuş cel mai bogat chiabur avea 30,57
ha, din care doar 9,41 ha era arabil. Mai avea 2 cai, 2 porci, 11 oi, o
căruţă, un plug şi o grapă. A fost învăţător şi dădea pamânt în dijmă.

Tactica

intelectualităţii

7
Direcţia judeţeană a Arhivelor Naţionale, Fond Sfatul Popular al Raionului Lăpuş,
dosar nr.13/1952 f. 46-66
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Cel mai puţin înstărit dintre chiaburii comunei Târgu Lăpuş
avea 3,50 hectare de pământ, din care 1,99 arabil, nu avea inventar
mort, inventar viu- o vacă. Exploata ţărănimea cu o batoză şi un
motor.
Acest din urmă aspect a contat de fapt pentru includerea
respectivei persoane pe lista chiaburilor.
Un alt chiabur, fost profesor, dădea pământ în dijmă şi
„exploata prin farmacia soţiei".
Un alt aşazis chiabur era de meserie mecanic şi avea un
atelier de fierărie, prin care, în viziunea autorităţilor, îşi exploata
angajaţii. 8

În raza comunei Copalnic Mănăştiur, în şedinţa din 19 iunie
au fost trecute pe lista chiaburilor 59 de persoane. Cei mai mulţi
chiaburi îi avea evident centrul de comună cu 14 persoane, urmat de
Copalnic şi Măgureni cu câte 13 şi Preluca Nouă cu 4 persoane. Toţi
erau „exploatatori, sabotori şi foloseau (unii dintre ei) munca
salariată". Două cazuri ce frizează absurdul: Dragomir Ioan de 51 ani
din Copalnic era „exploatator" pentru că avea taur de montă. La fel şi
Cozmuţa Ioan din acelaşi sat „ exploata" tot cu taurul de montă.
Interesant este cazul lui Conţ Gheorghe din Copalnic, care
avea doar 2,45 hectare teren arabil, din totalul de 8,45 hectare.
Pământul şi-l lucra cu familia, dar avea un fiu „ridicat pentru lansare
de zvonuri". Altul a fost declarat chiabur pentru că era proprietar de
moară. Nu conta faptul că era stricată, deci nu avea cum să
„exploateze" cu ea.
În Preluci toţi chiaburii „exploatau" cu cazanele de fiert ţuică.
Tot aşa „exploatează" şi în zilele noastre, deoarece pe Dealurile
Prelucilor, cu sate răspândite şi mulţi pomi fructiferi, aproape fiecare
gospodărie are cazan de fiert ţuică.
Un alt caz, cel al lui Miele Alexandru, din Mănăştur care a
fost declarat chiabur, printre altele, pentru că era „exploatator, fost
avocat, mare manist, în prezent se află la canal. 9
O persoană din Lăpuş, Mâţ Ioan a fost declarată
chiabur pentru că soţia lui are maşină de cusut cu care „exploatează
ţărănimea săracă şi mijlocaşă". Are trei case, dintre care una este
închiriată. Pop Măriuca din Lăpuş este declarată chiabur deoarece
soţul şi cei doi fii sunt fugari în munţi. Alt caz, tot din Lăpuş: „Tov.
Paşca Ioan ( propune) ca exploatatorul Buda Grigore de la casa cu
numărul 486 de a fi trecut pe lista chiaburilor din comună deoarece
acesta a exploatat ţărănimea muncitoare din comună cu organizarea
de stână, precum şi prin servitorii pe care i-a avut şi îi are în prezent
8
9

Ibidem, f. 292-301
Ibidem, f. 91 - 125
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în munte" Se mai arată apoi că „cei trecuţi pe listele vechi
locul în categoria duşmanilor poporului, sunt nişte marşavi,
foşti şi actuali exploatatori, deci, în consecinţă trebuie trecuţi pe lista
definitivă a chiaburilor din comuna noastră". 10
Herman Vasile din Rogoz are doar 2,89 hectare arabil, dar
deţine 1/3 parte dintr-o batoză şi 1/10 parte dintr-o moară şi este
caracterizat drept „mare exploatator". Mai mult decât atât, are ginere
preot. 11
În ceea ce priveşte cotele, am afirmat că au constituit un
adevărat coşmar pentru lumea satelor. Aşa a fost. lată ce declara
Buda Maria din satul Ungureni cu privire la cantităţile ce trebuiau
predate la stat în cadrul cotelor: carne de porc- 100 kg, carne de vită200 kg, lapte de vacă- 1200 I, fân 15-20 maji, cartofi- 1500 kg, grâu10-12 maji, floarea soarelui- 80 kg, 9 m3 de lemne. Toate acestea pe
un trimestru. Lână -1,5 kg/an, de la o oaie, 18 I de lapte pe an tot de
la o oaie. Persoana în cauză poseda 80 de oi şi 5 vaci, la vremea
la o

stână

îşi menţin

respectivă.

Listele definitive de chiaburi au fost stabilite la nivel de raion,
centralizarea proceselor verbale şi listelor venite de la
comunelor aparţinătoare în şedinţa extraordinară a Comitetului
Executiv raional din 14 octombrie 1952. Au participat: Perşa Vasile preşedinte, Bota Vasile - vicepreşedinte, Grossman Iosif - secretar,
Ghiman Gheorghe, Enescu Valeriu, Nagy Margareta, Sitaru
Gheorghe, membrii.
Facem precizarea că acţiunea de întocmire a listelor de
chiaburi s-a desfăşurat intens pe tot parcursul anului 1952. 12
Prima serie de procese verbale la nivel de comune s-a
finalizat până în luna iunie. La nivel de raion, în 20 iunie 1952 s-au
întocmit listele cu chiaburi. În octombrie s-a revenit şi listele au fost
micşorate semnificativ. Adică din 466 de persoane propuse în iunie,
în octombrie, pe listele definitive, au rămas doar 262. Au fost şterşi
204" 13
Singurul punct la ordinea de zi a fost aprobarea listelor de
chiaburi, aşa cum au venit ele din teritoriu, în care sens, cu
unanimitate de voturi s-a pronunţat hotărârea nr.48:
după

10

Ibidem, f.
Ibidem, f.
12
Ibidem, f.
13
Ibidem, f.
11

270-275
253-260
46-56
57-66
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Comuna Rohia
Rohia-4
Poiana Porcului - 4
Total 8 chiaburi
Groşi
(o
singură
Comuna
localitate)
11 chiabururi
Comuna Cupşeni
Cupşeni- 3
Costeni- 3
Total 12 chiaburi
(În satul Ungureni nu figurează
nici un chiabur).
Comuna Rogoz
Rogoz-9
Damacuşeni - 2
Libotin - 1
Total 12 chiaburi
Comuna

Comuna

Comuna

Comuna

Cerneşti
Ciocotiş-4

Trestia - 3
Fânaţe - 3
Brebi - 2Cerneşti 24
Brebeni - 1
Bloaja- 1
Total
38
de
chiaburi
Comuna

Făureşti

Comuna

Făureşti

-1
Cetăţele - 1
Plopiş - 1
Şurdeşti - 3
Lăschia - 2
Total 8 chiaburi
CopalnicComuna
Mănăştur

Copalnic9

Comuna

Mănăştur

-

Copalnic- 6
Vad-3
Ruşor- 3
Măgureni - 7
Preluca Veche - 3
Total 31 chiaburi
Suciu de Sus
Suciu de Sus - 20
Larga - 8
Suciu de Jos - 6
Total 34 chiaburi
Vima Mică
Vima Mică-5
Vima Mare-9
Sălniţa - 3
Jugăstreni - 1
Total 18 chiaburi
Dumbrava
Dumbrava-4
Borcut- 3
Dobric- 7
lnău - 5
Total 19 chiaburi
Coroieni
Coroieni - 5
Drăghia -4
Baba- 3
Dealu - Mare - 4
Total 16 chiaburi
Lăpuş

Lăpuş - 11 chiaburi
Comuna Târgu Lăpuş
Târgu Lăpuş- 10
Cufoaia - 12
Total 22 chiaburi
Comuna Răzoare
Văleni- 15
Peteritea - 8
Răzoare- 5
Total 28 chiaburi
Total general 262 de chiaburi

S-au înregistrat la primam un număr foarte mare de
Abuzurile au fost atât de evidente, încat a trebuit să se
revină şi multe persoane au fost scoase de pe listele de chiaburi.
Problemele au fost generate tocmai de faptul că nu existau criterii
clare pe baza cărora să se facă încadrarea în categoria de chiabur. În
multe cazuri prevalau criterii de natură politică şi nu economică.

contestaţii.
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Cea mai uzuală formă de protest a ţărănimii a fost petiţia. Au
fost înregistrate mii de astfel de petiţii prin care se cerea scoaterea de
pe lista chiaburilor.
Atunci când ne referim la lupta de rezistenţă armată împotriva
regimului comunist din Ţara Lăpuşului facem precizarea că această
formă externă de protest se încadrează în fenomenul mai larg
specific întregii Românii şi a cunoscut o amploare maximă în ultimii
ani ai deceniului cinci şi primii ani ai deceniului şase ai secolului
trecut. Din păcate în cele mai multe cazuri grupurile mai mari sau mai
mici colaborau doar sporadic între ele iar mişcarea a avut un caracter
spontan. Nici vorbă de comandament la nivel naţional sau regional.
Aşa se face că aceste grupuri au rezistat, unele mai mult altele mai
puţin, dar în final au fost lichidate. Unele au rezistat câteva luni, altele
mai mulţi ani. Longenitatea lor are două explicaţii majore:
a). îşi aveau sălaşul în zone izolate, greu accesibile
b ). se bazau pe sprijinul populaţiei satelor care le oferea
hrană, îmbracăminte, arme, adică cu ce era necesar supravieţuirii în
codrii greu accesibili, îi ascundeau în sate, dacă era nevoie, le
furnizau în formaţii despre acţiunile autorităţilor.
Membrii acestor grupuri de rezistenţă se încadrau perfect
profilului de chiabur, aşa cum era descris de autorităţi. Adică erau
oameni înstăriţi ai satelor care au reacţionat violent la abuzurile
autorităţilor.

Alexa Bel - diacul din Cufoaia (cântăreţ în strană) era un om
Avea pământ, avea gospodărie mare cu vite multe. Muncea
din greu cu întreaga familie. Avea o batoză. În 1947 intră în conflict
cu autorităţile locale şi e silit să ia drumul codrilor. A rezistat în munţi,
aproape doi ani. Cobora în satul natal, sau în alte localităţi, cânta la
biserică atunci când se credea în siguranţă lua drumul munţilor în caz
de pericol.
În cele din urmă a fost prins şi executat. A fost capturat în
propria casă în noaptea de Crăciun a anului 1949. Şeful securităţii din
Dej era pe atunci Alexandru Briceag, o figurc':i sinistră a vremii. Acesta
a ordonat ca Diacul din Cufoaia, prins şi adus la Târgu Lăpuş, să fie
dus înapoi la el în sat, unde a fost împuşcat în spatele propriei case.
Dacă Diacul din Cufoaia a fost un singuratic, au fost cazuri de
grupuri înarmate formate din două sau trei persoane până la câteva
zeci. Este cazul grupului din Sălniţa, comuna Vima Mică. Grupul era
iniţial format din 3 persoane: Ioan Ciocan, un bărbat la 40 de ani, era
fătul (administratorul) bisericii din sat, tânărul Ioan Marc şi Nicolae
Marc, cel mai în vârstă dintre ei. Cei trei au stat prin păduri din
toamna anului 1948 până în iarna anului 1949. Nicolae Marc a fost
prins în cursul unei urmăriri după ce a fost împşcat în picior. Apoi
după spitalizare, a fost condamnat şi închis. Ceilalţi doi s-au predat în
înstărit.
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cele din urmă şi, după un scenariu asemănător aplicat Diacului din
Cufoaia au fost executaţi prin împuşcare în ceafă.
Cea mai numeroasă grupare de rezistenţă armată din Lăpuş a
acţionat în munţii Ţibleşului şi a fost organizată şi condusă de Nicolae
Pop al lui Ichim, fost pădurar în comuna Lăpuşul Românesc. Grupul a
avut în medie 20 de persoane, plus, minus.
Nicolae Pop era un om înstărit. Avea 19 hectare de pământ.
Avea moară pe apă, cazan de fiert ţuică, stupi de albine. Gospodăria
era la distanţă de sat, cam la 16 km. Avea o familie numeroasă şi toţi
lucrau din greu pentru a întreţine gospodăria. A intrat în conflict cu
autorităţile în primăvara anului 1949, când a luat drumul munţilor şi a
organizat un grup de rezistenţă format din localnici fugari.
Acesta a colaborat cu grupul de rezistenţă din leud Maramureş, aflat de partea cealaltă a Munţilor Ţibleşului.
Din grupul „ Ţibleşul" au făcut parte în afară de Nicolae Pop,
fiica acestuia Aristina şi fiul Ichim, Ioan Măţ, un vecin de-al lor,
studentul Mircea Dobre, Anastasie Oniga, preot greco-catolic în
Lăpuşul Românesc, Vasile Paşca, profesor de religie, Vasile Hotea
din Hărniceşti, Ioan Rus din Sighet, Ioan Tivadar din Rona de Jos,
ultimii trei erau din Maramureş. În septembrie 1950 grupul sporeşte
cu încă şapte tineri din leud, îndrumaţi de preotul satului, Ioan Dunca
-Joldea.
Spre sfârşitul anului 1952 presiunea trupelor de securitate era
tot mai mare. S-a organizat o ofensivă generală pentru lichidarea
grupului. Se ia hotărârea dispersării grupului, urmând a se reuni în
primăvara anului 1953.
În martie 1953 grupul „Ţibleşul" e anihilat în totalitate. Au fost
împuşcaţi în diverse împrejurări: Dumitru Hotico, în septembrie 1952;
preotul Atanasie Oniga, în ianuarie 1953; Vasile Hotea, în ultima
acţiune de rezistenţă, în martie 1953. Cei rămaşi în viaţă au fost
arestaţi şi judecaţi la Tribunalul Militar Oradea şi s-au ales cu ani grei
de închisoare. 14
Una din figurile sinistre din anii de care ne ocupăm au fost
Alexandru Briceag, şeful securităţii din Dej. Era adeptul lichidării
imediate a celor capturaţi în lupte.
Şef al securităţii din Târgu Lăpuş a fost la început Alexandru
Banc, fiu de fierar din Dej. L-a avut ca adjunct pe Simion Siling.
Acesta a rezistat în funcţie întreg deceniul n60 al secolului trecut. A
fost urât de lăpuşeni datorită metodelor deosebit de brutale folosite în
anchete.

Ştefan Belu, Pădurea răzvrătită, Editura „Galaxia Gutemberg", Târgu Lăpuş, 2009
p.71 - 82

14
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Nu trebuie să uităm de una din figurile „legendare" ale epocii
Gheorghe Rusu, secretar cu propaganda la comitetul raional Lăpuş.
A dat dovadă de un zel rar întâlnit în aplicarea liniei partidului
comunist în toate sferele de activitate.
Era originar din Băiuţ, localitate de mineri şi a terorizat zona
ani la rând şi-a constituit o „gardă personală" formată activişti recrutaţi
de el din mediul muncitoresc al Băiuţului, care, la nevoie, băteau şi
terorizau satele la ordinul acestuia. Era sadic. Spre exemplu, după
cum relatează profesorul Filip Ludovic din Libotin, atunci când s-au
format C.A.P.-urile, a ordonat ca loturile ajutătoare în Libotin să fie
date nu aşa cum doreau oamenii, adică pe vechiile proprietăţi,
aproape de casă. Scopul declarat al acestuia era de a distruge cât
mai repede sentimentul de proprietar al ţăranului. S-a ajuns până
aproape de răscoală şi autorităţile, inclusiv cele de la Bucureşti, au
cedat. 15
Despre Gheorghe Rusu se poate scrie un roman. A fost unul
din personajele centrale ale romanului „Feţele Tăcerii" ale lui
Augustin Buzura.
Documentul nr.1 prezentat în anexă este reprezentativ pentru
modul în care s-au întocmit listele de chiaburi. În toate comunele s-a
lucrat după acelaşi tipic.
În concluzie, Ţara Lăpuşului reprezintă un exemplu pentru
modul în care autorităţile vremii „au rezolvat" problema agrară în
România. Nu conta faptul că zona nu se preta la agricultura în ferme
mari, conta doar comunizarea agriculturii după model sovietic.
ANEXE
DOCUMENT NR. 1
Sfatul Popular al Raionului
Comitetul Executiv

Lăpuş

PROCES VERBAL

Încheiat în şedinţa extra ordinară a Comitetului
Executiv Raional care a avut loc la date de 14 Octombrie 1952 la
Sfatul Polupar al Raionului Lăpuş.
Sunt prezenţi tovarăşii: Persa Nicolae preşedinte,
Bota Vasile vicepreşedinte, Grossman Iosif secretar, Ghiman
Gheorghe, Enescu Valeriu, Nagy Margareta, Sitaru Gheorghe.
Mărturiile lui Dumitru Cristea din Târgu Lăpuş, fost activist raional şi ale lui Ludovic
Fiiip, profesor în Libotin.
15
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Absenţi motivaţi: tovarăşii

Gog Lucia

şi

Banu Maria, Stoian Ioan,

Nagy Iuliu.
Participă

ca delegat al Sfatului Popular Regional tov.
Raţ Şeful Secţiunii Financiare Regionale.
Tov. Perşa Nicolae preşedintele Sfatului după ce
constată că formalităţile de convocare sunt îndeplinite şi că
majoritatea membrilor Comitetului Executiv Raional sunt prezenţi, la
orie 20 deschide şedinţa arătând următoarea
ORDINE DE ZI:

Verificare şi aprobare listelor de chiaburi.
Trecând la ordinea de zi tov. preşedinte prezintă listele de chiaburi
revizuite cu propunerile Comitetelor Executive Comunale, arătând în
dreptul fiecăruia dintre cei trecuţi pe liste situaţia materială precum şi
o caracterizare a fiecăreia în parte.
Tov. preşedinte arată că listele propuse de comune au fost în
amănunţime verificate de către Comitetul Executiv restrâns, cercetate
pe teren şi că unele propuneri de ştergere din lista făcută de
Comitetele Executive comunale au fost reformate în urma judecării
temeinice a celor propuşi la faţa locului.
La discuţii asupra acestor liste cu propunerile Comitetelor Executive
comunale, membrii Comitetului Executiv Raional îşi arată părerea în
parte asupra fiecărui caz.
După încheierea discuţiilor tov. secretar prezintă proiectul de hotărâre
pe care îl supune aprobării Comitetului Executiv Raional.
Comitetul Executiv Raional în unanimitate de voturi aprobă, iar tov.
preşedinte pronunţă,

HOTĂRÂREA NR. 48

Comitetul Executiv al Sfatului Popular Raional convocat în şedinţa
extraordinară la data de 14 Octombrie 1952,
Având în vedere dispoziţiunile art. 18 din Regulamentul de
funcţionare a Sfaturilor Populare Raionale,
Având în vedere că listele de chiaburi depuse de Sfaturile populare
comunale au fost verificate poziţie de poziţie, s-a discutat asupra lor
cu privire la condiţiile materiale fiecărui locuitor propus să rămână pe
liste s-au propus să fie şterşi.
Având în vedere listele de chiaburi întocmite anterior şi aprobate cu
hotărârile Nr.30 din 20 Iunie 1952, şi 44 din 29 August 1952,
Ca unanimitate de voturi,
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Art. 1.- Se aprobă
locuitori din raion:
Comuna Rohia
Bărbos Maria
Cosma Ioan
Zaharia Nicolae
Zaharia Augustin
Procopiu Cotuţ
Man Ioan
Man Domnica
Man Alexandru

Comuna Groşi
Miholca Gavril
Pop Ioan
Pop Gavril
Bud Ioan
Pop Ilie
Gherghely Ioan
Miholca Ioan
Podean Gavril
Pop Nicolae
Pop Ilie
Pop Gavril
Comuna Cupşeni
Filip Grigore
Pintea Octavian
Cureu Augustin
Nodiş Silviu
Chira Sav
Lucian Pavel
Comuna Rogoz
Santa Nicolae
Vlasan Victor
Santa Gheorghe
Santa Ioan
Herman Vasile
Santa Vasile
Damian Gheorghe
Nistea Ioan
Santa Ioan
Szekelz Danila
Filip Ioan
Sabo Rafila

şi rămân

Rohia
Rohia
Poiana P.
Poiana P.
Moreşti

Groşi

Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi

Groşi
Groşi
Groşi
Groşi
Groşi

Cupşeni
Cupşeni

Cupşeni

Coste ni
Coste ni
Coste ni

HOTĂRĂŞTE:
buni înscrişi în listele chiaburilor

următorii

Nr. casei 20
Nr. situaţiei 1
Nr. casei 59
Nr. situaţiei 3
Nr. casei 67
Nr. situaţiei 4
Nr. casei61
Nr. situaţiei 5
Nr. casei 63
Nr. situaţiei 17
Nr. casei 20/a
.... Nr. situaţiei 8
Nr. casei 20
Nr. situaţiei 1O
Nr. casei 114
Nr. situaţiei 11
Total comune Rohia: 8 chiaburi

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

casei 1
casei 8
casei 10
casei 43
casei84
casei254
casei307
casei339
casei419
casei415
casei 398
Total comune

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

casei 167
casei 210
casei204
casei 109
casei 132
casei 164
Total comune

Nr. situaţiei 1
Nr. situaţiei 2
Nr. situaţiei 3
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 5
Nr. situaţiei 6
Nr. situaţiei 7
Nr. situaţiei 8
Nr. situaţiei 9
Nr. situaţiei 1O
Nr. situaţiei 11
Groşi: 11 chiaburi
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

1
3
situaţiei 9
situaţiei 21
situaţiei 24
situaţiei 25
Cupşeni: 6 chiaburi
situaţiei

situaţiei

Nr. situaţiei 1
Nr. casei 108
Nr. situaţiei 2
Nr. casei 139
Nr. situaţiei 3
Nr. casei 46
Nr. situaţiei 4
Nr. casei 20
Nr. casei 36
Nr. situaţiei 5
Nr. casei 131
Nr. situaţiei 6
Nr. casei 196
Nr. situaţiei 7
Nr. casei 267
Nr. situaţiei 8
Nr. casei 9
Nr. situaţiei 9
Nr. situaţiei 11
Dămăcuşeni Nr. casei 184
Nr. situaţiei 17
Libotin
Nr. casei 119
Dămăcuşeni Nr. casei 64
Nr. situaţiei 20
Total comuna Rogoz 12 chiabur

Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
Rogoz
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Comuna Cerneşti
Bărbos Gavril
Ciocotiş
Gherghely Haralambie Ciocotiş
Gherghely Arxente
Ciocotiş
Văsuţ Alexandru
Trestia
Sovrea Vasile
Trestia
Mureşan Aurel
Fâneţe
Sabău Ioan
Fâneţe
Şerban Gavril
Brebeni
Dancoş Alexandru
Brebeni
Cerneşti
Pintea Simion
Bota Ioan
Cerneşti
Bota Traian
Cerneşti
Medan Valer
Cerneşti
Lazăr Gheorghe
Cerneşti
Latiş Octavian
Cerneşti
Lazăr Alexandru
Cerneşti
Văsuţ Ştefan

Cerneşti

Gheorghişan GheorgheCerneşti

Pop Ioan
Măguţ Mihai
Medan Teodor
Sovrea Augustin
Cosmuţa Artenie
Bota Ioan
Cosmiţa Alxandru
Lazăr Gheorghe
Botiş Pavel
Mureşan Ioan
Jurjiu Arxente
Horogoş Aurel
Marc Ioan
Pintea Alexandru
Pintea Ioan
Bota Alexandru
Bota Filip

Cerneşti
Cerneşti

Brebeni
Fâneţe
Cerneşti
Cerneşti

Cerneşti
Cerneşti
Cerneşti
Ciocotiş

Bloaja
Trestia
Cerneşti

Cerneşti
Cerneşti

Cerneşti
Cerneşti

Cozmuţa Dănilă

Cerneşti

Pop Alexandru
Pop Ioan

Baia Mare

Nr. casei285
Nr. casei81
Nr.casei227
Nr. casei 117
Nr. casei50
Nr. casei 170
Nr. casei 202
Nr. casei50
Nr. casei 1
Nr. casei 194
Nr. casei 123
Nr. casei 155
Nr. casei244
Nr. casei 228
Nr. casei 70
Nr. casei 208
Nr. casei205
Nr. casei 150
Nr. casei 146
Nr. casei87
Nr. casei23
Nr. casei48
Nr. casei 15
Nr. casei 187
Nr.casei78
Nr. casei95
Nr. casei 113
Nr. casei 170
Nr. casei 162
Nr. casei 115
Nr. casei 177
Nr. casei 212
Nr.casei85
Nr. casei 36
Nr. casei 47
Nr. casei 65

situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

1
2
5
8
7
1O
13
15
18
19
20
21
22
25
26
27
31
33
34
35
36
39
49
43
45
46
47
48
49
50
51
52
28
29
30
42

CI~

Total comuna
Comuna Făureşti
Leş Timoftei

Făureşti

Herţa Găvrilă

Cetăţele

Molnar Rudolf
Bud Găvrilă
Pop Mihai
Herman Henric
Filip Teofil
Vd. Gheorghişan
Iuliana

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Plopiş
Şurdeşti
Şurdeşti

Şurdeşti
Lăschie
Lăschie

Nr.casei 100
Nr. casei 11
Nr.casei 103
Nr. casei 189
Nr. casei 207
Nr. casei 190
Nr. casei 29
Nr. casei 1
Total comuna
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Cerneşti

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

38 chiaburi.

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

Făureşti

5
11
13
14
15
17
21

22
8 chiaburi

Comuna Copalnic Mănăştur
Avram Iuliana
Cop. Mănăştur
Nr. casei 185
Cop. Mănăştur
Nechita Ioan
Nr. casei64
Anca Leontina
Cop. Mănăştur
Nr. casei243
Cop. Mănăştur
Nr. casei 176
China Alexandru
Bote Petre
Cop. Mănăştur
Nr. casei 65
Pop Alexandru
Cop. Mănăştur
Nr. casei96
Pop Valeria
Cop. Mănăştur
Nr. casei 218
Miclea Alexandru
Cop. Mănăştur
Nr. casei60
Petrovan Clement
Cop. Mănăştur
Nr. casei 18
Onaci Ioan
Copalnic
Nr. casei230
Ghindaş Teodor
Copalnic
Nr. casei29
Nagy Octavian
Copalnic
Nr. casei 130
Dragomir Augustin
Copalnic
Nr. casei.16
Conţ Gheorghe
Copalnic
Nr. casei239
Mihalca Virgil
Copalnic
Nr. casei237
Costin Gheorghe
Copalnic
Nr. casei60
Marc Ioan
Copalnic
Nr. casei26
Nr. casei6
Pop Ştefan
Copalnic
Săsăreanu Ioan
Copalnic
Nr. casei 118
Bârle Ioan
Copalnic
Nr. casei 116
Onişa Ioan
Copalnic
Nr. casei 13
Medan Ioan
Măgureni
Nr. casei8
Medan Ioan I. Alexa Măgureni
Nr. casei78
Măgureni
Nr. casei 15
Manciu Ioan
Măgureni
Nr. casei 17
Medan Andrei
Măgureni
Nr. casei 19
Medan Ioan
Medan Ioan
Măgureni
Nr. casei 45
Măgureni
Nr. casei 13
Nechita Nicolae
Nechita Vasile
Preluca V.
Nr. casei 38
Preluca V.
Jurjiu Gheorghe
Nr. casei72
Preluca V.
Florean Petru
Nr. casei23
Total comuna Copalnic
Comuna Suciul de Sus
Bud Vasile
Suciul
Suciul
Burzo Damian
Suciul
Pop Filip
Cozma Filip
Suciul
Suciul
Cozma lov
Chindriş Ioan
Suciul
Vd. Burzo Ioan
Suciul
Burzo Gavril
Suciul
V. Ropa Simion
Suciul
Chindriş Ioan
Suciul
Marchiş Ioan
Suciul
Bizo Simion
Suciul
Pop Gavril
Suciul
Paşca Teodor
Suciul
Crăciun Doroftei
Suciul
Bozga Grigore
Larga
Chindriş Teodor
Larga
Bozga Teodor
Larga
Larga
Bozga Nicolae

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus
Sus

Nr. casei 198
Nr. casei362
Nr. casei227
Nr. casei 439 ...
Nr. casei 496 ...
Nr. casei 246
Nr. casei 91
Nr. casei 10
Nr. casei 89
Nr. casei266
Nr. casei 401
Nr. casei 489
Nr. casei553
Nr. casei 1
Nr. casei494
Nr. casei 29
Nr.casei 120
Nr.casei81
Nr.casei47
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Nr. situaţiei 1
Nr. situaţiei 2
Nr. situaţiei 3
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 6
Nr. situaţiei 7
Nr. situaţiei 1O
Nr. situaţiei 11
Nr. situaţiei 14
Nr. situaţiei 16
Nr. situaţiei 20
Nr. situaţiei 21
Nr. situaţiei 24
Nr. situaţiei 26
Nr. situaţiei 27
Nr. situaţiei 28
Nr. situaţiei 29
Nr. situaţiei 31
Nr. situaţiei 32
Nr. situaţiei 35
Nr. situaţiei 36
Nr. situaţiei 3
Nr. situaţiei 3
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 40
Nr. situaţiei 48
Nr. situaţiei 49
Nr. situaţiei 53
Nr. situaţiei 58
Nr. situaţiei 58
Mănăştur 31 chiaburi.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

4
6
7
8
9
1O
11
127
13
15
16
17
18
20
21
22
23
24
25

Bozga Maxim
Vasile
Bozga Şotron
Filip Victor
Raţ Victor
Filip Nicolae
Cocis Grigore
Filip Alexa
Bota Gheorghe
Ropan Gheorghe
Burzo Petre
Damian Vasile
Filip Ioan Pischi
Bozga Petru
Mureşan Petru
Chindriş

Comuna Vima-Mică
Roman Alexandru
Roman Alexandru
Balint Gavril
Pop Petru
Candeşloan

Micu Petru
Tecar Ioan
Susa Ioan
Fărcaş Victor
Bodea Ludeschin
Bilţ Rozalia
Micu Grigore
Bob Rozalia
Marc Nicolae
Balint Găvrilă
Roman Nicolae
Candea Gavril
Cristea Petru
Comuna Dumbrava
Petrehuş Zorovavel
Petrehuş Victor
Petrehuş Gavril
Perhsita Alexandru
Leşe Gheorghe
Man Nicolae
Vaida Alexandru
Filip Ioan
Leşe Ioan
luga Teodor
Filip Grigore
Filip Teodor
luga Nicolae
Horvath Antonie
Horvath Teodor
Vaida Flore
Vaida Augustin

Larga
Larga
Larga
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Suciul
Larga
Suciul

de
de
de
de
de
de
de
de
de
de
de

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

casei 125
casei 117
casei93
Jos
casei365
Jos
casei34
Jos
casei286
Jos
casei 151
Jos
casei204
Jos
casei229
Sus
casei563
Sus
casei78
Sus
casei398
Sus
casei 125
casei 60
Sus
casei 498
Total comună Suciul de

Vim a-Mică
Vim a-Mică
Vim a-Mică
Vim a-Mică
Vim a-Mică
Vim a-Mare
Vim a-Mare
Vima-Mare
Vim a-Mare
Vima-Mare
Vima-Mare
Vima-Mare

Nr. casei 167
Nr. casei 84
Nr. casei 169
Nr. casei 107
Nr. casei 159
Nr. casei 23
Nr. casei 152
Nr. casei 72
Nr. casei 93
Nr. casei 130
Nr. casei 16
Nr. casei 89
Nr. casei 31
Nr. casei 137
Nr. casei 139
Nr. casei 7
Nr. casei 13
Nr. casei 170
Total comună

Salniţa

Salniţa
Salniţa

Jugăstrani

Vima-Mare
Vim a-Mare

Nr. casei 18
Nr. casei40
Nr. casei36
Nr. casei3
Nr. casei 109
Nr. casei 143
Nr. casei 136
Nr. casei28
Nr. casei42
Nr. casei??
Nr.casei94
Nr. casei 94/a
Nr. casei 106
Nr. casei 39
Nr. casei50
Nr.casei97
Nr. casei 120

Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Borcut
Borcut
Borcut
Do bric
Do bric
Do bric
Do bric
Dobric
Dobric
lnău
lnău
lnău
lnău

269
https://biblioteca-digitala.ro

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

27
28
situaţiei 29
situaţiei 30
situaţiei 32
situaţiei 34
situaţiei 36
situaţiei 37
situaţiei 38
situaţiei 41
situaţiei 42
situaţiei 47
situaţiei 46
situaţiei 48
Nr.situaţiei 1
Sus: 34 chiaburi
situaţiei

1
2
situaţiei 5
situaţiei 6
situaţiei 9
situaţiei 13
situaţiei 15
situaţiei 16
situaţiei 15
situaţiei 13
situaţiei 19
situaţiei 20
situaţiei 21
situaţiei 25
situaţiei 26
situaţiei 29
situaţiei 30
situaţiei 31
Vima-Mică: 18 chiaburi
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei

1
2
3
4
16
17
22
23
26
29
30
31
32
34
35
37
39

Bărboş Vasile
Picu Pavel

Comuna Corueni
Cristea Arxente
Muşte Gavril
Ciupe Gheorghe
Muşte Romeus
Peteri Ioan
Rebnic Constantin
Corui Augustin
Corui Octavian
Chira Augustin
Pop Ioan
Chifor Ioan
Mada Ioan
Mihiş Vasile
Voievod Nicolae
Dan Alexandru
Muşte Ioan
Comuna Lăpuş
Herta Rozalia
Paşca Simion
Pop Măriuca
Pop Grigore
Pop Teodor
Paşca Nicolae
Tulici Nicolae
Mureşan Zahei
Mureşan Ioan
Tomai Simion
Pop Ioan

lnău

Do bric

Corueni
Corueni
Corueni
Corueni
Drăghia
Drăghia
Drăghia
Drăghia

Baba
Dealul Mare
Dealul Mare
Baba
Baba
Dealul Mare
Dealul Mare
Corueni

Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş

Comuna Târgul-Lăpuş
Târgul Lăpuş
Man Aurel
Târgul Lăpuş
Bozga Grigore
Târgul Lăpuş
Vad. Szasz Iosif
Târgul Lăpuş
Bodor Zoltan
Târgul Lăpuş
Valovici Franciszc
Târgul Lăpuş
Cionca Iosif
Sălaj Iosif
Târgul Lăpuş
Târgul Lăpuş
Ha\eganu Ghizela
Târgul -Lăpuş
luga Augustin
Târgul -Lăpuş
Moina Irina
Cufoaia
Latiş Ioan
Cufoaia
Latiş Susana
Cufoaia
Bell Valer
Cufoaia
Bell Maria
Cufoaia
Latiş Augustin
Cufoaia
Bell Susana
Cufoaia
Oance Maria
Cufoaia
Latiş Andrei
Cufoaia
Bell Gavril

Nr.casei 114
Nr. situaţiei 40
Nr. situaţiei 25
Nr.casei35
Total comună Dumbrava: 19 chiaburi
Nr. situaţiei 1
Nr. casei93
Nr. situaţiei 2
Nr. casei 19
Nr. situaţiei 4
Nr. casei93
Nr. situaţiei 5
Nr. casei 12
Nr. situaţiei 7
Nr. casei 10
Nr. situaţiei 8
Nr. casei 5
Nr. situaţiei 12
Nr.casei 34
Nr. situaţiei 14
Nr. casei 35
Nr. situaţiei 17
Nr. casei27
Nr. situaţiei 18
Nr. casei75
Nr. situaţiei 19
Nr. casei 11
Nr. situaţiei 25
Nr. casei 10
Nr. situaţiei 26
Nr. casei20
Nr. situaţiei 28
Nr. casei37
Nr. casei9
Nr. situaţiei 29
Nr. casei 131
Nr. situaţiei 30
Total comună Corueni: 16 chiaburi
Nr. casei 101
Nr. casei330
Nr. casei 473
Nr. casei480
Nr. casei741
Nr. casei742
Nr. casei352
Nr. casei 18
Nr. casei756
Nr. casei743
Nr. casei745
Total comună
Nr. casei309
Nr. casei 455
Nr. casei304
Nr. casei297
Nr. casei20
Nr. casei 113
Nr. casei 420
Nr. casei 132
Nr. casei309
Nr. casei423
Nr. casei?
Nr. casei 13
Nr. casei 18
Nr. casei 19
Nr. casei 19
Nr. casei24
Nr. casei55
Nr. casei72
Nr. casei74
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Nr. situaţiei 1
Nr. situa\iei 2
Nr. situaţiei 5
Nr. situaţiei 6
Nr. situaţiei 7
Nr. situaţiei 8
Nr. situaţiei 9
Nr. situaţiei 1O
Nr. situaţiei 13
Nr. situa\iei 14
Nr. situa\iei 26
Lăpuş: 11 chiaburi.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

1
5
6
8
10
11
12
13
13
14
15
22
23
24
25
27
31
32
35

Latiş Ioan
Bell Susana
Latiş Alexa

Nr. casei 80
Nr. casei 82
Nr. casei 87

Cufoaia
Cufoaia
Cufoaia
Total

Comuna Răzoare
Tuns Găvrilă
Pop Ioan
Vlaşin Simion
Vele Gheorghe
Muste Alexandru
Badea Floare
Velea Ioan
Tuns Gheorghe
Petruţ Augustin
Velea Augustin
Hrior Gavril
Nechita Vasile
Vele Vasile
Juncar Augustin
Fărcaş Constantin
Flore Gheorghe
Tuns Ioan
Rus Gavril
Raţ Vasile
Nechita Ioan
Nechita Vasile
Nechita Nicoloae
Hrior Augustin
Alexa Cornel
Petruţ Alexa
Ungur Augustin
Vele Ioan
Vele Andrei

Art.2.- Se aprobă
Comuna Rohia
Man Augustin
Zaharie Victor
Badea Alexandru
Man Grigore
Bud Grigore
Boier Andrei
Pop Gheroghe
Man Grigore

Văleni
Răzoare

Comuna Cupşeni
Todoran Ion
Pintea Ioan
Filip Ioan
Băbuţ Gheorghe
Băbuţ Vasile
Băbuţ Teodor
Buda Aurelia

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Răzoare
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni
Văleni

Văleni
Văleni

Peteritea
Peteritea
Peteritea
Peteritea
Peteritea
Peteritea
Peteritea
Peteritea
Văleni
Văleni
Văleni
Răzoare
Răzoare
Răzoare

ştergerea

comună

Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

38
39
situaţiei 40
Târgul-Lăpuş: 22 chiaburi

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
Total

de pe liste chiaburilor a

87
159
16
38
64
144
85
173
187
24
119
167
177
178
2
33
54
55
46
78
6
28
81
4
148
143
59
92

comună

următorilor

situaţiei

1
3
situaţiei 4
situaţiei 5
situaţiei 6
situaţiei 7
situaţiei 8
situaţiei 9
situaţiei 10
situaţiei 11
situaţiei 12
situaţiei 13
situaţiei 14
situaţiei 15
situaţiei 18
situaţiei 19
situaţiei 20
situaţiei 21
situaţiei 22
situaţiei 23
situaţiei 24
situaţiei 25
situaţiei 27
situaţiei 28
situaţiei 29
situaţiei 31
situaţiei 30
situaţiei 33
Răzoare: 28 chiaburi
situaţiei

locuitori:

Nr. casei 223
Rohia
Nr. casei 8
Poiana Porcului
Poiana Porcului
Nr. casei 131
Boereni
Nr. casei 137
Boereni
Nr. casei 55
Boereni
Nr. casei 31
Boereni
Nr. casei 17
Nr. casei 142
Boereni
Total comună Rohia: 8 şterşi

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

Cupşeni

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei

Nr. casei
Nr. casei
Nr. casei
Nr. casei
Nr. casei
Nr. casei
Nr. casei

Cupşeni
Cupşeni
Cupşeni
Cupşeni
Cupşeni

Ungureni

29
44
216
41
235
242
1
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situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei

2
6
9
12
13
14
15
16

2
4
5
6
7
8
10

Ungur Vasile
Podină Vasile
Buda Ştefan
Buda Pavel
Buda Ioan
Buda Vasile
Podină Ioan
Buda Gheorghe
Buda Ioan
Buda Dumitru
Danciu Iulian
Lucian Ioan
Cupşa Ioan
Cupşa Samuilă

Chira Gavril
Pura Vasile
Comuna Rogoz
Cupas Iosif
Balas Andrei
Totfalusi Alexandru
Cohan Andrei
Filip Alexa
Boda Ludovic
Cosma Augustin
Man Grigore
Comuna Cerneşti
loance Pavel
Bărbos Vasile
Danciu Ioan
Danciu Augustin
Vasiac Chelemtn
Băban Grigore
Leş Alexandru
Ilie Nechita
Bota Iacob
Cosmuţa Augustin
Meguţ Mihai
Opriş Vasile
Şerban Alexandru
Bota Teodor
Sabou simion
Bota Nechita
Comuna Făureşti
Danciu Ştefan
Şovrea Ioan
Leş Gavril
Vasiac Antonia
Vasiac Mihai
Leş Andrei
Greblea Teofil
Bilţ Gavril

Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Ungureni
Coste ni
Coste ni
Coste ni
Coste ni
Coste ni
Coste ni

Dămăcuşeni
Dămăcuşeni
Dămăcuşeni
Dămăcuşeni

Libotin
Libotin
Rogoz
Dămăcuşeni

Ciocotiş
Ciocotiş

Trestia
Trestia
Fânaţa
Fânaţa

Brebeni
Brebeni
Brebeni
Cerneşti
Cerneşti
Cerneşti

Brebeni
Fânaţa
Fânaţa

Cerneşti

Făureşti
Făureşti
Făureşti
Făureşti

Făureşti
Făureşti
Făureşti
Făureşti

Nr. situaţiei 11
Nr. casei 15
Nr. situaţiei 12
Nr. casei 54
Nr. casei 251 Nr. situaţiei 13
Nr. casei 258 Nr. situaţiei 14
Nr. casei 315 Nr. situaţiei 15
Nr. casei 317 Nr. situaţiei 16
·· Nr. casei 445 Nr. situaţiei 17
Nr. casei 416 Nr. situaţiei 18
Nr. casei 324 Nr. situaţiei 19
Nr. casei 277 Nr. situaţiei 20
Nr. situaţiei 22
Nr. casei 12
Nr. casei 124 Nr. situaţiei 23
Nr. situaţiei 26
Nr. casei 24
Nr. casei 198 Nr. situaţiei 27
Nr. casei 116 Nr. situaţiei 28
Nr. casei 131 Nr. situaţiei 29
Total comună Cupşeni: 23 de
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei

134
53
115
27
232
215
255
134
Total

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei

19
43
188
60
97
16
158
112
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situaţiei

10
12
situaţiei 13
situaţiei 14
situaţiei 16
situaţiei 18
situaţiei 19
situaţiei 15
comună Rogoz: 8

Nr.
casei 97
Nr.
casei 83
Nr.
casei 112
Nr.
casei 62
Nr.
casei 205
Nr.
casei 90
Nr.
casei 17
casei 52
Nr.
casei 22
Nr.
casei 22
Nr.
Nr.
casei 210
Nr.
casei 84
Nr.
casei 69
Nr.
casei 161
casei 80
Nr.
casei 100
Nr.
Total comună
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

şterşi

situaţiei

şterşi

situaţiei

3
4
situaţiei 8
situaţiei 9
situaţiei 11
situaţiei 13
situaţiei 18
situaţiei 16
situaţiei 17
situaţiei 23
situaţiei 24
situaţiei 32
situaţiei 37
situaţiei 38
situaţiei 40
situaţiei 44
Cerneşti: 16
situaţiei

situaţiei

1
2
3
4
6
7

situaţiei

8

situaţiei

9

situaţiei

situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei

şterşi

Boroian Mihai
Vasile
Pop Găvrilă
Solomon Tanasie
Cotu\ Nicolae
Făt Spiridon
Roman Gavrilă
Stef Alexandru
Ţura

Comuna Copalnic
Medan Alexandru
Mihăilescu Viorica
Miele Gheorghe
Miele Iulian
Pop Samuilă
Bărna Valer
Bartoş Ştefan

Dragomir Ioan
Cozmuta Ioan
Babici Dumitru
Tarţa Ştefan

Pop Teodor
Maja Gheorghe
Florian Augustin
Băban Vasile
Petruş Arxente
Cristea Alexa
Roman Alexa
Medan Ioan a Trezii
Roman Gheorghe
Carda Valer
Nechita Ioan
Nechita Ioan
Florian Ioan
Marc Alexa
Nechita Simion
Cozmuţa Mihai
Savu Gheorghe

Cetăţele

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Cetăţele

Şurdeşti
Şurdeşti
Şurdeşti

Şurdeşti
Lăschia
Lăschia

Nr. situaţiei 10
casei 85
Nr. situaţiei 12
casei 81
Nr. situaţiei 16
casei 48
Nr. situaţiei 18
casei 140
Nr. situaţiei 19
casei 20
Nr. situaţiei 20
casei 229
Nr. situaţiei 23
casei 94
Nr. situaţiei 24
casei 9
Total comună Făureşti: 16

şterşi

Nr. situaţiei 5
casei 131
Nr. situaţiei 8
casei 251
Nr. situaţiei 9
casei 148
Nr. situaţiei 12
casei 200
Nr. situaţiei 13
casei 57
Nr. situaţiei 15
casei 279
Nr. situaţiei 17
casei 144
Nr. situaţiei 18
casei 17
Nr. situaţiei 19
casei 290
Nr. situaţiei 22
casei 150
Nr. situaţiei 23
casei 76
Nr. situaţiei 25
casei 46
Nr. situaţiei 30
casei 103
Nr. situaţiei 33
casei 21
Nr. situaţiei 34
casei 112
Nr. situaţiei 38
casei 26
Nr. situaţiei 40
casei 13
Nr. situaţiei 42
casei 27
Nr. situaţiei 43
casei 41
Nr. situaţiei 44
casei 90
Nr. situaţiei 45
casei 86
Nr. situaţiei 50
casei 119
Nr. situaţiei 51
casei 116
Nr. situaţiei 52
casei 5
Nr. situaţiei 54
casei 49
Nr. situaţiei 55
casei 1
Nr. situaţiei 52
casei 91
Nr. situaţiei 59
casei 86
Total comună Mănăştur: 28

şterşi

Mănăştur
Mănăştur
Mănăştur
Mănăştur

Mănăştur
Mănăştur

Copalnic
Copalnic
Copalnic
Copalnic
Copalnic
Copalnic
Copalnic
Vad
Ruşor
Ruşor
Măgureni
Măgureni
Măgureni
Măgureni

Măgureni
Măgureni

Preluca
Preluca
Preluca
Preluca
Preluca
Preluca
Preluca

Comuna Suciul de Sus
Cozma Teodor
Suciul
Suciul
Pavaluc Nicolae
Suciul
Filip Ioan
Suciul
Damian Pavel
Suciul
Chindriş Vasile
Larga
Chindriş Teodor
Suciul
Nechita Augustin
Suciul
Chindriş Victor
Suciul
Oniga Nicolae
Suciul
Oniga Ioan
Suciul
Ropan Gavril
Larga
Chindriş Axente
Suciul
Cociş Gavril
Suciu!
Chira loanl. lrimie

Veche
Veche
Veche
Veche
Veche
Nouă
Nouă

de
de
de
de
de

Sus
Sus
Sus
Sus
Sus

de
de
de
de
de

Jos
Jos
Jos
Jos
Jos

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

de Jos
de Jos

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei

21
427
79
261
70
54
287
119
91
270
352
74
223
70
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

2
3
3
14
19
26
31
33
33
39
40
43
44
45

Nechzita Dochia
Bozga Gheorghe

Comuna Vima Mică
Roman Ioan
Balint Ioan
Roman Grigore
Candea Simion
Candea Dumitru
Candealoan
Susa Petru
Micu Ioan
Roman Emil
Tămaş Constantin
Balint Nicolae
Horga Dumitru
Gheduţ Petru

Comuna Dumbrava
Petrehuş Ioan
Petrehuş Ioan
Micu Teodor
Petrehuş Teodor
Fabian Ioan
Leşe Nicolae
Petrehuş Teodor
Petrehuş Victoria
Micu Ioan
Petrehuş Ioan
Petrehuş Ioan
Leşe Ioan
Leşe Pavel
Danciu Grigore
Man Floare
Leşe Zorovavel
Oane Augustin
luga Ioan
Bot Dumitru
Horvath Teodor
Ved. Chira Maria
Gliguţa Nicolae
luga Ioan
Petrehuş Ioan

Comuna Coroieni
Andrei Augustin
Radu Constantin
Sima Victor
Cozma Ioan
Sima Tănase
Radu Ioan
Stan Ioan

Suciu! de Jos
Suciu! de Jos

Vima Mică
Vima Mică
Vima Mică
Vima Mică
Vima Mică
Vima Mică
Vima Mare
Vima Mare
Sălniţa
Sălniţa
Sălniţa
Sălniţa
Jugăstrani

Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Dumbrava
Borcut
Borcut
Borcut
Borcut
Do bric
Dobric
Dobric
Dobric
lnău
lnău

Stoiceni
Stoiceni
Stoiceni

Coroieni
Drăghia
Drăghia
Drăghia
Drăghia
Drăghia

Baba

Nr. casei 248
Nr. situaţiei 49
Nr. situaţiei 50
Nr. casei 100
Total comună Suciul de Jos: 16

şterşi

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
Total

Nr. situaţiei 3
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 7
Nr. situaţiei 8
Nr. situaţiei 10
Nr. situaţiei 11
Nr. situaţiei 12
Nr. situaţiei 14
Nr. situaţiei 22
Nr. situaţiei 23
Nr. situaţiei 24
Nr. situaţiei 27
Nr. situaţiei 28
comună Vima Mică: 16

şterşi

casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
casei
Total

55
8
7
44
24
11
46
54
35
22
41
120
114
139
92
31
51
53
102
51
103
72
44
77

Nr. situaţiei 5
Nr. situaţiei 6
Nr. situaţiei 7
Nr. situaţiei 8
Nr. situaţiei 9
Nr. situaţiei 10
Nr. situaţiei 11
Nr. situaţiei 12
Nr. situaţiei 13
Nr. situaţiei 14
Nr. situaţiei 15
Nr. situaţiei 18
Nr. situaţiei 19
Nr. situaţiei 20
Nr. situaţiei 21
Nr. situaţiei 24
Nr. situaţiei 27
Nr. situaţiei 23
Nr. situaţiei 41
Nr. situaţiei 36
Nr. situaţiei 38
Nr. situaţiei 41
Nr. situaţiei 42
Nr. situaţiei 43
comună Dumbrava: 28

şterşi

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

83
98
53
68
105
90
8
69
7
58
136
41
40

Nr. casei 43
Nr. casei 35
Nr. casei 28
Nr. casei 45
Nr. casei 41
Nr. casei 54
Nr. casei 74
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Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei
situaţiei

situaţiei
situaţiei

3
6
9
1
11
13
15

Mateşan Valer
Chira lsidor
Stanciu Ioan
Voivod Nicolae
Voivod Petru
Boţ Constantin
Damian Grigore

Comuna Lăpuş
Dub Samuilă
Pop Ioan
Bolchiş Nicolae
Pop Ioan
Toma Ioan
Pop Nicolae
Pop Grigore
Paşca Pintea
Tulici Şotron
llea Nicolae
Paşca Ioan
Paşca Nicolae
Marchiş Pavel
Salin Ioan
Buda Grigore

Baba
Dealul
Dealul
Dealul
Dealul

Mare
Mare
Mare
Mare

Drăghia

Baba

Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş

Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş
Lăpuş

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. situaţiei 16
casei 102
casei 53
Nr. situaţiei 20
Nr. situaţiei 21
casei 93
Nr. situaţiei 22
casei 10
Nr. situaţiei 23
casei
casei
Nr. situaţiei 24
Nr. situaţiei 27
casei
Total comună Coroieni: 14 şterşi

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. situaţiei 3
casei 338
casei 446
Nr. situaţiei 4
Nr. situaţiei 11
casei 667
Nr. situaţiei 12
casei 440
casei 695
Nr. situaţiei 15
Nr. situaţiei 16
casei 416
Nr. situaţiei 17
casei 561
Nr. situaţiei 18
casei 216
Nr. situaţiei 19
casei 291
Nr. situaţiei 20
casei 387
Nr. situaţiei 21
casei 342
Nr. situaţiei 22
casei 459
Nr. situaţiei 23
casei 341
Nr. situaţiei 24
casei 477
Nr. situaţiei 25
casei 486
Total comună Lăpuş: 15

şterşi

Comuna Târgul Lăpuş
Szasz Ioan
Tg.-Lăpuş
Kupas Alexandru
Tg.-Lăpuş
Molnar Iosif
Tg.-Lăpuş
Tg.-Lăpuş
Szasz Anton
Mascen Vasile
Tg.-Lăpuş
Bizo Gabriel
Tg.-Lăpuş
Cornea Vasile
Tg.-Lăpuş
Şimon Alexandru
Tg.-Lăpuş
Tg.-Lăpuş
Benyai Maria
Tg.-Lăpuş
Bell Valer
Chifor Valer
Tg.-Lăpuş
Cufoaia
Beie Grigore
Cufoaia
Man Ioan
Bell Andrei
Cufoaia
Cufoaia
Bell Ioan
Bell Vasile
Cufoaia
Cufoaia
Bell Nicolae
Cufoaia
Latiş Ioan

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. situaţiei 2
casei 203
Nr. situaţiei 3
casei 26
Nr. situaţiei 4
casei 85
Nr. situaţiei 7
casei 283
Nr. situaţiei 9
casei 388
Nr. situaţiei 16
casei 154
Nr. situaţiei 17
casei 48
casei 278
Nr. situaţiei 18
Nr. situaţiei 19
casei 215
Nr. situaţiei 20
casei 140
Nr. situaţiei 21
casei 278
Nr. situaţiei 21
casei 23
casei 28
Nr. situaţiei 26
Nr. situaţiei 29
casei 34
Nr. situaţiei 30
casei 44
casei 58
Nr. situaţiei 33
Nr. situaţiei 34
casei 54
Nr. situaţiei 32
casei 77
Total comună Tg. Lăpuş: 16 şterşi

Comuna Răzoare
Tohan Augustin
Juncar Floare
Boş Augustin
Cristea Ioan
Nechita Augustin

Nr.
Nr.
Nr.
Nr.
Nr.

Nr. situaţiei 2
casei 250
casei 59
Nr. situatiei 16
Nr. situaţiei 19
casei 191
Nr. situaţiei 28
casei 95
Nr. situaţiei 32
casei 188
Total comună Răzoare: 5

Au

rămas

buni

înscrişi

Răzoare
Văleni
Văleni

Peteritea
Văleni

în liste 262 de chiaburi.
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şterşi

Au fost
în listă.

şterşi

de pe liste în

număr

de 204

ţărani mijlocaşi

care

greşit

au fost

încadraţi

D.C.S.M.
Preşedinte,

Secretar,

DOCUMENT NR. 2
Sfatul Popular al comunei Răzoare
Comitetul Executiv
Nr. 33311952
PROCES VERBAL

Azi 19 în şedinţa ordinară a Comitetului executiv al Sfatului
Popular al comunei Răzoare.
Sunt prezenţi:
Velea Andreiu preşedinte, Cosma Simion secretar, Tuns Gavril şi
Petrehuş Alexa membrii.
Lipsesc nemotivaţi tov. Roman Floare, iar motivaţi Velea Gavril şi
Velea Ioan.
Tov. Preşedintele deschide şedinţa la orele 24 cu următoarea ordine
de zi:
1. Chiaburi incluşi pe lista oficială a comunei.
2. Diverse
Tov. Preşedinte dă curs primului punct din ordinea de zi expunând în
şedinţă ordinul Sfatului Popular Raional Comitetul Executiv Nr. 4408
- 1952 cu privire la includerea pe lista oficială a chiaburilor din raza
comunei Răzoare, odată cu aceasta prelucrează şi Rezoluţia din 3-5
Martie arătând că pentru aceasta trebuie să se aibă în vedere justa
apreciere în spirit revoluţionar.
Tov. Preşedinte cere înscrieri la discuţii cu privire la această
expunere. Se înscriu tov. Petrehuş Alexa, arată că cei 13 chiaburi
propuşi până în prezent sunt bine verificaţi şi pot rămânea însă
propun să se mai treacă şi Bel Vasile Nr.58, Bel Andreiu Nr.34; Baie
Grigore Nr.23 din Cufoaia, Bel Niculae Nr.62, Bel Susana Nr.49. Tov.
Tuns Gavril arată că pe lângă cei 12 chiaburi propuşi este de părere
să mai fie înscris şi Juncar Floare Nr.59, Tuns Gavril Nr.87, Bot
Augustin Nr.191.
Tov. Cosma Simion arată că la satul Peteritea pe lângă cei 6 propuşi
să fie înscris pe listă şi Nechita Vasile Nr.6, Nechita Niculae Nr.28.
Tov. Velea Andrei arată că la propunerile făcute sunt binevenite, sunt
de acord şi propun şi eu ca să fie trecuţi şi aprobaţi de membrii
Comitetului Executiv propunerile făcute pe lângă cele arătate mai
înainte.
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Tov. Preşedinte în urma expunerilor făcute a propunerilor şi discuţiilor
avute roagă membrii Comitetului Executiv să aducă hotărârea pentru
stabilirea chiaburilor care să fie trecuţi pe lista oficială a comunei.
Tov. membrii ai Comitetului Executiv cu unanimitate de voturi prin
ridicare de mâini fără abţinere votează următoarea:
HOTĂRÂRE Nr. 22
Comitetul Executiv al Sfatului Popular al comunei Răzoare convocat
în şedinţă ordinară la data de 19 iunie 1952.
Având în vedere dispoziţiunile art.18 din Regulamentul de funcţionare
a Sfaturilor Populare comunale,
Având în vedere expunerile şi discuţiile avute în legătură cu trecerea
pe lista oficială a chiaburilor.
Având în vedere şi ordinul Sfatului Popular Raional Nr.4408 - 1952
Cu unanimitate de voturi,
HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Aprobăm includerea pe lista oficială a comunei a chiaburilor din
raza comunei pe sate după cum urmează:
Velea Andreiu - Răzoare Nr.92
Zahan Augustin - Răzoare Nr.150
Pop Ioan - Răzoare Nr.159
Vlasin Simion - Răzoare Nr.15
Velea Gheorghe - Văleni Nr.38
Muste Alexandru - Văleni Nr.64
Velea Ioan - Văleni - Nr.85
Bodea Floare - Văleni Nr.144
Tuns Gheorghe - Văleni Nr.173
Petruţ Augustin - Văleni Nr.187
Velea Augustin - Văleni Nr.24
Hrior Gavril - Văleni Nr.119
Nechita Vasile - Văleni Nr.167
Velea Vasile - Văleni Nr.177
Juncar Augustin - Văleni Nr.178
Velea Gavril - Văleni Nr.60
Juncar Floare - Văleni Nr.59
Tuns Gavril - Văleni Nr.87
Bot Augustin - Văleni Nr.191
Fărcaş Constantin - Peteritea Nr.3
Floarea Gheorghe - Peteritea Nr.33
Tuns Ioan - Peteritea Nr.54

Rus Gavril - Peteritea Nr.55
Raţ Vasile - Peteritea Nr.46
Nechita Ioan - Peteritea Nr. 78
Nechita Vasile - Peteritea Nr.6
Nechita Niculae - Peteritea Nr.28
Latiş Ioan - Cufoaia Nr.7
Latiş Augustin - Cufoaia Nr.24
Bel Valer - Cufoaia Nr.14
Tura Ştefan - Cufoaia Nr.19
Bel Ioan - Cufoaia Nr.44
Latiş Andreiu - Cufoaia Nr.72
Bel Gavril - Cufoaia Nr. 74
Latiş Ioan - Cufoaia Nr. 79
Latiş Ioan - Cufoaia Nr.80
Latiş Alexa - Cufoaia Nr.87
Oancea Maria - Cufoaia Nr.55
Latiş Susana - Cufoaia Nr.13
Bel Susana - Cufoaia Nr.82
Bel Vasile - Cufoaia Nr.58
Bel Andreiu - Cufoaia Nr.34
Baie Grigore - Cufoaia Nr.23
Man Ioan - Cufoaia Nr.28

Tov. Preşedinte dă curs punctului 2 din ordinea de zi cerând înscrieri.
Pentru diverse se înscrie tov. Cosma Simion care cere ca tov.
membri să stabilească ordinea de zi pentru şedinţa viitoare.
Tov. membri ai Comitetului Executiv cu unanimitate de voturi
stabilesc următoarea ordine de zi pentru şedinţa viitoare:
1. Prelucrarea Hotărârei Cons. de Miniştrii în legătură cu
întreţinerea culturilor,
recoltarea, treierişul şi recoltarea
cotelor.
2. Diverse.
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Tov.

Preşedinte declară şedinţa închisă

Sfatul Popular al comunei
Comitetul Executiv

Despre chiaburii

incluşi

la orele 4

dimineaţa.

Răzoare

TABEL NOMINAL
pe lista oficială a comunei

Răzoare

satul

Răzoare.

1.Velea Andreiu de 40 ani, din comuna Răzoare Nr. casei 92,
Numele soţiei Velea Maria
Averea ce a posedat în anul 1945.
Teren arabil 0.8 arii.
Mijloace de exploatare: Inventar viu 1. vacă, oi, porc
Averea ce posedă în prezent:
Teren arabil 0.35 arii, fâneţe 1. ha 0.1. arii, păşune 0.75 arii curte O.
Olar total 2. ha 16 arii.
Inventar viu: vaci 1. buc, porci 1. buc
Mijloace de exploatare: moara acţionată de locomobilă, are un
servitor întrebuinţează 120 zile de muncă.
Caracterizare: explotator şi duşman al regimului
2. Zahan Augustin de 41 ani din comuna Răzoare satul Răzoare
Nr. casei 150, Numele soţiei Zahan Maria
Averea ce a posedat până în 1945.
Teren arabil 3. ha., fâneţe 3. ha, păşune 1. ha, necultivabil 0.34 arii,
curte 0.06.
Mijloace de exploatare: cazan de fabricat ţuică, 2 servitori, Inventar
mort căruţe 2, pluguri 2, grape 2, Inventar viu, cai 4, vaci 6, bivoli 4 ,
oi 30, porci 5, stupi 1O.
Averea ce posedă în prezent:
Teren arabil 4. ha. 90 arii, fâneţe 5. ha. 41 arii, păşune 1. ha. 81 arii,
curte 0.6 arii, Total 12 ha. 18 arii.
Inventar viu: cai 3 buc, vaci bivoli 3 buc, oi 23, porci 2 buc.
Inventar mort: căruţe 2, pluguri 2, grape 2.
Mijloace de explotare: dă pământ în dijmă 3 servitori, întrebuinţează
150 zile muncă anual avut cazan de fabricat ţuica a ţinut tauri.
Caracterizare: expiata cu cazanul cu tauri pentru montă dă bani cu
camăta însutită este duşmanul clasei muncitoare, fapt pentru care îl
propunem de chiabur.
3. Pop Ioan de 63 ani din comuna Răzoare satul Răzoare Nr.
casei 159, Numele soţiei Pop Susana
Averea ce a posedat până în anul 1945.
Teren arabil 2.ha, fânaţe 2.ha, păşune 1.ha 55 arii, curte 0.05 arii
Mijloace de explotare: cazan de ţuică clandestin, moară, servitori 3. a
dat bani cu camăta şi întrebuinţa 160 zile de muncă.
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Inventar mort: căruţe 2, pluguri 2, grape 2
Inventar viu: boi 2, cai 2, vaci 4, bivoli 2, oi 50, porci 10, stupi 16
Averea ce posedă în prezent:
Teren arabil 5. ha. 15 arii, fâneţe 5. ha 40 arii, păşune 1. ha 60 arii,
curte 0.05 arii şi total 12. ha 20 arii.
Inventar viu: vaci 3, cai 1, oi 17, porci 4
Inventar mort: căruţe 2, pluguri 2, grape 2.
Mijloace de explotare: a avut cazan de fabricat ţuică clandestin, o
moară.

Felul cum îşi munceşte pământul: 160 zile muncitori sezonieri, dă
pământul în dijmă, dă bani cu camăta şi are 2 servitori.
Caracterizare: explotează şi a explotat ţărănimea săracă şi este
duşman al regimului.
4. Vlasim Simion de 50 ani din comuna Răzoare satul Răzoare
Nr. casei 15, Numele soţiei Vlasin Ileana.
Averea ce a posedat până în 1945.
Teren arabil 10 ha, fâneţe 10 ha, păşune 17 ha, curte 0.07 arii
Mijloace de explotare: cazan de fabricat ţuică, servitori 5
Inventar mort: căruţe 4, pluguri 3, grape 3, prăşitoare 1
Inventar viu: boi 2, cai 4, vaci 6, bivoli 4, oi 150, porci 18, stupi 26.
Averea ce posedă în prezent:
Teren arabil 12 ha 80 arii, fâneţe 19 ha 69 arii, păşune 7 ha 34 arii,
curte 0.04 arii Total 40 ha 16 arii
Inventar viu: cai 1, porci 1.
Inventar mort: căruţe 1, plug 1, grapă 1, semănătoare 1
Mijloace de explotare: cazan
Felul cum îşi munceşte pământul: foloseşte muncitori sezonieri 100
zile, dă pământul în dijmă, a avut 4 servitori
Caracterizare: explotator duşman al regimului în prezent la canal.

Direcţia Judeţeană Maramureş

Popular al Raionului
46-56.

Lăpuş,

a Arhivelor Naţionale, Fond Sfatul
listele cu chiaburi, dosar nr. 13/1952, f.
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The lssue of the "Rich Peasants"- kulaks-from Lapus Area in
1950
Unpublished documents.
(Sumary)
The author reveals a tragic scene that took place in a small
area from the North-West of Romania, named Lapus, today part of
Maramures county, after the Romanian Communist Party came to
power.
Following the method of the Soviet Union under Stalin, the
communists created and made public numerous lists of wealthiest
peasants from Targu Lapus area and iniated a program of
extermination of some social classes, like these wealthiest peasants,
in purpose to introduce collectivisation of agriculture; this meant that
small farms would be gathered together to form one large massive
one. These bigger farms would be called collectives.
The documents bellow came from the villages belonging to
Lapus district, already part of Maramures region in 1950.
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Românii din Cehoslovacia în „Graiul

Maramureşului"

(1932-1936)
Todinca Gheorghe
Muzeograf Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei
Documentele Marii Uniri din anul 1918 şi mărturiile
participanţilor la acest măreţ act istoric consemnează protestul
maramureşenilor din dreapta Tisei când la Alba Iulia, la 1 decembrie
1918, pe Platoul Romanilor participanţii strigau „Trăiască România
Mare de la Nistru până la Tisa". 1
Ioan Bilţiu Dăncuş, trimis din Slatina ca delegat cu drept de
vot la Marea Adunare Naţională din 1 decembrie 1918, ca
reprezentant al Reuniunii învăţătorilor din Maramureşul istoric, îşi
aminteşte după 18 ani în ziarul „Graiul Maramureşului" că cei „de
peste Tisa au făcut o gălăgie nemaipomenită, atrăgând atenţia
întregii adunări şi strigând:
D'apoi noi, ce de peste Tisa, de ce am venit aici?
Ca să ne lăsaţi străinilor?
Mutăm Tisa peste Carpaţi, dacă-n străini ne lăsaţi! 2
Noi încă voim să fim uniţi cu România Mare! Trăiască
România Mare dela Nistru până la Tisa!" Ovaţii nemaipomenite:
„Trăiască România Mare până peste Tisa! Trăiască Maramureşenii". 3
Din motive cunoscute, dorinţa lor nu s-a împlinit. Ciuntirea
Maramureşului istoric prin tratatele de pace din 1920 este considerată
de ziaristul Gheorghe Dăncuş „operaţie dezastruoasă din punct de
vedere umanitar şi catastrofală din punct de vedere economic". 4
Două treimi din Maramureş, teritoriul cel mai bogat în păduri şi păşuni
au fost ocupate de către cehoslovaci şi polonezi, şi numai o treime,
pe care era concentrată majoritatea populaţiei, a fost alipită de
trunchiul românismului. Noua graniţă a dus la izolarea Maramureşului
de viaţa românească, în absenţa unei legături feroviare directe cu
ţara.

Preocuparea ziariştilor pentru soarta românilor din
Cehoslovacia este mereu prezentă în ziarul „Graiul Maramureşului".
Al. Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Editura Univers, Bucureşti 1940, p. 239-240;
M. Dăncuş, Gh. Todinca, Unirea Maramureşului cu Ţara, Sighet, 2008, p. 53-54; I.
M. Botoş, Dan Mihai Ilieş, 1884-1968, Fişă biografică, f.a., f.I., pag. 1, manuscris.
2
Ioan Bilţiu Dăncuş, Alba Iulia 1918, în Graiul Maramureşului, Anul V, nr. 170-171
din 29 noiembrie 1936, p. 1.
3
„drumul spre Alba lulia"în Sfatul, An 1, nr. 1 din 14 ianuarie 1919, publicat în M.
Dăncuş, Gh. Todinca, op.cit, p. 111.
4
Gh. Dăncuş, Din durerile Maramureşului, în Graiul Maramureşului, Anul III, nr. 16
din 16 noiembrie 1933, p. 3.
1
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Iacob Dermer, geograf şi ziarist, unul din autorii cărţii „Maramureşul
Românesc", scria în articolul „Cum trăiesc românii din Cehoslovacia"
că dincolo de Tisa locuiesc cam 15.000 de români, grupaţi în satele
Slatina, Biserica Albă, Apşa de Mijloc, Apşa de Sus şi Apşa de Jos în
câteva cătune. „Locuitorii acestor sate au fost în bună parte muncitori
la salinele din Slatina, plutaşi pe Tisa sau muncitori la exploatarea
pădurilor". 5
Rupţi de România, se simt străini şi duc o viaţă extrem de
grea în statul cehoslovac. „Azi au fost înlocuiţi la mine de către cehi
aduşi din Boemia, iar industria lemnului fiind în stagnare, oamenii nau ce munci. Agricultura, ocupaţia lor secundară, nu le produce
strictul necesar pentru viaţă, aici ca şi în întregul Maramureş". 6 La
acestea se adaugă impozitele mari precum şi situaţia grea a micilor
agricultori. Nu există nicio păsuire şi nicio milă pentru datornici.
Brutalitatea autorităţilor a dus la ciocniri sângeroase între ţăranii din
Apşa şi jandarmii cehoslovaci. Au rămas pe uliţele satului mai mulţi
morţi şi răniţi". 7 „La toate se adaugă preţurile foarte mari la alimentele
de bază, în special la porumb, greu suportate de ţăranii săraci şi în
nici un caz de românul sau ruteanul din Podearcarpatschi Rus
regiune muntoasă şi săracă". 8
Taxele vamale ridicate şi preţurile mari, lipsa alimentelor au
dus la o adevărată foamete în iarna anului 1934.
„Apşele, ţară de jale", îşi intitulează articolul pictorul şi
ziaristul Traian Bilţiu Dăncuş. Aceleaşi realităţi sumbre le prezintă şi
el opiniei publice din România: „Asupriţi, spoliaţi de fisc, reduşi sub
minimum în posibilităţile lor de trai, aceşti români mai continuă mulţumită tocmai necazurilor comune cu care s-au
prin secole acelaşi vis, românesc, visează cu lacrimi în ochi la fraţii mai fericiţi,
uniţi şi liberi de dincoace". 9
în sat principalul reazem este preotul şi învăţătorul
confesional. „Acolo nu e politică, decât cea a românului asuprit". S-au
du pădurile şi moşiile întinse, „pământul nu-l mai pot lucra din cauza
dărilor grele, iar strănepoţii Apşelor de odinioară, cuib de fişpani
(vicecomiţi) şi personalităţi româneşti au ajuns la sapă de lemn şi
muritori de foame. Nu le-o mai rămas mângăiere decât credinţa în
Dumnezeu şi în şcoala românească". 10

5
I. Dermer, Cum trăiesc românii în Cehoslovacia, în Graiul Maramureşului, An IV, nr.
73 din 3 iunie 1935, p. 2.
6
ibidem
7
ibidem
8
ibidem
9
Traian Bilţiu Dăncuş, Apşele, Ţară de jale, în Graiul Maramureşului, Anul IV, nr.
86 din 4 aprilie 1935, p. 1.
10
ibidem
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Comunitatea apşenilor se adună în jurul bisericii, „o perlă a
geniului românesc" iubirea aproapelui şi credinţa fiind mângâierea lor.
Articolul se încheie cu ruga bătrânească a apşenilor:
„De apă, de foc, de
De clevetelile oamenilor,
De legile domnilor,
Apără-ne Doamne" 11
Mihai Marina, redactor şef la Graiul Maramureşului,
consemnează marea dramă a românilor din dreapta Tisei, mai ales a
celor din Apşa de Jos şi Plăiuţ, unde s-au înregistrat în iarna anului
1933/1934 mai multe decese cauzate de foame. „Numai cine
cunoaşte puterea de rezistenţă a acestor Români, îşi poate imagina
neagra mizerie în care se zbat" .12 Amintind că după iarna grea au
venitd inundaţii pustiitoare, arată că ţăranii şi-au vândut animalele de
pe lângă casă, ca să-şi poată procura hrană, în primul rând porumb,
din România.
„Atâtea feţe supte de foame, atâtea umbre de fiinţe
zdrenţuroase, care vin din Cehoslovacia vorbind româneşte, cu
traista mizeriei în spate, fac un apel mut, la umanismul nostru ca să-i
ajutăm spre a salva viaţa copiilor lor, căci agonizează de foame". 13
Dacă această datorie morală a românilor din ţară prin
ajutoare nu poate fi împlinită, ei trebuie lăsaţi la vamă să-şi treacă
peste Tisa puţinele kilograme de porumb cumpărate la Sighet. Mihai
Marina denunţă un şef de vamă îngâmfat, om „bine hrănit şi bine
înţolit", care nu se închină în faţa necazurilor românilor de dincolo de
frontieră, din biroul său încălzit rostind invariabilele „nu dăm voie".
Facem un apel la autorităţile noastre în drept, ca să ia măsuri, venind
în ajutorul românilor de peste Tisa. 14
„Ce facem cu Românii din Cehoslovacia?" se întreabă şi
Radu Andrei, ziaristul, scriitorul şi doctorul de Sorbona. Martor ocular
al multor incidenţe la cele două vămi de la podul Slatinei, dă un
tablou plastic al zbaterii şi suferinţelor miilor de oameni care aşteptau
nerăbdători să le vină rândul la controlul vameşilor. „Ţipete şi gemete
de durere, dreptul pumnului, al celui mai tare fiind şi aici valabil,
bătrâni striviţi şi aproape morţi în înghesuială. O jalnică luptă de
flămânzi, arătări livide de oameni hrăniţi cu tărâţe şi numai în zilele
mari cu mămăligă care pentru ei este atât de rară". 15
11

ibidem
Mihai Marina, Românii din Cehoslovacia mor de foame. Un şef de vamă nesătul,
în Graiul Maramureşului, Anul III, nr. 28 din 1 martie 1934.
13
ibidem
14
ibidem
15
Andrei Radu, Ce facem cu Românii din Cehoslovacia?, în Graiul Maramureşului,
Anul III, nr. 36 din 26 aprilie 1934, p. 1.
12
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Actanţii

tabloului descris mai sus sunt „fraţii noştri rămaşi în
care parcurgeau zeci de kilometri să vină în România
pentru a-şi cumpăra mălai „dar reglementările vamale nu le permiteau
mai mult de 10 kg porumb pe săptămână". „Mai multe şicane li se pun
la noi decât la vama străină, fiind controlaţi excesiv, ca şi cum ar
scoate din ţara noastră cine ştie ce comori. O soluţie pe cale
diplomatică, un ajutor al nostru de porumb, transportat în comunele
16
româneşti cu asentimentul guvernului amic , se impune".
„Pentru fraţii noştri din Cehoslovacia" face apel ziaristul Ţi
poetul Toma Murgoi Jiboteanu, semnat cu pseudonimul „Tommur". 7
Zelul funcţionarilor vamali duce la arestarea şi condamnarea mai
multor români din dreapta Tisei, care încercau să treacă prin vamă
câteva kg de porumb. Pentru cei rămaşi dincolo de graniţă autorul
cere îngăduinţă, pentru hrana lor şi a familiilor lor, să aibă
posibilitatea de a se aproviziona din ţara mame: „Din produsele ţării
noastre, din care se îndestulesc miile de refugiaţi din Germania şi
atâţia duşmani ai Statului, au tot dreptul să se hrănească toţi
Românii, oriunde şi-ar avea căminul. Să nu facem nebunii ca fraţii
rămaşi dincolo de graniţele României, să se creadă uitaţi şi de
Dumnezeu şi de noi. România le datoreşte ajutor şi trebuie să le facă
toate înlesnirile de a-şi câştiga hrana în mod cinstit. Aşa cere legea
morală şi obligaţia faţă de frate" .18
Situaţia alimentară a românilor din statul vecin, agravată în
primăvara anului 1934, duce la lansarea unui Apel către guvernul
României. Intitulat „Românii din Cehoslovacia mor de foame", după
prezentarea obiectivă a stării de fapte, textul se încheie dramatic: „Cu
sufletul întristat pentru nenorocirea înfometaţilor de peste Tisa, facem
apel autorităţilor noastre şi tuturor celom ce sunt în stare să ajute
salvarea fraţilor noştri, să o facă neîntârziat, căci orice ceas este
pentru ei un chin sfâşietor. Mai ales că guvernul a şi promis, într-o
19
şedinţă economică, ajutorul său".
Grija pentru românii din afara hotarelor României Mari a
devenit tot mai pregnantă odată cu ascensiunea fascismului şi a
revizionismului în Europa, după 1933. cu multă pertinenţă şi spirit
vizionar, istoricul Sebastian Bornemisa dezbate problematica în
articolul „Un imperativ naţional al regiunilor de frontieră", publicat în
Graiul Maramureşului la 19 octombrie 1933. din punct de vedere
naţional, consideră autorul, regiunile de frontieră.cum este şi
ţară străină"

16

ibidem
Tommur, Pentru frafii din Cehoslovacia, în Graiul Maramureşului, Anul li, nr. 12
din 19 octombrie 1933, p. 4.
18
ibidem
19
***, Românii din Cehoslovacia mor de foame, în Graiul Maramureşului, Anul li, nr.
4 din 31 mai 1934.
17
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Maramureşul, ar trebui considerate pentru toţi politicienii romani
terenuri absolut neutre în vâltoarea frământărilor politice. „Aici, unde
bat necontenit şi cu tărie, în zidurile noastre etnice talazurile străinilor,
o singură politică este admisibilă: aceea a întăririi elementului
românesc prin toate mijloacele şi pe toate terenurile". 20
Pentru activarea acestor idei, propune înfiinţarea unei
asociaţii a presei din Maramureş, care prin dibăcie şi străduinţă să
elimine preocupările efemere ce sunt mai prejos de demnitatea
naţională, ,,făcând să vibreze mai presus de toate în sufletul fiecăruia
dorul de luptă pentru marele ideal, care nu poate fi pentru niciun bun
român altul, decât acela al întăririi economice şi culturale a poporului
nostru". 21
Prin
strădaniile
tinerilor
intelectuali
maramureşeni,
majoritatea redactori ai Graiului Maramureşului (Mihai Marina, Gh.
Dăncuş, Mihai Bologa, Artur Anderco, Traian Bil\iu Dăncuş) în anul
1933 se înfiinţa Asociaţia Presei din Maramureş, afiliată la Asociaţia
Presei din provincie. 22
Românii de peste hotare sunt lăsaţi aproape la voia
întâmplării de autorităţile statului român, în vreme ce alte ţări au o
grijă constantă pentru conaţionali, fiind preocupări dominante ale
guvernelor ţărilor respective. Pentru a constata acest lucru - arată
stăruitor Ilie Slătineanu în articolul ,,În apărarea românilor de peste
hotare"23- trebuie să privim cu atenţie la vecinii noştri: cehi, poloni,
unguri, bulgari. Aceştia, dar şi popoarele unor state mai mari, „ca
!talia, Germania şi chiar Franţa şi Anglia, dau dovadă de cel mai aprig
şovinism. Aceste ţări nu uită un moment de fiii lor de peste hotare,
oriunde s-ar afla ei". 24
Străinii
cunosc în permanenţă numărul exact al
conaţionalilor, felul lor de viaţă şi nu se mulţumesc a fi simpli
observatori, ci au grijă să-i ţină în contact strâns cu viaţa din ţara
mamă.

Problema românilor de peste hotare, deşi reprezintă o
de stat, a fost pusă în mod sporadic doar de particulari fie din
ţară fie din locurile unde sunt conaţionali, acţiunile nefiind bine
organizate sau coordonate. „Se pune întrebarea câtă vreme vor
putea rezista (românii din afara graniţelor) printre elementele
politică

În Graiul Maramureşului, Anul li, nr. 12 din 19 octombrie 1933.
Dr. Sebastian Bornemisa, Un imperativ al regiunilor de frontieră, în Graiul
Maramureşului, An li, nr. 12 din 19 octombrie 1933.
22
Adrian Marchiş, Din istoria presei româneşti „Graiul Maramureşului", Sighet,
1932-1940, Ed. Dra~oş Vodă Cluj Napoca, 2002, p. 40-41.
23
Ilie Slătineanu, ln apărarea românilor de peste hotare, în Graiul Maramureşului,
Anul IV, nr. 106 din 29 august 1933, p. 3.
24
ibidem
20
21
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majoritare, ale ţărilor unde se află?" 25 Dintr-o chestiune de ordin
naţional, problema românilor de peste hotare trebuie să devină cât
mai curând de chestiune de înalt ordin de stat. „Numai o acţiune
unitară şi cu concursul statului, va putea să salveze dela peire peste
un milion de suflete de români, rămaşi în afara graniţelor României
Mari!"26
Românii din Cehoslovacia se considerau umiliţi într-un stat
unde unii funcţionari cehi îi considerau „inferiori" şi se comportau
dispreţuitori. Asupriţi, necăjiţi, fără a-şi putea îmbunătăţi posibilităţile
de trai, între românii din dreapta Tisei se crează un puternic curent de
emigrare în România, vânzându-şi averile şi stabilindu-se cei mai
mulţi în Sighet şi împrejurimi. Pentru ei, statul român prin oficiul de
colonizare ar trebui să înceapă o acţiune complexă de a-i ajuta ă-şi
lichideze în avantaj material proprietăţile de acasă şi să se aşeze
definitiv în Ţara Mamă.
Soluţia cea mai bună a fost considerată înfiinţarea unei
„Societăţi a Românilor din Cehoslovacia" care să reunească pe toţi
cei ce trăiau despărţiţi, pe toţi cei care prin originea lor se simţeau
legaţi sufleteşte, astfel încât să se grupeze într-o societate care să fie
puntea de legătură între ei şi cei rămaşi în dreapta Tisei.
Scopul principal al „Societăţii Românilor din Cehoslovacia"
era ajutorarea culturală şi economică a românilor din Cehoslovacia.
Societatea trebuia să activeze pentru organizarea şi propăşirea vieţii
bisericeşti şi economice, ca bisericile să aibă preoţi români, şcolile să
funcţioneze cu învăţători români, în viaţa economică să fie ajutaţi prin
crearea de noi posibilităţi de dezvoltare economică. 27 Românii di
Cehoslovacia aşezaţi în România cereau organizarea lor culturală şi
socială în organizaţii proprii, de întrajutorare. O preocupare specială a
Societăţii Românilor din Cehoslovacia era şi sprijinirea morală şi
materială a levilor şi studenţilor români din Cehoslovacia.
Societatea se voia un element important în viaţa culturală a
Maramureşului, restabilind legătura istorică între românii de pe
ambele maluri ale Tisei. „Situaţia aparte pe care societatea o va
avea, îi va da putinţa să fie unul din cei mai eficace factori de
propagandă şi apropiere între naţia română şi prietenii cehoslovaci". 28
Conştientizarea legăturilor de neam între toţi românii
maramureşeni se face în paginile ziarului „Graiul Maramureşului" şi
prin elogierea prezenţei şi prestaţiei pe scena sigheteană a formaţiilor
culturale ale românilor din dreapta Tisei. Concertul dat de Corul
25

ibidem
ibidem
27
M. Şt. Pop, M. Marina, M. Caliniciu, O societate a Românilor din Cehoslovacia, în
Graiul Maramureşului, Anul IV, nr. 99 din 4 iulie 1935, p. 4.
28
ibidem
26
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Românilor din Sat Slatina la Teatrul Orăşenesc din Sighet în 3 iunie
1944 permite redactorilor ziarului să-l prezite ca o manifestare
culturală de excepţie. „Felul în care s-a prezentat acest cor compus
din ţăranii Români, ne obligă să-l reţinem altfel decât un simplu fapt
divers. Concertul susţinut arată maramureşenilor din România că
fraţii lor rămaşi în ţară străină, vin la noi nu numai după porumb, ci vin
să ne arate şi lucruri frumoase. Căci Corul Românilor din Slatina
poate sta alături de cele mai bune coruri ţărăneşti ce avem în ţară". 29
Românii din Slatina au reuşit aceste performanţe culturale
de excepţie pentru că au iniţiatori pătrunşi de nobleţea menirii lor
(sunt amintiţi Al. Moldovan şi Mihai Gyerye) şi „în fruntea lor un preot
harnic şi cu tragere de inimă", cum este părintele Ioan Marinca,
preşedintele Corului. „Ceea ce au dovedit ţăranii din Slatina, pe lângă
că evidenţiază însuşirile lor artistice, denotă că acolo unde este suflet
românesc şi stăruinţă se pot face minuni". 30
Sărbătorirea festivă a celor de-a 84-a aniversări a zilei de
naştere a primului preşedinte al Cehoslovaciei, T. G. Masaryk (18501937), este un bun prilej pentru ziariştii maramureşeni ai Graiului să
reamintească solidaritatea şi prietenia poporului român cu poporul
cehoslovac. Personalitatea deosebită a preşedintelui Masaryk s-a
manifestat mai ales în primul război mondial, când în anul 1918 a
formulat cele 35 de puncte introduse în Tratatul de Versailles, în
primul rând punctul 16, care afirma că „Românii din Austria, Ungaria
şi Rusia vor fi uniţi cu România". El a fost şi în vremuri grele „un
prieten al nostru prin faptul că a privit cu ochii adevărului problema
31
românească" , referirea fiind desigur la înţelegerea problemelor
românilor din Maramureşul cehoslovac.
Strângerea legăturilor de prietenie între România şi
Cehoslovacia era considerată o datorie de suflet a oficialităţilor din
cele două ţări, amplificată prin delegaţii de înalţi demnitari ce
reafirmau mai ales în oc.;azii festive, bunele relaţii dintre popoarele şi
ţările noastre. Vizita delegaţilor cehoslovaci la Sighet pentru
sărbătorirea zilei de 1O mai 1936 este amintită în ziar ca un moment
important în faţa noilor şi marilor pericole ce ameninţau pacea
Europei şi a celor două aliate. „Sărbătorim cu toată căldura prezenţa
reprezentanţilor poporului care, în vremea robirii noastre naţionale a
luptat cu noi cot la cot, pentru împlinirea idealului nostru naţional.
Sărbătorim în ei pe acel popor care cu noi împreună este chemat să

*** Concertul Românilor din Cehoslovacia. O minunată manifestare culturală, în
Graiul Maramureşului, Anul III, nr. 43 din 15 iunie 1934, p. 3.
30
Ibidem

29

31

***O aniversare , în Graiul Maramureşului, Anul III, nr. 30 din 15 martie 1934.
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lupte pentru

menţinerea

patrimoniului

şi ameninţat de aceleaş pericole".

câştigat

în

aceleaşi împrejurări

32

Prin paginile ziarului Graiul Maramureşului, opinia publică
din România şi din Maramureşul istoric îndeosebi, lua la cunoştinţă
eforturile de menţinere vie a unităţii de simţire românească de o parte
şi alta a Tisei, graniţă nefirească peste trupul românismului. Şi în
satele româneşti din Cehoslovacia presa din România, îndeosebi cea
din Maramureş era primită cu viu interes. Redactorii Graiului
Maramureşului au trimis constant ziarul fraţilor români din dreapta
Tisei. Publicistul Ion Berinde îşi amintea la sfârşitul secolului trecut,
„multe exemplare au fost dirijate la românii de peste Tisa în
Cehoslovacia, în satele Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, Slatina, Biserica
Albă. Era apreciat de cititori ca şi de multe publicaţii din ţară. Au
elogiat activitatea ziarului ca independenţă şi ca ţinută". 33
Ascensiunea fascismului şi a revizionismului în Europa va
duce la sfâşierea Cehoslovaciei şi apoi a României, în preambulul şi
în timpul celui de-al doilea război mondial.
Rămâne ca o pagină luminoasă dragostea frăţească între
românii de o parte şi alta a Tisei, peste toate vitregiile vremurilor şi
speranţa lor într-un viitor comun şi mai bun în marea familie a
popoarelor Europei.

***Înalţi oaspeţi din Cehoslovacia, în Graiul Maramureşului, Anul V, nr. 141 din 7
mai 1936, p. 1.
33
A. Marchiş, Din istoria presei româneşti, Graiul Maramureşului, Sighet 1932-1940,
Cluj Napoca, 2002, p. 129.
32
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Câteva consideraţii preliminare despre învăţământul
confesional greco-catolic din Maramureşul românesc după
1900
Prof. Marian Nicolae Tomi
Vişeul de Sus
Cadrul general de existenţă şi evoluţie a învăţământului
1
maramureşean l-am creionat într-o altă lucrare cu caracter general
asupra subiectului aici în discuţie. Şi mai aplicat la subiect este
studiul nostru despre activitatea Asociaţiunii pentru cultura
poporului român din Maramureş 2, studiu pe care încercăm aici - şi
nădăjduim noi şi mai târziu într-un context arhivistic mult mai extins
cronologic şi evenimenţial - să-l completăm cu noi date de arhivă.
Documentele pe care dorim să le aducem înaintea
cititorilor noştri sunt tocmai actele existente la Arhivele Naţionale din
Cluj-Napoca şi care privesc activitatea Consistoriului Episcopiei
greco-catolice de la Gherla 3 , episcopie care păstorea atunci şi satele
româneşti din comitatul Maramureş. Demersul nostru se va referi la o
perioadă scurtă de timp, anume anii 1904-1907. De ce aceşti ani?
Pentru că ei sunt anii de după perioada analizată de Tit Bud 4 în
lucrarea sa dedicată Asociaţiunii, timp deocamdată necercetat de
istorici. Iar anii de după 1907 sperăm a-i putea cerceta în viitorul
apropiat, aşa fel încât să putem reconstitui cât mai fidel această
epocă şi acest domeniu al vieţii sociale din Maramureşul de atunci,
de dinaintea Marii Uniri. De aici şi titlul prezentei lucrări. În cadrul
Consistoriului diecezan se discutau aproape săptămânal chestiunile
învăţământului din întreaga Episcopie a Gherlei (care acoperea
1

M. N. Torni, Maramureşul de ieri până astăzi, Editura Grinta, Cluj-Napoca, 2009,

~P- 57-72.

Ibidem, pp. 23-55.
Arhivele Naţionale ale României, Direcţia judeţeană Cluj, Fond Episcopia
Greco-Catolică Cluj-Gherla, Protocol curs scolastic pe an 1904 (mai departe, fiind
vorba de aceiaşi arhivă şi de acelaşi fond arhivistic, se va indica numai Protocolul din
... şi sub ce număr din acesta se află informatia utilizată în text, chiar dacă registrele
de protocoale - adică de procese-verbale - se intitulează apoi Protocolul consistorial
scolastic 1905, Protocolul consistoriului scolastic de pre anul 1906 şi Protocol
scolastic pe an 1907. Greşelile de ortografie şi de ortoepie aparţin celor care au
întocmit actele folosite de noi aici şi pe care le-am păstrat pentru autenticitate.
Completarea datelor despre unele personaje despre care se va face vorbire în
această lucrare sunt preluate din lucrarea lui Mihai Marina, Maramureşeni, portrete
şi medalioane, Editura Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 1998, sub voce., sau de siturile de
re internet.
Tit Bud, Analele Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş, 18601905, Gherla, 1906.
3
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aproximativ întinderea de astăzi a judeţelor Maramureş, Satu Mare,
Sălaj, Cluj şi Bistriţa-Năsăud. În anul 1906 Episcopia Gherlei avea un
număr de 491 parohii şi 365 filii, deci 856 comunităţi bisericeşti în
care trăiau 514.148 credincioşi greco-catolici). Pentru a înţelege
complexitatea şi chiar amploarea activităţii din acest domeniu al
bisericii greco-catolice vom menţiona aici faptul că, în aceşti patru ani
mai sus menţionaţi, Consistoriul a discutat 43.321 chestiuni privind
învăţământul din episcopie, în care chestiuni s-au luat şi hotărâri de
soluţionare a celor mai multe dintre acestea. 5 Evantaiul problemelor
discutate este extrem de larg, dar el cuprinde, spre exemplificare, mai
ales chestiuni privind încadrarea (numai prin concurs!) a învăţătorilor,
salarizarea acestora, transferul lor, acordarea de gradaţii 6 şi sporuri
salariale conform studiilor şi examenelor de competenţă promovate,
starea disciplinară a învăţătorilor, starea materială a şcolilor şi a
dascălilor ei, activităţile extraşcolare ş.a. Pentru soluţionarea
concretă, la faţa locului, a diverselor situaţii, Consistoriul apela mai
întâi la preoţii din comunele respective, la protopopii de care
aparţinea comuna şi apoi la reprezentantul Consistoriului, asesorul
acestuia în persoana preotului Ioan Hădăreanu (ei informau despre
soluţiile ce se impuneau şi tot Consistoriul decidea în final). Doar
cazurile ieşite din comun şi care priveau măsuri deosebit de aspre
care ar fi trebuit luate contra unor învăţători se aduceau înaintea
Episcopului Gherlei Ioan Sabo 7 (în această perioadă a fost vorba
doar de un singur caz! 8 ).
5

Protocoale scolastice din anii 1904-1907.
Protocoale din 3 ianuarie 1906 (Iosif Costin din Iapa), din 20 şi 31 ianuarie 1906
tŞtefan Dunca).
Episcopul Ioan Sabo (probabil cândva s-a chemat Croitoru - n.m). s-a născut în
1836 în lstrău, Satu Mare. Studiile primare şi liceale le-a urmat la Oradea, apoi la
Colegiul „Sf. Atanasie" din Roma. În 1859 a fost promovat doctor în Teologie la
Institutul „De Propaganda Fide". Revenit de la studii hirotonit preot celib în catedrala
din Oradea şi a fost numit vice-rector seminarial şi profesor la Şcoala Normală din
Oradea. În 1861 a fost numit asesor consistorial, apoi examinator şi fisc consistorial.
La 15 mai 1867 a fost numit canonic. Posedând o frumoasă cultură şi cunoscând în
afara limbilor clasice latina şi greaca, mai multe limbi moderne - pe lângă română şi
maghiară mai vorbea curent italiana, franceza şi germana - episcopul Iosif Pop Silagi
l-a considerat cel mai ales sfetnic al său. Aşa Ioan Sabo a fost prezent la Conciliul
XX Ecumenic de la Vatican. După alegerea şi plecarea Episcopului Ioan Vancea de
la Gherla ca mitropolit la Blaj, Episcopul Iosif Pop Silagi a stăruit ca în locul lui să fie
numit episcop la Gherla canonicul Ioan Sabo, dar Curtea vieneză l-a preferat pe
Mihail Pavel. După plecarea lui Mihail Pavel la Oradea, prin decretul împărătesc din
18 februarie 1879 Ioan Sabo a fost numit episcop de Gherla. După mai puţin de şase
ani de la instalare, episcopul Ioan Sabo s-a îmbolnăvit grav, iar în ultimii cinci ani ai
vieţii a căzut cu totul la pat, fiind purtat cu un cărucior dintr-o cameră într-alta.
Episcopul Ioan Sabo conferea cu multă precauţie beneficiile, iar în privinţa distincţiilor
a fost extrem de zgârcit, făcând doar câteva în cei 32 de ani de arhipăstorire. Boala
nu i-a îngăduit să facă vizitaţii canonice decât în mică măsură. În timpul său s-a
construit catedrala din Gherla, între anii 1905-1907, integral cu banii obţinuţi de

6
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Chiar dacă Inspectoratul regnicolar (= regal -n.m.) şcolar de stat
din comitatul Maramureş (probabil situaţia era identică şi în celelalte
comitate) a încercat mai mereu să impună un anumit gen de politică
şcolară, dar, în general, Episcopia şi-a păstrat autoritatea asupra
şcolilor confesionale din subordine. Acestea funcţionau pe lângă
fiecare biserică din comunele arondate. Şi, în ciuda dificultăţilor
economice, toate comunele româneşti din Maramureş au avut în
aceşti an învăţători calificaţi sau în curs de calificare (teologi sau elevi
de la preparandii). Aşa cum vom arăta mai departe, a existat o mare
fluctuaţie de învăţători (decese, chestiuni familiale sau de sănătate,
sancţiuni), dar destul de rar s-a întâmplat ca o comună sau alta să
aibă multă vreme posturi libere de învăţători. Conform dispoziţiilor
Episcopului Gherlei Ioan Sabo toate aceste şcoli funcţionau cu
predarea în limba română. Totuşi, vom constata că introducerea
obligatorie a limbii maghiare în şcolile confesionale şi predarea unor
materii în limba maghiară au fost mereu motive de neînţelegeri între
Episcopie şi Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la
Budapesta. De fapt, acesta din urmă a folosit, îndeosebi, pârghia
salariilor pentru a forţa ca aceste lucruri să se petreacă cu adevărat
în favoarea politicii maghiare. Senatele şcolilor confesionale nu
puteau asigura din impozitele plătite de cetăţeni susţinerea integrală
a salariului învăţătorului. De aceea în aceşti ani Episcopia, la
propunerea protopopilor, face demersuri pe lângă ministerul de resort
pentru completarea acestor venituri 9 . Comunele asigurau salarii de
300-600 de coroane pe an, iar ministerul completa până la 800, dar o
făcea după cum voia el, desigur în urma informările primite de la
autorităţile comitatense. 10 De fapt tocmai acum ministerul de resort
epis~op de la guvernul maghiar, sfârşind astfel oficiul de catedrală a micuţei biserici
din sp::1tele închisorii, despre care a spus nunţiul apostolic de la Viena, Antoniu de
Luca, într-o vizită făcută la Gherla: „Vos estis adhuc in Catacumbis" (Voi şi acum
sunteţi tot în catacombe). Merită pomenite meritele sale şi în lupta naţională. El a
refuzat introducerea limbii maghiare în Seminarul teologic din Gherla, păstrând
pentru unele studii limba latină şi pentru cele mai multe limba română. A susţinut
caracterul confesional român al Liceului din Năsăud în acelaşi scop, precum şi
catehizarea în limba română, nu numai în şcolile confesionale săteşti, ci şi în liceele
de stat şi în şcolile primare de stat din dieceza de Gherla. Cât a trăit episcopul Sabo,
ungurii n-au îndrăznit să ridice problema înfiinţării episcopiei de la Hajdu-Dorog, fapt
întâmplat numai după moartea sa. Fost coleg de clasă cu preşedintele Partidului
Naţional Român, George Pop de Săseşti, a întreţinut cu acesta o întinsă
corespondenţă în problemele bisericeşti şi naţionale. S-a stins din viaţă la 1 mai
1911. Osemintele i-au fost aşezate în cripta catedralei din Gherla.
8
Protocol din 24 aprilie 1907, nr. 3745.
9
Protocoale din anii 1904-1907, passim.
10
Din imensa cazuistică a chestiunii consemnăm aici numai câteva documente
cuprinse în Protocoalele din 20 ianuarie 1904, din 24 februarie 1904, din 16 martie
1904 (învăţătorului din Dragomireşti statul „nu poate concede 800 cor. pentru
acoperirea salariului docenţial", fără să ştim de ce, când în alte cazuri răspunsul a
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trimisese adresa nr. 3687/26 mai 1904 prin care precizase că sporul
de salariu până la 800 cor. se va acorda celor care acceptă noua lege
a învăţământului maghiar şi dacă vor promova examenele de
calificare. 11 Senatele şcolare comunale trebuiau să asigure şi clădiri
pentru şcoli, de fapt era vorba de câte o sală, rareori două, de clasă.
Tot în şcoală trebuia să existe spaţiu de locuit pentru învăţător (pe
lângă salariu învăţătorii primeau şi lemne de foc, când primeau) şi un
lot agricol pe care acesta să cultive legume sau alte plante pentru
subzistenţa personală şi a familiei sale. Faptul că spaţiile de
învăţământ erau insuficiente, iar părinţii nu aveau posibilităţi materiale
ca să-i trimită pe toţi copiii la cursuri, a menţinut Maramureşul într-o
stare de analfabetism cronic, cu consecinţele social-economice
specifice. 12 În aceşti ani de după constituirea Episcopiei Gherlei
(1853) ea administra religios numai comunele româneşti din mai
multe comitate, deci şi din Maramureş (începând cu anul 1856).
Comunele cu populaţie ucraineană din Maramureş aparţineau de
Episcopia greco-catolică de la Muncaci, iar comunele şi comunităţile
maghiarilor şi germanilor se subordonau episcopiilor catolice din
Ungaria (Eger 13 , Haijdu-Dorog) sau celei de la Alba Iulia. Evreii aveau
şi ei structurile lor religioase şi o reţea de şcoli confesionale bine pusă
la punct. În privinţa maghiarilor şi germanilor, cei mai mulţi dintre
copiii acestora urmau cursurile şcolilor de stat, reţea care era în
continuă extindere ca efect al legilor Trefort (1879) şi a celor din 1904
şi, mai ales, a celei din 1907 (legea Apponyi) prin care limba
maghiară devenea obiect de studiu obligatoriu în toate şcolile primare
din Ungaria şi din Ardeal, pentru a se extinde apoi şi la alte obiecte,
mai ales în învăţământul gimnazial/liceal, care era în totalitate
învăţământ de stat (excepţie făceau seminarele teologice şi unele
licee pedagogice româneşti cum ar fi cele de la Gherla şi Năsăud în
această episcopie). Tocmai pentru caracterul lor pur românesc,
guvernanţii maghiari au încercat să discrediteze, să submineze
material şi moral şi chiar să desfiinţeze şcolile confesionale grecocatolice din Ardeal.
La 22 septembrie 1904 Episcopia răspundea adresei nr.
103322/1903 a Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la
fost favorabil; rezoluţia consistoriului: „să rezolve senatul şcolar din Dragomireşti"),
din 9 iunie 1904, din 29 iunie 1904, din 13 iunie 1904, din 10 august 1904, din 25
august 1904, din 19 octombrie 1904, din 9 noiembrie 1904, din 4 ianuarie 1905, din
22 martie 1905, din 13 iulie 1905, din 24 ianuarie 1907 ş.a.
11
Protocolul din 9 iunie 1904, nr. 4903.
12
M. N. Torni, op.cit., pp. 77-88 (vezi mai ales tabele nr. 4-6).
13
Protocol din 3 august 1905, nr. 5990. Nu ştim care să fi fost la această dată
raporturile de subordonare ale Episcopiei Gherlei faţă de Episcopia din Ungaria, dar
aceasta din urmă prezenta aici Gherlei „raţiunile fondului regnicolar" al şcolilor grecocatolice şi romano-catolice.
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Budapesta că „şcolile noastre sunt confesionale" şi „limba de
propunere e cea română" şi de aceea „pruncii trebuie să se prindă în
ritul şi cântările bisericii noastre." Interesant este faptul că se
răspundea, indirect, şi pretenţiilor ca învăţătorii să fie pregătiţi în
şcolile pedagogice de stat maghiare prin precizarea că „acel spirit şi
cunoştinţe numai în preparandiile greco-catolice române şi le pot
însuşi docinţii" (învăţătorii - n.m.). Aşa încât noile reguli privind
predarea în limba maghiară în şcolile româneşti „abia ar fi de folos şi
foarte probabil ar pricinui confusiuni"! Aşa că şi pe mai departe, s-a
concluzionat în răspunsul Episcopiei, să se folosească „usul de până
acum"! 14 Se pare că unii învăţători, români fiind, dovedeau un exces
zel mult prea (a)plecat în fata autorităţilor dacă, în urma unei inspecţii,
Protopopul lzei Ioan lvaşco 15 cerea ca învăţătorul din Slătioara „pre
lângă propunerea ~=predarea, n.m.) în limba maghiară să propună şi
în limba română"! 6 Că autorităţile maghiare nu-şi încetau o clipă
ofensiva asupra şcolii româneşti ne este argumentată şi de Ordinul
Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice nr. 49979/ 5 iulie 1905 prin
care se cerea locuitorilor din Apşa de Jos să accepte catehizarea
copiilor lor la şcoala de stat maghiară, deci în ungureşte şi nu în
17
româneşte. Nu mai puţin interesantă este situaţia şcolii din Moisei:
aici, fără o motivare serioasă şi cu acordul preotului Alexandru
Erdoss (să-l fi chemat oarecândva Pădureţu?), şcoala a fost predată
statului pentru a deveni şcoală maghiară de stat. Astfel că unii
moiseeni „au pornit hotărârea dă a-şi preda şcoala la stat", dar ceilalţi
o socotesc „desastruoasă" şi conflictul stă să izbucnească .18 O
situaţie mult mai veche, dar cu acelaşi fel de urmări se întâlneşte la
Săliştea de Sus. Aici, încă din anul şcolar 1899-1900 una dintre
şcolile confesionale a fost închisă şi s-a deschis una de stat pentru
motivul că oamenii nu mai vor să cotizeze 12 cor anual pentru fondul

14

Protocol din 22 septembrie 1904, nr. 7936.
Ioan lvaşco s-a născut la Apşa de Jos şi a fost, ca şi fratele său Mihai, preot grecocatolic, protopop şi apoi canonic al Episcopiei Gherlei. El s-a îngrijit ca la mănăstirea
Nicula să se înalţe cele două turnuri ale Bisericii Mari. Dar cea mai importantă
activitate a sa este legată de activitatea păstorească şi de conducerea, la dispoziţia
episcopului Vasile Hossu, a Reuniunii de Misiuni Sfinte, cu scopul de a ridica starea
misionară şi activitatea preoţilor din Episcopia Gherlei. Se va stinge la 1924, lăsând
în urma sa o activitate pentru care merită pomenirea noastră.
16
Protocol din 22 martie 1905, nr. 2217.
17
Protocolul din 19 iulie 1905, nr. 5560. Interesante de arătat că Vicarul Tit Bud a
fost în sat şi a constat că oamenii nu au nimic împotriva acestei catehizări maghiare
(sic), dar ei nu sunt dispuşi să plătească acestei şcoli „remuneraţiunea îndătinată".
Se pare că aici era şi o luptă pentru atragerea creştinilor la una dintre biserici şi a
primirii de cât mai multe foloase bisericeşti (Protocol din 3 august 1905, nr. 6001 şi
din 16 august 1905, nr. 6332).
18
Protocol din 7 martie 1906, nr. 2162.
15
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de pensii al învăţătorului! 19 Se pare că biserica a lucrat a1c1 cu
eficienţă de vreme ce în septembrie 1907 săliştenii au depus la
Consistoriu, „spre nimicire"(sic), protocolul Senatului şcolar care
acceptase atunci să transforme şcoala confesională românească întra şcoală de stat maghiară! Culmea este că se descoperă, abia
acum!, vinovatul pentru această stare de lucruri: preotul greco-catolic
din sat! 20
La Cuhea sătenii refuză să-i plătească învăţătorului George
lusco 80 cor pentru a-şi plăti chiria (în şcoala dărăpănată nu se putea
locui) şi 40 cor pentru lemne, aşa încât Senatul şcolar a hotărât să
predea şcoala la stat. Şi, oricât i-a rugat Protopopul Ioan lvaşco să no facă, ei şi-au menţinut decizia. Deci, maghiarizare de bună voie,
silită însă de sărăcie (sau de prostie?), dar sprijinită şi de
Protopretorul din Dragomireşti. 21 Opt luni mai târziu lucrurile nu par a
se fi lămurit pe deplin, deşi acum cel care intervine ca să lămurească
lucrurile este tocmai preotul Emil Bran 22 , care nu pare străin de prima
hotărâre. 23 Ba chiar susţine că nu trebuie adus nici un învăţător în
sat, deoarece orele pot fi făcute de el însuşi şi de Ştefan Dunca (vezi
mai jos „cazul" lui!). Pericolul ar fi ca în cazul închiderii şcolii
confesionale să se deschidă o şcoală de stat şi să se mai înfiinţeze
două clase statale. De aceea curatorii bisericii, în sfârşit!, se
angajează să ridice o şcoală nouă. Iar dacă se va face, totuşi, şcoală
de stat orele de religie greco-catolică şi de limba română să fie plătite
de biserică, la fel ca şi orele de cor ale bisericii, pentru a fi făcute în
româneşte şi de români.
Maramureşul românesc era organizat religios (de menţionat
24
că în această perioadă toţi românii şi ucrainenii erau greco-catolici! }
Protocoale din 6 şi 21 martie 1907, nr.1962 respectiv 2428. O lună mai târziu se
s-a închiriat o casă pentru şcoala confesională şi că va începe în curând
construcţia unei noi şcoli (Protocol din 17 aprilie 1907, nr. 3194 ).
20
Protocol din 18 septembrie 1907, nr. 7857.
21
Protocol din 20 iunie 1906, nr. 5211 şi din 19 septembrie 1906, nr. 7901.
22
Figură emblematică a începutului de veac XX de pe Valea lzei, preotul Emil Bran
s-a implicat, cu succes financiar, în activitatea unei fabrici de cherestea, a mai multor
cooperative pentru exploatarea pădurilor şi pentru prelucrarea lemnului (Ţibleşul,
Asociaţia Drănicerilor), pentru transport de persoane şi materiale (avea 2
autocamioane!), a unei bănci ţărăneşti (Banca Populară Creştinul) şi a unei
cooperative de aprovizionare (Românul). El iniţiază şi conduce Despărţământul Astra
Vişeu-Iza (1911 şi în anii următori). Pentru acest activism evident va ajunge senator
in Senatul României Mari. Din păcate acesta nu a folosit cele mai „ortodoxe" metode
in activitatea sa şi a fost implicat în mai multe scandaluri ale epocii interbelice (vezi şi
M. N. Torni, Maramureşul istoric în date, Ed. Grinta, Cluj Napoca, 2005, pp. 141 şi
urm.).
23
Protocol din 22 noiembrie 1906, nr. 10004.
24
M. N. Torni, op. cit., Tabelul de la p. 167 (care trebuie corectat astfel: în anul 1931
ortodocşii erau 3.170, iar în 1932 numărul lor era de 9. 700). Pentru evoluţia
demografică a secolelor XIX şi XX a se consulta şi colecţia de buletine ale bisericii
19

anunţă că
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în cinci protopopiate (tracturi) după cum urmează: cel de la Sighet (de
el aparţineau şi satele româneşti de peste Tisa), unde păstorea
Vicarul Maramureşului Tit Bud, la Mara păstorea Protopopul Petru
Bârlea, la Cosău păstorea Protopopul Ştefan Anderco 25 , la Vişeu
păstorea Protopopul Iuliu Dragoş şi pe Iza acolo unde păstorea
Protopopul Ioan lvaşco. Aceşti protopopi aveau şi sarcini exprese
privind felul în care trebuia să se desfăşoare învăţământul
confesional din protopopiat. Atribuţii concrete aveau şi senatele
şcolare care erau formate din preotul comunei, din diac, învăţător şi
fruntaşi ai satului. 26 Senatul avea atribuţii care porneau de la
angajarea învăţătorului prin organizarea unui concurs de competenţă
şi se încheiau cu sarcinile materiale ce priveau existenţa şcolii
respective.
Dacă pe protopopii I. Dragoş, P. Bârlea şi Şt. Anderco îi
întâlnim numai în tractul lor, iar informaţiile care provin de la aceştia
sunt destul de rare în acest interval de timp, Vicarul Maramureşului
Tit Bud, şi mai ales Protopopul lzei Ioan lvaşco, se află mereu în
satele unde sunt probleme de rezolvat pe târâm şcolar. Ba mai mult,
Protopopul Ioan lvaşco este prezent, aproape săptămână de
săptămână, la Gherla deoarece el făcea parte şi din Consistoriul
diecezan. Pe deasupra el făcea şi anchete şcolare (la fel ca asesorul
I. Hădăreanu) în toată episcopia. Când şi, mai ales, cu ce, se deplasa
el pe o arie absolut imensă pentru acele vremuri este destul de greu
de înţeles. Dar câtă vreme acest preot chiar a făcut aceste drumuri
istovitoare şi a prezentat Consistoriului concluzii şi date despre ~colile
vizitate, el binemerită menţionarea într-o asemenea lucrare. 7 Din

catolice din Episcopia Maramureşului, Sătmarului sau a Gherlei, tipărite sub numele
generic de Schematismus venerabilis cleri. .. începând cu anul 1828, precum şi
lucrarea lui Gavrilă Mihalyi, Deznaţionalizaţii Maramureşului, Sighet, 1936, dar cu
foarte mare rezervă datorită impreciziei datelor din tabelele prezentate în lucrare.
Desigur că pentru anii de după 1919 se vor consulta cu folos Anuarele statistice ale
României, precum şi monumentala lucrare Recensământul general al României
din 29 decembrie 1930, Monitorul Oficial, Bucureşti, 1938, voi. li, pp. 267-277 şi
XXXIV.
25
Protocolul din 25 august 1904, nr. 7019 îl numeşte Ştefan (aşa cum apare şi în
Protocoale din 5 septembrie 1906, nr. 7485, din 17 iulie 1907, nr. 5998, din 12
septembrie 1907, nr. 7488), dar sub nr. 7223 din acelaşi protocol el apare cu numele
Ioan, ceea ce trebuie să fie o greşeală a celui care a scris protocolul (procesulverbal).
26
Obligaţiile lor erau stabilite prin Legea nr. 28/1876 şi prin Decizia episcopală a
Gherlei din 1877 (aşa cum transmitea comunelor la 14 august 1905 Comisia
Administrativă a Comitalului Maramureş), conform cărei senatul şcolar trebuie să
controleze şcoala „cel puţin o dată pe săptămână"! (vezi Protocolul din 6 septembrie
1905, nr. 6860).
27
Peste ani, Preotul şi Protopopul Ioan lvaşco va ajunge el însuşi să activeze la
Episcopia Gherlei, stingându-se la o vârstă înaintă cândva prin 1923 şi bucurându-se

295
https://biblioteca-digitala.ro

păcate,

deocamdată,

nu suntem în măsură a prezenta toate
îndeosebi, rezultatele concrete ale
şcolilor şi şcolarilor maramureşeni, deoarece încă nu am avut acces
decât la rezumatele acestor acte, după cum rezultă ele din
protocoalele consultate. Dar şi aşa sunt destule date care să
contureze stări de fapt, mentalităţi, rezultate şi chiar câteva concluzii
generale despre situaţia învăţământului de atunci din Maramureşul
românesc.
rezultatele acestor

inspecţii şi,

*

Principala necesitate a şcolii maramureşene din pragul noului
veac era asigurarea cu învăţători calificaţi şi stabilizarea acestora
(titularizarea) pe posturile didactice respective. Numeroase sunt
cazurile de învăţători care migrează de colo-colo din varii interese
sau situaţii conflictuale cu populaţia, cu preoţii sau chiar cu elevii lor.
Aşa cum am arătat mai sus încadrarea se făcea prin concursul
susţinut de candidaţi înaintea senatului şcolar2°, dar era nevoie şi de
recunoaşterea legalităţii hotărârii acestuia şi apoi de aprobarea
încadrării persoanei în cauză. Aceste lucruri le făcea tocmai
Consistoriul diecezan, care şi trimitea numirea noului învăţător
bisericii din comuna respectivă. Acesta era mersul firesc al lucrurilor,
dar practic se iveau tot soiul de cazuri şi soluţiile au fost, nu de puţine
ori, solomonice! Una dintre acestea se referă la concursul pentru
postul de învăţător de la leud 29 : concursul a fost câştigat de Mihail
Bizo, dar rezoluţia Consistoriului este cel puţin bizară. Pentru că M.
Bizo a contestat ceva privind felul în care s-a făcut concursul, el
urmează a fi admonestat de protopop, iar noul învăţător va fi ales
dintre cei doi care au pierdut!? O altă decizie a Consistoriului cu o
tentă dubioasă este cea care-l priveşte pe învăţătorul Elia Doroş.
Acesta a câştigat legal concursul pentru postul din Petrova, dar
numirea sa se amână pentru la ... anul, acum aducându-i-se doar la
de un mare respect din parte tuturor celor care l-au cunoscut. Şi poate că acest
slujitor al bisericii şi al şcolii maramureşene ar merita un studiu monografic aparte.
28
Dăm de exemplu Protocolul din 28 decembrie 1904, nr. 10845 care prezintă
protocolul Senatului şcolar din Vişeu de Mijloc care l-a acceptat „de învăţător
definitiv" pe Simeon Vlad. La fel se întâmpla şi la Petrova cu învăţătorul Gregoriu
Ciple/Cziple (Protocol din 20 septembrie 1905, nr. 7292). Un caz cu altfel de conotaţii
este cel al titularizării lui Demetrius Vancea la Năneşti, fapt salutat cu bucurie de
Consistoriu pentru a i se putea reţine din salariu datoriile contractate faţă de preotul
Alexandru Gyenge din Sat-Şugatag!? (Protocol din 28 septembrie 1905, nr. 7491 ).
Numai că în iulie 1906 el este dat dispărut de la post şi acesta este declarat din nou
vacant!? (Protocol din 11 iulie 1906, nr. 5875). Preotul Alexandru Erdoss din Moisei
depune protocolul de alegere ca învăţător a lui George Pop a lui leremie din Berbeşti
(Protocol din 28 februarie 1906, nr. 1821 ). Senatul şcolar din Vişeu de Sus îl alege
ca învăţător definitiv pe Iosif Varhanyovski (Protocoale din 26 septembrie şi 1O
octombrie 1906, nr. 8154 şi 8627).
29
Protocol din 4 septembrie 1907, nr. 7344.
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cunoştinţă că

a

câştigat

postul!? De ce nu se dau

explicaţii

de nici un

fel, nu ştim. 30
Docenţii (studenţii/elevii

de la seminarele pedagogice) aveau,
de-a lungul celor cinci ani de studiu, destule dificultăţi materiale dacă
părinţii lor sau chiar preoţii din protopopiatele de unde proveneau
aceştia se adresează Episcopiei pentru sprijin material. 31 Iar alţii îşi
trec examenele la un fel de învăţământ la distanţă, câtă vreme ef sunt
angajaţi ca învăţători suplinitori tocmai pe timpul şcolarităţii.
Destul de des protopopii cer consistoriului numirea de
învăţători în satele lipsite de aceştia (interesante sunt rezoluţiile puse
pe aceste cereri: „să se curenteze", cu sensul de a se evidenţia şi
anunţa vacantarea acestor posturi, sau ocuparea lor cu docinţi/elevi
ai şcolilor pedagogice respectiv ai seminarelor teologice ca
suplinitori 32 ).
30

Protocol din 20 noiembrie 1907. nr. 9856.
Protocolul din 20 ianuarie 1904, nr. 574: Protopopul Iuliu Dragoş cerea bani
pentru docinţii din Moisei şi Borşa. Încă nu ştim câţi erau, dar la protocol s-a ataşat
un tabel cu ei şi el trebuie aflat în arhivă. În octombrie 1906 Protopopul reuşea să
obţină de la cele două parohii pentru aceşti docinţi câte 2 cor pentru anul şcolar
1906~1907, dar numai pentru cei din Borşa (Protocol din 10 octombrie 1906, nr.
8626).
32
Protocol din 20 ianuarie 1904, nr. 573 (Vad), Protocol din '17 februarie 1904, nr.
1585 (Cuhea) şi 1851 (Sarasău), Protocol din 18 mai 1904, nr. 4306 (Cuhea),
Protocol din iulie 1904, nr. 5788 (Sarasău), nr. 5789 (Vad), Protocol din 25 august
1904, nr. 7019 (Sârbi), Protocol din 26 iulie 1905, nr. 5768 (Strâmtura), Protocol din
28 septembrie 1905 (Glod), Protocol din 25 octombrie 1906, nr. 9132 (Vişeu de Jos),
Protocol din 28 martie 1907, nr. 2622 (Leordina şi Vişeu de Sus - „neconcurând
nime ore 6 aprilie" Protopopul Iuliu Dragoş cere republicarea ultimului post cf.
Protocolului din 24 aprilie 1907, nr. 3380 şi iar republicarea sa prin Protocolul din 18
septembrie 1907, nr. 7870), Protocol din 10 iulie 1907, nr. 5779 (Năneşti, învăţătorul
„abzicând" =demisionând, n.m.), Protocol din 17 iulie 1907, nr. 5994 (Biserica Albă)
şi nr. 5998 (Hoteni şi Sârbi), Protocol din 9 octombrie 1907 (Petrova) ş.a. Şi drept
urmare se fac concursuri şi angajări: în 1O august 1904 este numit ca învăţător la
Cuhea George lusco (Protocol din 1O august, nr. 6638), la 17 august la Vad Petru
Stopeiu sau Stopciu (Protocol din 17 august 1904, nr. 6861 ), la 25 august 1904 a lui
Gavril Pop la Sarasău (Protocol din 25 august 1904, nr. 7220; de reţinut că la 25
octombrie 1905 postul va fi ocupat de un învăţător ucrainean Petru Lucsinecz!; ce fel
de şcoală vor fi făcut elevii români cu el? Un an mai târziu postul era iar liber pentru
că Lucsinecz „s-a depărtat din comună însurându-se" - Protocol din 25 octombrie
1906, nr. 9127. El va fi titularizat la Iapa unde s-a căsătorit - Protocol din 1 noiembrie
1906, nr. 9351 ), la 9 noiembrie 1904 a lui Vasiliu Kiss titularizat la Glod (Protocol din
9 noiembrie 1904, nr. 9344 ), la 22 noiembrie 1906 a lui Ioan Mihnea la Sarasău
(Protocol din 22 noiembrie 1906, nr. 10021 ), la 7 august 1907 a lui Ilie Grad
(pensionar, şi a fost nevoie de aprobarea Inspectoratului regnicolar comitatens
Maramureş, pe care n-a primit-o - Protocol din 29 august 1907, nr. 7130) la Vişeu de
Sus (Protocol din 7 august 1907, nr. 6600), la 21 august 1907 a lui Nicolae Vancea la
Năneşti (Protocol din 21 august 1907, nr. 6873), la 12 septembrie 1907 a lui Ioan
Paşcu la Hoteni (Protocol din 12 septembrie 1907, nr. 7488), la 25 septembrie 1907
a lui George Cziple la leud (Protocol din 25 septembrie 1907, nr. 8012 şi din 23
octombrie 1907, nr. 8944 prin care el cere acte doveditoare că este definitiv pe acest
31
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Nu e mai puţin adevărat că ocuparea acestor posturi s-a făcut
în destule cazuri după scandaluri care aduceau atingere ordinii şi
vieţii fireşti a satelor respective, aţâţând la dezbinări religioase, la
bătăi şi la numeroase anchete ale autorităţilor civile sau ecleziastice.
Au fost destule cazurile în care încadrarea învăţătorilor s-a făcut,
chiar de către senatul şcolar!, prin încălcarea regulamentelor, dar cu
scopul, mărturisit, de a rezolva situaţiile conflictuale existente sau
potenţiale din acele comunităţi. Docentul Andrei Szabo din Bicsad
contestă concursul de ocupare a postului de la Strâmtura. Pentru ca
lucrurile să se calmeze este numit. .. al treilea, Ştefan Dunca, „ales
contra dispoziţiunilor Memorabilului Consistoriu." Drept urmare
poporul „e foarte iritat" contra „tuturor intelighenţilor", deoarece unii
dintre senatori au legături de rudenie cu Dunca. ,,În zadar s-a
încercat, scrie Protopopul Ioan lvaşco în raportul său, a-i capacita (pe
senatori -n. m.) să nu-l aleagă" pe Dunca. De aceea Protopopul cere
repetarea alegerii învăţătorului „ca să nu se întâmple ceva
tulburări." 33 Se pare că lucrurile nu s-au liniştit nici după un an, de
vreme ce Protopopul lzei arăta, în alt raport, că în dispută a intervenit
şi Inspectoratul regnicolar şcolar comitatens Maramureş (oare avea
asemenea competenţă?) pentru a-l instala pe adevăratul câştigător al
concursului, pe Andrei Szabo. Dar Şt. Dunca face agitaţii şi
autorităţile ameninţă că „se va purcede aspru, chiar şi cu forţa
armată"!? 34 Protopopul Ioan lvaşco are o soluţie ... diabolică: să fie
numit, totuşi, Şt. Dunca, iar Inspectoratul regnicolar şcolar să-l dea
afară şi în acest fel sătenii nu se vor mai lega de biserica grecocatolică, pe care o ameninţă cu trecerea la ... ortodocşi. Iar de stat
aceştia chiar că se tem! 35 Dar atunci când Şt. Dunca cere, numit
post), la 16 octombrie 1907 Ilie Vlad la Botiza (Protocol din 16 octombrie 1907, nr.
8707), la 6 noiembrie 1907 a lui Ioan Tărăk la Vişeu de Sus (Protocol din 6 noiembrie
1907, nr. 9419).
33
Protocol din 13 septembrie 1905, nr. 7087 şi 7102.
34
Protocol din 13 septembrie 1906, nr. 7683, nr. 7707 {la Strâmtura s-a deplasat şi
Vicarul Maramureşului Tit Bud, dar nici el nu a putut convinge Senatul şcolar să
revină asupra numirii lui Dunca!? Consistoriul va decide ca acesta să fie încadrat ca
învăţător numai după ce îşi va termina studiile şi cum nu s-a întâmplat acest fapt, vor
urma numeroase scandaluri).
35
Protocol din 13 septembrie 1906, nr. 7715. Situaţia conflictuală a fost deosebită
aici la Strâmtura. Într-o scrisoare anonimă trimisă Consistoriului (Protocol din 3
octombrie 1906, nr. 8395) era cerut de învăţător „omul lor", „că de nu nici popă nu le
trebuie - că el nu face bine pe seama satului - îi fişcărăşu domnilor" şi ,,în toate
sâmbetele sările se mulătueşte cu cetera". Apoi acest învăţător, A. Szabo, i-a jignit
pe săteni cerându-le casă de piatră „că el nu-i opincar prost ca ei să şadă în casă
rea." Totuşi Vicarul Tit Bud pare mulţumit de situaţia din Strâmtura unde A. Szabo
,,funcţionează acolo spre îndestulirea tuturora." Iar preotului din sat „nu e frică de
defecţionare" (de părăsirea bisericii greco-catolice, n.m.). În ce-l priveşte pe Şt.
Dunca, Vicarul promite să-i găsească o altă şcoală pentru anul şcolar 1906-1907
pentru ca el să-şi poată termina studiile pedagogice (Protocol din 13 septembrie

298
https://biblioteca-digitala.ro

totuşi

pentru anul şcolar 1905-1906 ca învăţător!?, menţinerea sa pe
post pentru că nu şi-a putut susţine examenele de calificare ca
învăţător, rezoluţia Consistoriului este fermă: postul este vacantat şi
scos la concurs! 36 Atunci Şt. Dunca l-a acuzat pe preotul din
Strâmtura că din pricina lui a pierdut concursul. Acuzaţia este legată
de faptul că A. Szabo ar fi omul familiei Teleky, care deţinea aici
oarece averi şi care voia să le vândă comunei. Preotul era
intermediarul acestei afaceri cu păduri şi păşuni, afacere însă în
folosul sătenilor. 37
Alte situaţii privesc pensionarea unor învăţători, situaţie în
care pur şi simplu se închidea şcoala, dacă nu se găsea imediat un
înlocuitor (aşa este cazul şcolii din Strâmtura de unde s-a pensionat
George Bajasz 38 şi şcoala a fost închisă din ianuarie până în
noiembrie 1905, când a fost numit învăţător George Dunca). 39 Un caz
absolut hilar este cel al învăţătorului Mihail Bizo care a fost propus şi
acceptat pe postul de învăţător din Sarasău (noiembrie 1904 ), dar
care, ratând examenul de definitivare pe post (septembrie 1905), „e
în stare de alienaţiune mentală"! 40
Alt caz este cel al preotului Alexandru Coman din Săcel care a
renunţat la preoţie pentru a deveni învăţător şi Comisiunea
Administrativă a comitatului cere Consistoriului diecezan lămuriri cu
privire la acest fapt, acesta bănuind că aici a fost vorba de o
ilegalitate. 41 Protopopul Ioan lvaşco cercetează cazul şi informează
că la alegerea lui Al. Coman ca învăţător, în 1896, postul era de
multă vreme liber şi aşa el a rămas acolo învăţător. Acuma, numit
ilegal învăţător dar cocoloşit de Vicarul Tit Bud care i-a obţinut în
1900 şi o mărire de salariu, cere altă mărire de salariu pentru a achita
o datorie de 420 cor (plus 487,08 cor dobânzi!) către fondurile
diecezane (sic)! În mărinimia sa Protopopul lvaşco cere anularea
1906, nr. 7707 şi din 3 octombrie 1906, nr. 8406; e vorba de şcoala din Cuhea, care
post este însă cerut de Protopopul I. lvaşco spre vacantare, în ciuda preotului Emil
Bran din Dragomireşti care ii susţine - şi el? - pe Şt. Dunca - Protocol din 7
noiembrie 1906, nr. 9534).
36
Protocoale din 20 iunie 1906, nr. 5657 şi din 9 august 1906, nr. 6695. Ar mai fi de
menţionat că în favoare angajării lui Şt. Dunca intervine la Episcopie şi tatăl său,
~reotul Teodor Dunca din Dragomireşti! (Protocol din 15 august 1906, nr. 6861 ).
7
Protocol din 14 noiembrie 1906, nr. 9771. Lucrurile vor intra în normal abia la finele
anului 1906 pentru că învăţătorul Andrei Szabo „e în pace cu poporenii"(cf.
Protocolului din 20 decembrie 1906, nr. 10910).
38
Gheorghe Baias (Bajasy, Băieşu) (1850-1932) este unul dintre învăţătorii
exemplari ai Maramureşului
39
Protocol din 9 noiembrie 1905, nr. 8912.
40
Protocol din 16 noiembrie 1904, nr. 9540 şi din 20 septembrie 1905, nr. 7296.
41
Protocol din 31 ianuarie 1906, nr. 888 (cf. Protocolului din 14 februarie 1906 sub
nr. 1433 la Săcel este consemnat ca învăţător Ioan Şuşca!?; să fie vorba, totuşi, de
pensionarea lui Al. Coman?).
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dobânzilor dacă Al. Coman îşi retrage cererea de mărire a salariului
(?). Socotelile făcute de protopop sunt incorecte, însă în favoarea
împricinatului, nu a Episcopiei!?, lăsând ca plata restului de datorie
„să i se solvească din banii şcoalei din Săcel, ce să administrează
prin Venerabilul Capitlu" al Gherlei! 42
Nu e mai puţin adevărat că au fost situaţii în care candidaţii la
posturile de învăţători au renunţat să se prezinte la concurs din
cauza... exigenţei examinatorilor „cari trântesc pe elevi la
examene"! 43 Iar în alte părţi s-a făcut concurs „cu asistenţă
geandarmerească", aşa cum s-a întâmplat în 1907 la Leordina. Aici
alegerea învăţătorului Emil Munteanu s-a făcut împotriva voinţei - şi
interesului? - Protopopului Iuliu Dragoş, care invoca în favoarea
nenumirii câştigătorului (pentru că îl susţinea pe Dumitru Vancea)
faptul că nu e calificat la limba română!? 44 Ce s-a întâmplat în
următoarea lună nu avem de unde şti, dar e sigur că protopopul şi-a
schimbat radical părerea despre Emil Muntean „care e român şi ştie
foarte bine limba românească în care propune (=predă, n.m.),
poporul îl iubeşte"! 45
Şi totuşi, în situaţii excepţionale, se acceptă numirea definitivă! - a unui cantor la Năneşti, chiar dacă el nu avea calificare
de învăţător. 46 Deci la unii exigenţă maximă şi la alţii. .. La Apşa de
Mijloc învăţătorul Georgiu Marina se opune angajării, pe al doilea
post, a învăţătorului Petru Bell, cu care se afla într-un proces civil.
Vicarul Tit Bud cere totuşi angajarea acestuia din urmă ca „adiunct"
47
câtă vreme procesul dintre ei s-a terminat.
Sau, în alte situaţii, autorităţile administrative au contestat
dreptul protopopilor de a controla şcolile din subordine, aşa cum s-au
petrecut lucrurile cu Protopretorul lzei la 1906. 48 Mai sunt de amintit şi
cazurile învăţătorilor români care - din cauze materiale? 42

Protocol din 21 februarie 1906, nr. 1648.
Protocol din 1 noiembrie 1906, nr. 9341 în care Protopopul Cosăului Teodor Pop
arată că acolo sunt 11 posturi de învăţători din care 6 sunt ocupate de învăţători
calificaţi, unul de un prepozit absolut, iar pentru cele 4 vacante nu s-a prezentat nici
un candidat la concurs.
44
Protocoale din 24 aprilie 1907, nr. 3382 şi din 15 mai 1907, nr. 3734 prin care
Vicarul Tit Bud este• şi el de acord cu soluţia unui nou concurs!
45
Protocol din 5 iunie 1907, nr. 4351. Este de reţinut aici că noul învăţător a făcut
cerere la minister pentru un ajutor de stat, ajutor care i s-a şi aprobat foarte repede
lProtocol din 21 august 1907, nr. 6874).
6
Prin Protocolul din 6 martie 1907, nr. 1980 chiar Ptotopopul I. lvaşco susţine
această numire ilegală.
47
Protocol din 27 ianuarie 1904, nr. 836.
48
Protocol din 22 noiembrie 1906, nr. 10224. Rezoluţia Consistoriului este fermă şi
clară: „Să se rescrie protopretorului lzei că-i în sfera de competinţă a protopopilor de
a face atari investigări" (era vorba· de o cercetare a învăţătorului G. Marchiş din
Slătioara - vezi mai jos).
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abandonează şcolile

confesionale şi trec la cele de stat maghiare
unde erau mai bine plătiţi. 49
Devine destul de clar faptul că au fost destule situaţiile în care
şcolile nu au beneficiat permanent de un dascăl calificat şi
consecinţele negative ale acestui fapt sunt prea evidente pentru a le
mai argumenta aici.

*
Un loc important în demersul nostru ar trebui să-l aibă
rezultatele elevilor pregătiţi de aceşti învăţători (a se vedea Anexa cu
numărul şi mişcarea învăţătorilor din aceşti ani şi cu procentul
analfabeţilor). Primul, şi cel mai dramatic, rezultat se oglindeşte în
starea de analfabetism cronic în care se zbăteau cei mai mulţi dintre
maramureşeni: dintr-un total de 157.147 locuitori ai Maramureşului
(aşa cum a rezultat el după primul război mondial, deci fără comunele
de peste Tisa) la 1910 ştiau carte abia 39.823 locuitori (25,34%).
Dacă ne vom referi - cu destulă relativitate totuşi deoarece în destule
sate, socotite pur româneşti, locuiau destui evrei şi chiar alţi minoritari
(maghiari şi germani) - numai la comunele zise româneşti rezultă că
dintr-un total de 124.569 locuitori români, numai 26.573 (21,33%)
ştiau carte. 50 Aceşti indici generali ne îndrituiesc să privim cu multă
neîncredere rezultatele şi rostul susţinerii unor şcoli - de către
biserica greco-catolică, adică de cetăţenii comunelor şi, mult mai rar
de statul austro-ungar, de fapt de guvernul de la Budapesta. Aceste
şcoli abia de reuşeau să atragă 5-15% dintre copiii de vârstă şcolară
la a frecventa, a învăţa şi a absolvi cumva ciclul primar. Acum devine
destul de clară imaginea satului şi a oamenilor lui văzută aici prin
prisma învăţământului, a mentalităţilor lor în ultimă instanţă după cum
o dovedesc destule cazuri prezentate în această lucrare. Oamenii
erau mult prea săraci ca să întreţină spaţii de şcolarizare suficiente
numărului (teoretic) de copii de vârstă şcolară. Dacă are o şcoală,
aceiaşi comunitate face eforturi financiare şi materiale ca să
plătească cumva un singur învăţător (comunele cu doi învăţători sunt
o raritate - Borşa, Săliştea de Sus). Din documente şi din
încrâncenarea cu care unii învăţători - mai mult sau mai puţin
calificaţi pentru această meserie - se luptă pentru aceste posturi, am
putea trage concluzia că acestea erau, pentru destui, o sinecură
pentru dobândirea unor venituri cât de cât asiguratoare pentru o viaţă
decentă (plus o pensie!). Aşa cum vom arăta mai încolo, destui
Cazul învătătorului din Apşa de Jos (vezi şi mai sus chestiunea catehizării de aici)
cf. Protocolului din 31 ianuarie 1907, nr. 752.
50
M. N. Torni, Maramureşul istoric în date, pp. 140, 166; idem, Maramureşul de
ieri până astăzi, Ed. Grinta, Cluj-Napoca, 2008, pp. 57-72, 77-88 (cu bibliografia
problemei).
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învăţători

fie sunt bolnavi, fie au alte „activităţi" (afaceri, scandaluri,
imoralitate, falsuri ş.a.), care nu erau favorabile creşterii
prestigiului acestor dascăli şi nici a şcolii în general. Ce să fi învăţat
copiii de la asemenea dascăli?
Nu putem să negăm meritele unora dintre aceşti adevăraţi
apostoli ai învăţământului de la începuturile sale, chiar dacă - sau
tocmai de aceea - nu sunt numiţi prin actele Episcopiei. 51 Aceştia
munceau, aproape neştiuţi, pentru copiii maramureşenilor. Altfel nu
ne-am putea explica faptul că, pe lângă promovarea unor examene
specifice şi necesare obţinerii de gradaţii sau pentru titularizarea pe
un anumit post, statul maghiar a acordat în aceşti ani unora dintre
aceşti învăţători sporuri salariale, astfel încât acestea au putut atinge
un nivel comparabil cu cel al învăţătorilor care lucrau în şcolile de stat
maghiare (800 cor. anual).
Cel puţin deocamdată nu am putut afla rapoartele pe care
protopopii erau obligaţi să le înainteze Consistoriului diecezan o dată
pe semestru şi la finele fiecărui an de învăţământ. 52 Atunci când vom
reuşi identificarea acestor rapoarte, sau a unora dintre ele, pentru că
în protocoalele Consistoriului ele sunt consemnate ca fiind predate,
atunci vom avea date mult mai exacte despre rezultatele la învăţătură
ale acestor elevi români de la începutul veacului XX.
Dintre datele cuprinse în protocoale menţionăm grija
permanentă a Cor:isistoriului privind catehizarea românilor în religia
lor greco-catolică şi în limba română. Într-un raport din anul şcolar
1903-1904, sunt evidenţiaţi pentru acest fapt preoţii şi învăţătorii din
Dragomireşti, Săcel, Sălişte, leud, Năneşti, Strâmtura şi Botiza. 53 Doi
ani mai târziu Protopopul Ioan lvaşco constată 54 mai multe nereguli:
la Botiza nu se mai face catehizare cum trebuie, la şcolile din
beţii,

A se vedea portretele realizate unora dintre ei de către Mihai Marina în
Portrete ~i medalioane, Ed. Dragoş Vodă, Cluij-Napoca, 1998, pp.
210-250, dar şi studiile noastre din volumul Maramureşul de ieri până astăzi, Ed.
Grinta, Cluj-Napoca, 2008, pp. 42-50, 61-72.
52
Protocoale din 9 martie 1904, nr. 2451, din iulie 1904, nr. 5797 şi 5805, din 13 iulie
1904, nr. 5874, 6085, 6086 şi 6087, din 17 august 1904, nr. 6872, din 16 noiembrie
1904, nr. 9533 (învăţătorul Gr. Baneşiu „nu umblă cu pruncii la biserică" şi neglijează
şcoala, iar C. Henciu are o „purtare certăreaţă"!), din 1 martie 1905, nr. 1530, din 29
iunie 1905, nr. 4935, din 5 iulie 1905, nr. 5119, din 9 august 1905, nr. 6189, din 9
noiembrie 1905, nr. 8710, 8715 şi 8717, din 21 februarie 1906, nr. 1646, din 28
februarie 1906, nr. 1903, din 28 martie 1906, nr. 2942, din 20 iunie 1906, nr. 5651,
din 18 iulie 1906, nr. 6086, din 9 august 1906, nr. 6693 şi 6694 (situaţie şcolară
netrimisă din pricina şcolilor din Poienile Glodului şi Cuhei), din 22 august 1906, nr.
7241 şi 7242, din 5 septembrie 1906, nr. 7485, din 17 octombrie 1906, nr. 8908,
8909, 8911 şi 8913, din 12 decembrie 1906, nr. 10662, din 20 februarie 1907, nr.
1497, din 19 iunie 1907, nr. 4900, din 3 iulie 1907, nr. 5504, din 17 iulie 1907, nr.
601 O, din 29 august 1907, nr. 7109 şi 711 O.
53
Protocol din 16 martie 1904, nr. 2707.
54
Protocol din 17 octombrie 1906, nr. 8903 şi 8904.
51

Maramureşeni.
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Bocicoiel, Şieu şi Poienile Glodului materialele didactice nu sunt
înregistrate, învăţătorii Demetriu Vancea din Năneşti este beţiv,
George luga din Rozavlea are o purtare inadecvată faţă de superiori
şi ,,face tulburări între săteni", iar Petru Bilţiu-Dăncuş 55 din leud nu
trimite informările şcolare cerute la vreme. Interesantă este concluzia
unui raport despre şcolile din tractul Vişeu: preoţii din Leordina,
Moisei şi Petrova „să se îngrijească ca pruncii să aibă manualele de
lipsă"! 56 Deci nu părinţii!
Chiar dacă şcolile din Sighet sunt aproape toate de stat,
Vicarul Tit Bud urmăreşte felul în care elevii români se prezintă la
orele de religie greco-catolică şi la cele de limba română şi
57
raportează periodic Consistoriului despre aceste stări de fapt. în
Sighet este evidenţiată activitatea profesorului Gavril Timiş şi, drept
urmare, Vicarul cere Episcopiei ca acesta să fie lăudat pentru „zelul
dovedit." 58
Dacă în unele şcoli Protopopul Ioan lvaşco laudă pe
învăţători, pe alţii, pe cei din Călineşti, Onceşti şi Hoteni îi critică
pentru slaba lor activitate la clasă în anul şcolar 1903-1904. 59 Aceiaşi
faţă bisericească prezintă situaţia elevilor din Convictul Asociaţiunii
tot pentru anul şcolar 1903-1904 care se prezintă astfel: din cei 18
elevi înscrişi în convict (= internat, n.m.) numai 3 au făcut progrese,
cei de la ciclul elementar. Calificativele celor de la gimnaziu au fost 4
„bunişor", 4 „îndestulătoriu" şi ultimii 7 „neîndestulătoriu", adică sunt
corigenţi. Dintre ultimii 7 unul este corigent la o materie, doi la câte
două materii, iar restul, „mai toţi din clasele superioare", au avut câte
4 note insuficiente (=corigenţi, n.m.). Concluzia acestuia este clară:
Tit Bud „să se facă atent a fi cu mai mare grijă faţă de treburile
convictului", iar prefectul acestuia să „pună mai mult pont pe
disciplina" morală şi la studiu a elevilor. 6 Concluzii nu dintre cele mai
încurajatoare şi mai fericite erau toate acestea!
Cam la fel se prezentau lucrurile şi cu cei din şcolile primare,
încât Consistoriul diecezan s-a văzut silit să pună o rezoluţie
grăitoare pe un raport despre starea învăţământului: „să să rescrie să
61
să îngrijească (învăţătorii -n.m.) ca pruncii să fregventeză şcoala"! ,
ca o primă condiţie a bunelor rezultate şcolare. Participând la
examenele de la finele anului şcolar 1905-1906 din Sighet, Vicarul Tit
Bud consemnează că ele „în genere au fost foarte bune", însă

°

în documentele consistoriale nu apare decât cu numele de Petru Bilţiu, dar noi ştim
numele complet este Petru Bilţiu-Dăncuş (v. şi Mihai Marina, op.cit., pp. 238-240).
Idem, nr. 8905.
57
Protocol din iulie 1904, nr. 5787.
58
Protocol din 18 iulie 1906, nr.6087.
59
Protocol din 16 noiembrie 1904, nr. 9536.
60
Protocol din 28 noiembrie 1904, nr. 9780.
61
Protocol din 28 martie 1906, nr. 2942.
55
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„durere că n-avem şcoli destule, 2/3 dintre pruncii obligaţi (să
frecventeze şcoala, n.m.) nu încap în şcoală - şi aşa rămân fără
învăţătură." 62 Un an mai târziu chestiunea rămâne la fel de actuală,
fapt dovedit de răspunsul Protopopului Ioan lvaşco care scrie că
biserica şi şcoala nu au cum obliga părinţii să-şi trimită copiii la
şcoală. El solicită ajutorul Inspectoratului şcolar regnicolar şi al
Comisiunii Administrative din comitatul Maramureş, singurele
îndrituite să aplice amenzi părinţilor care nu respectă legea. 63 Situaţia
era aceiaşi şi în Protopopiatul Vişeu, după cum consemnează într-un
raport şcolar Vicarul Tit Bud, cam cerea „să se provoace preoţii din
acel district să se năzuiască a îndemna credincioşii să-şi trimită
64
regulat pruncii la şcoală." Deci mulţime de îndemnuri moralizatoare
şi de consecinţe negative care se şi ştiu de acum.
Se pare că unii învăţători şi preoţi refuzau primirea inspecţiilor
Protopopului, tocmai pentru a nu se vedea cum merg lucrurile acolo
(Dragomireşti la 1907). 65 Alţii aduceau înnoiri „în privinţa limbei de
predare în şcoala confesională" (să fi predat ei în limba maghiară?,
n.m.), stârnind nemulţumirea Consistoriului diecezan. 66 Situaţia era
îngrijorătoare, cu toate că autorităţile ecleziastice nu au fost niciodată
extrem de aspre cu învăţătorii indisciplinaţi. Într-un raport din
septembrie 1907 se arăta că învăţătorii George luga din Rozavlea şi
George Marchiş din Slătioara sunt beţivi, Carol Henciu şi Aurel Lazăr
din Năneşti au o „purtare grobiană faţă de mai marii" lor. A. Lazăr nici
nu întocmeşte documentele şcolii şi cu poporul este prea „dur". În
timp ce Vasile Rad din Văleni şi Ioan Cupcea din Călineşti „să se
provoace (= verifice, n.m.) să dovedească progres mai bun" la
clasă.

67

Strădania autorităţilor ecleziastice şi a unora dintre învăţători
sunt demne de aprecierea noastră de peste timp, chiar dacă noi am fi
dorit ca aceste stări de lucruri din învăţământul maramureşean să se
schimbe mult mai repede, iar ştiinţa de carte şi, prin consecinţă
imediată, nivelul cultural al poporului să fie cu totul şi cu totul altul în
pragul secolului al XX-iea.

*
Activitatea zilnică a învăţătorilor cuprindea orele de curs şi de
învăţare, orele de catehizare şi întocmirea şi ţinerea la zi a
62

Protocol din 20 iunie 1906, nr. 5217.
Protocol din 17 aprilie 1907, nr. 3738.
64
Protocol din 14 august 1907, nr. 6760.
65
Protocol din 6 martie 1907, nr. 1979. Preotul Emil Bran răspunde Protopopului că
nu l-a primit în şcoală pentru că joia „e timp de vacaţiune" (=vacanţă, sic, n.m.) şi nu
se fac cursuri (Protocol din 28 martie 1907, nr. 2813).
66
Protocol din 28 martie 1907, nr. 2616.
67
Protocol din 12 septembrie 1907, nr. 7510.
63
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documentelor şcolare (este de menţionat că în 1907 Ministerul
Cultelor şi Instrucţiunii Publice de la Budapesta cere ca fiecare şcoală
să aibă direcţiune, iar toate rapoartele şi protocoalele şcolii să fie
trimise la Biblioteca pedagogică regnicolară şi la Muzeul de
rechizite! 68 ). Pe deasupra ei erau membrii ai Reuniunii docinţilor
greco-catolici din Maramureş, structură de perfecţionare
pedagogică a învăţătorilor iniţiată şi condusă încă din 1883 de
Asociaţiunea pentru cultura poporului român din Maramureş. 69
Un loc aparte în viaţa acestor dascăli revine acţiunilor de
convingere a părinţilor de a-şi lăsa şi susţine copiii să frecventeze
şcoala. Credem că aceasta a fost cea mai grea misiune a acestor
învăţători, câtă vreme noi ştim că nici în anii '70 - '80 ai veacului XX
această chestiune nu s-a rezolvat definitiv şi în întregime, abandonul
şcolar fiind un fenomen care era însă ascuns de conducerile şcolilor
sub imperiul unor sancţiuni ale autorităţilor de partid şi de stat care se
lăudau atât de mult cu învăţământul lor comunist.
Din documentele cercetate rezultă faptul că activitatea acestor
dascăli era periodic controlată de protopopi şi de preoţii din comune.
Cu toate acestea nu au fost puţine situaţiile care privesc actele de
indisciplină ale unora dintre învăţători.
La Strâmtura docintele George Bajasz a fost doar admonestat
de Protopop pentru neglijenţă şi slabă activitate la clasă, dar măsuri
aspre nu s-au putut lua pentru că „foarte uşor s-ar fi putut întâmpla
defecţionări şi tulburări religionare", acest învăţător suplinitor fiind
sprijinit de multele rubedenii din sat. Aşa că se propune ...
pensionarea (culmea, el fiind încă elev la preparandie!?). 70
Un caz aparte îl reprezintă Ioan Torok: nici nu a absolvit
preparandia încă şi creează probleme. Fiind numit învăţător suplinitor
la Vişeu de Jos el este sancţionat cu admonestare „pentru portare
necuviincioasă faţă de mai marii lui." 71 Supărat, sau din alte interese,
Ioan Torok se transferă la Girolt (Gherla, Cluj)) de unde reclamă
faptul că preotul Ioan Coman din Vişeu de Jos îi mai datorează din
salariu 424 cor. Se răspunde Consistoriului că datoria este de numai
115,95 cor. 72 Dacă în februarie 1904 învăţătorul cerea 424 cor, în
iunie se ajunge la o restanţă de numai 75,73 cor.! 73 Se pare că
68

Protocol din 22 martie 1907, nr. 2809.
M. N. Torni, Maramureşul de ieri până astăzi, pp. 46-48.
70
Protocol din 20 ianuarie 1904, nr. 547.
71
Idem, nr. 572.
72
Protocoale din 2 martie 1904, nr. 2190 şi din 20 aprilie 1904, nr. 3563.
73
Protocol din 9 iunie 1904, nr. 4017. Cum încasarea acestor bani se făcea cu
dificultate, Protopopul Ioan lvaşco cere ca preotul Ioan Coman „să se intrapună la
perceptorele comunal ca pe venitoriu să încaseze salariul docenţial mai regulat."
Plata sumei restante se va face abia în noiembrie 1904! (Protocol din 30 noiembrie
1904, nr. 9972). Un alt caz: învăţătorul Ioan Sauca din leuci nu şi-a primit salariul
69
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preotul a plătit unele datorii lăsate de acesta în comună. Dar lui Ioan
Torok îi place Maramureşul şi iată-l revenind aici ca suplinitor pe
concediul de boală al lui Demetriu Kiss 74 din Săliştea de Sus (şi el va
mai colinda prin comitat prin alte comune, aflându-l noi învăţător şi
prin 1923, când găzduia în şcoala lui o Reuniune a docinţilor
maramureşeni!).

75

Activitatea învăţătorilor era mai mereu tulburată de tot felul de
şi de amestecul preoţilor în activitatea lor. Aşa s-au
petrecut lucrurile şi la Borşa în 1904 pentru ca o delegaţie de săteni
să ajungă până la Episcopie. Preotul îl trimite pe un anume George
Cotârlă să deranjeze orele de curs, fapt pentru care borşenii „se
roagă şi dânşii ca să se aducă linisce şi pace între popor care s-a
tulburat văzând că preotul nu lasă pe alesul să-şi exercieze cantoratul
la care a fost ales." 76
Protopopul Ioan lvaşco cere Consistoriului ca prin „circular să
să îndemne clerul şi poporul la ţinerea şcoalelor repetiţionale cu
tineretul în Duminici şi sărbători", deci, cu alte cuvinte, alfabetizare
aşa cum se va încerca şi după Marea Unire şi, se pare, cu aceleaşi
rezultate nemulţumitoare (doar sub comunişti s-a „rezolvat"
chestiunea prin raportări mincinoase în majoritatea cazurilor). 77
Fără să negăm în totalitate efortul dascălilor de a-şi educa
cum trebuie elevii, conform normelor etice şi morale ale vremii, nu
putem trece sub tăcere o realitate care va afecta multă vreme viaţa
tuturor maramureşenilor: beţia. Răul era aşa de mult înrădăcinat între
săteni, încât i-a cuprins şi pe copii. Din atare pricină Ministerul de
Interne de la Budapesta, cu adresa nr. 54719/1904 stabilea că tinerii
sub 15 ani nu au voie în cârciumi şi la petreceri! 78 Că lucrurile nu sau îmbunătăţit o confirmă şi Comisiunea pentru dezvoltarea industriei
din Maramureş care cerea sprijinul Consistoriului pentru a închide
intervenţii

vreme de 6 luni! (Protocol din 2 martie 1904 ). La fel s-a întâmplat şi cu învăţătorii
Constantin Pop şi Ioan Mihalyi din Borşa, neplătiţi de la sfârşitul anului 1903 „şi aşa
au fost siliţi a trăi din bani împrumutaţi" Rezoluţia era adresată Protopopului Iuliu
Dragoş care trebuia să facă „paşii de lipsă pentru scoaterea salariului învăţătoresc"
de la autoritâţile comunale (Protocol din 14 septembrie 1904, nr. 7674).
74
Dumitru Chiş (1858-1927) fiu al comunei Săliştea de Sus, face şcoală în sat şi la
Sighet de unde se întoarce ca învăţător la el în sat. Dincolo de munca de dascăl, el
este cel care întocmeşte un cadastru al comunei, cel care îndeamnă şi sădeşte pomi
fructiferi, cel care înfiinţează o cooperativă populară. Pentru meritele sale a fost ales
Vicepreşedinte al Reuniunii docinţilor din Maramureş, iar la 11 noiembrie 1918 ii
găsim printre semnatarii manifestului care ii chema pe maramureşeni la unirea cu
România.
75
Protocol din 22 noiembrie 1905, nr. 9112.
76
Protocol din 26 octombrie 1904, nr. 9001. Nu ştim cât de obiectivă e delegaţia
borşenilor câtă vreme ea e condusă de Ion Badocan, iar învăţătorul şicanat era
Alexandru Badocan!?
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Protocol din 17 iulie 1907, nr. 6010.
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Protocoale din 25 iulie 1905, nr. 5787 şi din 9 august 12905, nr. 6181.
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cârciumile în zilele de duminică şi de sărbători, „căci acelea nimicesc
poporul." Iar pentru a-i identifica mai uşor pe elevii care umblă prin
cârciumi se cere introducerea de uniforme şi de numere şcolare! 79
Aşa cum am arătat mai sus, învăţătorii erau organizaţi într-o
Reuniune a docinţilor greco-catolici din Maramureş care reuniune
ţinea periodic întâlniri. Cu aceste prilejuri se discutau chestiuni
cotidiene ale vieţii dascălilor, chestiuni metodice (se ţineau lecţii
deschise), dar şi chestiuni practice care să fie apoi transmise ţăranilor
din respectivele comune (metode moderne de practicarea agriculturii,
altoirea pomilor, creşterea albinelor ş.a.). Ce s-a discutat în mod
concret nu avem ştiinţă, dar protocoalele acestor reuniuni au fost
depuse la arhivă şi urmează a fi găsite şi cercetate. 80 Reuniunea
ţinută la Rozavlea în 1907 s-a încheiat cu o rezoluţie adresată
Comitelui suprem al Maramureşului pentru ca şi el să ceară
Episcopiei Gherlei creşterea salariilor învăţătorilor „cât mai curând." O
cerere similară face separat şi Vicarul Maramureşului Tit Bud, dar el
cere ca această majorare de salariu să vină din partea statului, pentru
81
că sătenii şi aşa sunt prea împovăraţi. Se pare că cererea acestor
învăţători nu a rămas fără urmări câtă vreme şi Comisia
Administrativă a comitatului depune la Episcopia Gherlei protocoalele
„adunărilor învăţătoresci" conduse de Primpretorii din Rozavlea şi
Ocna Şugatag. Luând în considerare „însufleţirea" învăţătorilor,
precum „şi jertfirea de sine însuşi pentru chestia patriotică" aceste
adunări cer Episcopului Ioan Sabo să le mărească salariile tuturor
învăţătorilor. 82

Trebuie de arătat că, deşi se lupta să desfiinţeze şcolile
confesionale, Ministerul Cultelor şi Instrucţiunii Publice se preocupa
ca toţi învăţătorii să atingă anumite standarde de pregătire
83
profesională, organizând cursuri pentru „inveţatori şi inveţatorese."
Promovarea acestora fiind o condiţie ca statul să le completeze
salariul primit de la comune.
După ce a fost aproape doi ani în concediu medical pentru
îngrijirea sănătăţii, învăţătorul Demetriu Kiss din Săliştea de Sus
promite, odată revenit la catedră, „că va propune regulat în şcoală şi
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Protocol din 16 martie 1907, nr. 2432
Protocoale din 4 mai 1904, nr. 3950 (despre reuniunea din 1903 ţinută la Săcel),
din 9 iunie 1904, nr. 4017 (în acelaşi act se face referire şi la o diurnă de 10 cor
pentru „adunarea învăţătorească", deci un fel de cercuri pedagogice?), din 19 aprilie
1905, nr. 3044 (Reuniunea din 12 mai 1904 ), din 24 ianuarie 1906, nr. 66081 Protocol din 4 septembrie 1907, nr. 7350 şi 7354.
82
Protocol din 16 octombrie 1907, nr. 8721 (aici s-ar încadra şi cererea expresă a
învăţătorului Gavrilă Dunca din Cuhea de a i se mări salariul de la 800 la 1OOO cor.
~Protocol din 25 decembrie 1907, nr. 11117).
3
Protocol din 9 iunie 1904, nr. 4903.
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nu va cere timp de recreare." 64 Oare muncind fără concediu nu se va
putea îmbolnăvi din nou?
Rămâne de concluzionat pe marginea calităţii actului didactic
în sine pentru vremea când vom avea mai multe date concrete la
chestiune, deşi unele idei se conturează deja.
*
Succesul actului de instruire şi formare a tinerilor este strâns
legat de cadrul asigurat bunei desfăşurări a acestuia. Adică, mai
concret, de calitatea spaţiilor de învăţământ, a materialelor didactice
folosite şi, nu în ultimul rând, de felul în care este asigurată viaţa
fiecărui slujitor al şcolii în parte.
În general, încă din secolul al XIX-iea, Asociaţiunea şi
biserica greco-catolică s-au îngrijit ca pe lângă fiecare locaş de cult
să fiinţeze şi o şcoală. Sigur că aceste clădiri erau modeste ca
2
suprafaţă utilizată. De cele mai multe ori în câte o sală de 30-40 m
se înghesuiau, în cele mai fericite cazuri, 50-60 de copii de vârste şi
cu un nivel de pregătire şcolară foarte diferit. Or, devine clar că în
asemenea condiţii nici nu se putea pune problema de a lucra pe
clase de studiu. Un singur învăţător trebuia să se împartă la patru
niveluri de pregătire a copiilor, să dea de lucru unor copii fără
manuale şi fără rechizite sau aflate într-o cantitate absolut
neîndestulătoare. Cât de cald sau cât de aerisită era o asemenea
sală de clasă vă las să bănuiţi dvs. Mai poate fi vorba de performanţă
şcolară în asemenea condiţii? Greu de admis.
Dispunem de un singur caz explicit despre felul în care era
plătit un învăţător. Este vorba de Aurel Lazăr, învăţător în Năneşti,
căruia la angajare i s-a stabilit un salariu de 240 cor/an, casă gratuită,
o grădină în folosinţă exclusivă şi gratuită şi lemne de foc. Pe
deasupra preotul a promis să sprijine mărirea salariului la 600-800
cor. prin ministerul de resort. 85 Că era mult, că era puţin, greu de
apreciat, dar dacă ei aşa au negociat, se pare că era suficient pentru
traiul decent al învăţătorului.
Dar nu toţi învăţătorii o duceau la fel de bine, mai ales acolo
unde apăreau divergenţe cu senatele şcolare, aşa cum s-a întâmplat
cu învăţătorul George lusco din Cuhea, lăsat în prag de iarnă fără
lemne şi fără bani de chirie (deci şcoala nu avea spaţiu destinat
locuinţei dascălului). 86 Preotul Emil Bran răspunde Consistoriului că
George lusco nu are drept la bani de chirie pentru că el a părăsit
locuinţa repartizată de curatori. De fapt era vorba de locuinţa de
lângă şcoală aflată într-o stare jalnică. Numai că, surpriză! Atunci
84
85
86

Protocol din 18 septembrie 1907, nr. 7869.
Protocol din 17 ianuarie 1907, nr. 375.
Protocol din 17 octombrie 1906, nr. 8914.
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când curatorii au vrut

să

închirieze altcuiva acea

casă dărăpănată,

învăţătorul a revendicat-o pentru sine. 87 Conflictul se va aplana prin
intervenţia

preotului Emil Bran: G. lusco va primi 40 cor pentru chirie,
iar casa învăţătorului se va repara. 88
Senatele şcolare, curatorii bisericilor, preoţii şi învăţătorii se
străduiau, în măsura posibilului, să asigure minimul de spaţiu şi de
materiale necesare desfăşurării normale a orelor de curs de-a lungul
unui an şcolar. În urma unei inspecţii şcolare făcute la Glod s-a
constatat lipsa materialului didactic. De aceea preotul Valer Filipan
cere Episcopiei ca din dividendele Fundaţiei Farkas-Mureşan,
neridicate din 1888, să se soluţioneze problema. Rezoluţia
Consistoriului e clară: bani sunt, să se facă lista de rechizite şi
materiale didactice! 89
Situaţia materială a dascălilor nu este una de invidiat, deşi,
aşa cum am arătat mai sus, erau destui cei care îşi doreau aceste
posturi. Mai sus am prezentat cazurile învăţătorilor I. Sauca, C. Pop şi
I. Mihalyi care nu şi-au încasat salariile luni de zile. Tocmai de aceea
Protopopul Iuliu Dragoş cere anularea spezelor de cercetare făcute în
cazul cercetării episcopale în cazul lui Ioan Mihalyi datorită „stării sale
mizere" (stare care, probabil, l-a îndemnat să facă falsuri în acte
publice - vezi mai jos chestiunea). 90
Revenim la situaţia învăţătorului Demetriu Kiss din Săliştea de
Sus, care în anul şcolar 1905-1906 a fost în concediu medical, pentru
a prezenta o practică aberantă pentru noi cei de astăzi: tocmai el,
bolnavul, trebuia să-şi găsească un înlocuitor la catedră şi „în anul de
concediu va avea să plătească dânsul din al seu pre substitutul Ilie
Vlad"! 91 Acesta va mai avea concediu şi în anul şcolar următor
„pentru restabilirea sănătăţii zdruncinate"92 , an în care a fost înlocuit
de Ioan Tbrbk. De unde oare bani pentru suplinitor şi pentru
medicamente şi medic?
Învăţătorul Gregoriu Cziple din Petrova este vizitat de
Protopopul Iuliu Dragoş care îl apreciază că „are o purtare corectă
întru toate - în calitate de cantor (=învăţător, n.m.) însă e cam debil."

87

Protocol din 1 noiembrie 1906, nr. 9344.
Protocol din 14 noiembrie 1906, nr. 977 4.
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Protocoale din 23 martie 1904, nr. 2964, din 4 mai 1904, nr. 3939 prin care
învăţătorul Dominic Hosszu din Glod depune lista acestor materiale. Protocolul din
17 octombrie 1906, nr. 8905 lăsa chestiunea aceasta în sarcina preoţilor. În listă se
găsea „o tablă de scris, o maşină de calculat, glob terestru şi chipuri intuitive"
~Protocol din 25 octombrie 1906, nr. 9108).
0
Protocol din 5 octombrie 1904, nr. 8320 şi nota noastră nr. 67 de mai sus.
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Protocol din 26 iulie 1905, nr. 5767.
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Protocoale din 11iulie1906, nr. 5885, din 26 iulie 1906, nr. 6271 şi din 22 august
1906, nr. 6995.
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Dar chiar aşa slab şi neputincios cum e şcoala nu se închide fiindcă
este cine să-l suplinească la clasă. 93
De reţinut e şi faptul că statul maghiar şi Comisia
Administrativă
a comitatului Maramureş, în ciuda stării de
neîncredere şi a şicanărilor reciproce cu biserica şi cu şcolile
confesionale greco-catolice, au ajutat material unele 1coli aflate într-o
avansată stare de degradare (Rozavlea, Petrova). 9 După cum am
arătat deja, la Săliştea de Sus au fost destule probleme cu păstrarea
şcolii confesionale încă din anul şcolar 1899-1900. Acest fapt a dus la
ruinarea şcolii, chiar autorităţile locale făcând proces-verbal de
constatare. Pentru a continua şcoala cumva s-au închiriat două săli
de la cetăţeni, cu speranţa că se va ridica o şcoală nouă (lucru
ordonat şi de Consistoriu). 95 La Slătioara au început reparaţiile la
şcoală din banii sătenilor, dar terminându-se fondurile - ,,fiind foarte
mizeri" - au cerut ajutor de la ministerul de resort. Ei sunt acum în
mare dilemă pentru că dacă vor veni banii de la minister există riscul
transformării şcolii lor confesionale în şcoală de stat. Abia acum că au
făcut demersul la minister cei din Slătioara cer ajutorul Episcopiei.
Aşa că ei promit că după ce „vor găta biserica vor repara şi şcoala",
însă se roagă de Episcop „să fie apăraţi decumva ar fi atraşi prin
96
autorităţile politice căci două greutăţi nu pot suporta." Însă grea
povară şi dilemă pe cei din Slătioara: Ministerul Cultelor şi
Instrucţiunii Publice le-a virat în contul Comisiunii Administrative a
comitatului suma de 27.000 cor. Aşa că ei au hotărât ce să facă cu
aceşti bani: o şcoală şi „casa satului" (să fie un cămin cultural sau o
primărie?), uitând, poate numai pentru moment, de promisiunea ca
şcoala lor să rămână confesională. Viitorul o va hotărî.
*
Ştim că

tot aşa cum nu există
categorie socio-profesională fără membri care nu-i fac cinste. Astfel
stau lucrurile şi cu învăţătorii din acest început de veac XX. Câteva
cazuri grave de încălcare a disciplinei în cadrul şcolii, sunt completate
de câteva cazuri de încălcare gravă a legilor statului, dar parcă
încurajate de marea îngăduinţă a autorităţilor ecleziastice. 97
Cazurile de nerespectare a superiorilor, adică a ierarhilor
bisericii greco-catolice începând cu preoţii din comune şi continuând
cu protopopii şi cu inspectorii Episcopiei în teritoriu, par chestiuni
nu

există pădure fără uscături,
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Protocol din 25 octombrie 1905, nr. 8286.
Protocoale din 15 august 1906, nr. 6847, din 29august1906, nr. 7239 şi 7240,
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Protocol din 20 februarie 1907, nr. 1493.
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Protocoale din 15 mai şi 12 iunie 1907, nr. 37 43 respectiv 4661.
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Protocol din 22 noiembrie 1906, nr. 10009. Protopopul Ioan lvaşco nu-l poate
sancţiona pe învăţătorul D. Vancea pentru că s-a mutat în tractul Cosău, de parcă ar
fi fost vorba de altă ţară şi nu de aceiaşi eparhie în care el era şi inspector şcolar!
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mărunte faţă de alte situaţii mult mai grave, cum ar fi vătămările
corporale, beţiile, violurile, bătăile, falsurile în înscrisuri publice şi
private ş.a.
Primul caz grav este cel al învăţătorului borşean Ioan Mihalyi
care a falsificat diverse acte private pentru diverşi cetăţeni din
comună. Judecătoria regnicolară din Vişeu de Sus îl condamnă la 2
zile de închisoare sau la 40 cor amendă. 98 Asesorul Consistoriului
Ioan Hărăreanu precizează că Mihalyi a fost condamnat pentru că „a
făcut acte legale (sic) publice fără autorizare." Din păcate el este
recidivist, fapt pentru care se cere şi o anchetă în calitatea lui de
învăţător, pentru că faptele acestuia au ,,făcut sensaţiune prin popor"!
Totuşi, pentru că „a promis îndreptare" în faţa comisiei consistoriale,
Ioan Mihalyi este lăsat „în oficiul său" şi este amendat cu 1O cor în
favoarea fondului diecezan! Cam blândă sancţiune pentru un om care
trebuia să fie exemplu pentru elevii lui! Apelul lui făcut la instanţe mai
înalte va fi pierdut, semn că faptele ce i se imputau erau evidente şi
probate cum trebuie. 99 Până la urmă s-a propus, totuşi, pensionarea
lui Ioan Mihalyi pentru a se stinge starea de nesiguranţă şi de
încordare din comună, deşi Protopopul Iuliu Dragos e de părere să fie
menţinut pe post pentru a nu lăsa Borşa fără dascăl, „deşi n-ar fi
vrednic să fie tolerat ca învăţător." Ba, mai mult, se invocă faptul că
destituirea lui ar „înscena tulburări religioase în Borşa" făcute de el şi
rudeniile sale! Se cere preoţilor din comună să facă în aşa fel încât
„să se poată da curs liber procedurii justiţiale în causa aşa de
jenantă"! 100 Deci şi justiţia era obstrucţionată în cercetarea ei de
împricinat, fapt care se perpetuează până în zilele noastre în această
localitate. Se pare că în zona Vişeu-Borşa devenise o „tradiţie"
falsificarea actelor, de vreme ce asupra faptului a fost prins şi
învăţătorul pensionar din Cuhea Ştefan Lazăr, care întocmea „scrisori
neautorizate." 101 Dar Protopopul Iuliu Dragoş e... solomonic: e
adevărat că Ştefan Lazăr „a fost mare fabricator de scripte - cu ce şi
a câştigat ceva bani - de acum se va reţinea ştiind că e oprit şi poate
fi pedepsit"?! 102 Din acest răspuns aflăm câteva lucruri interesante:
mai întâi că, deşi pensionar, Ştefan Lazăr mai era sub jurisdicţia
Consistoriului (să fi fost pensia în cauză?). Apoi, se cam ştia cu ce se
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Protocoale din 9 iunie 1904, nr. 4912, din 15 iunie 1904, nr. 5074, din 25 august
1904, nr. 7219, din 9 septembrie 1904, nr. 7471, din 7 martie 1906, nr. 2159.
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Protocol din 14 februarie 1906, nr. 1406.
100
Protocoale din 28 martie 1906, nr. 2395, din 28 martie 1906, nr. 2947, din 17 mai
1906, nr. 4349 (deşii s-a propus pensionarea el o refuză, mai ales că Protopopul nu
poate face acolo nici o anchetă!) şi din 23 mai 1906, nr. 4570 (Ioan Hădăreanu cere
aplicarea Legii instrucţiunii din 1868, adică pensionarea şi angajarea altui
învăţător).
101
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Protocol din 17 octombrie 1906, nr. 8918.
Protocol din 7 noiembrie 1906, nr. 9541.
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ocupă „marele fabricator de scripte'', dar nu s-a făcut nimic pentru a-l
opri, pentru că avea, vezi-Doamne, nevoie de „ceva bani"! Acum,
aflând el că poate fi pedepsit (sic), promite că se va „reţinea" de la
falsuri! Curat murdar!
Tot Judecătoria regnicolară din Vişeu de Sus îl condamnă pe
învăţătorul Vasiliu Doroş din Breb la 2 zile de puşcărie şi la 2 zile de
amendă (probabil muncă în folosul comunităţii, n. m.) pentru
„vătămare cu onoare" (=calomnie, n.m.). Pentru faptele sale urma ca
şi Protopopul să se pronunţe. 103 Până la urmă se pronunţă asesorul
Ioan Hădăreanu care scrie că Doroş „e om de cinste şi învăţător bun
- iar acest caz n-a produs nici o senzaţie în popor."
Judecătoria regnicolară din Sighet îl condamnă pe învăţătorul
Ioan luga din Onceşti „pentru vătămare grea", fără să putem preciza
ce înseamnă această faptă. 104 Nemulţumit de sentinţa de la Sighet
luga a făcut apel, dar a pierdut şi la tribunalul de la Dobritin (Debreţin,
Ung) „pentru vătămare trupească." Totuşi, sancţionarea lui de către
Consistoriu este amânată până ce sentinţa va fi definitivă, semn că I.
luga nu s-a lăsat şi a făcut apel la instanţe şi mai înalte. 105 Cum
sancţiunea pe linie şcolară s-a amânat până la sentinţa definitivă şi
cum o asemenea sentinţă nu am aflat în protocoalele cercetate,
situaţia acestui învăţător a rămas neclară pentru noi deocamdată.
Un personaj deja cunoscut nouă, învăţătorul Ştefan Dunca,
revine cu alte fapte ce-l descalifică pe viitorul învăţător: Judecătoria
regnicolară din Vişeu de Sus îl condamnă „pentru conturbarea liniştei
publice." 106 Se pare că domnul în cauză nu s-a liniştit nici acum şi
pentru că „e foarte corupt" a fost arestat de jandarmii din
Dragomireşti, iar Judecătoria regnicolară din Vişeu de Sus i-a mai dat
o condamnare (însă nu ştim în ce a constat ea). 107
La Leordina lucrurile s-au încins peste măsură pentru că
preotul George Timiş a dat în chirie şcolii de stat câteva „chilii" „spre a
asigura ceva venit bisericei", care săli s-ar fi cuvenit să revină şcolii şi
108
învăţătorului confesional Mihail Botoş.
Se pare că închirierea
acestor spaţii s-a făcut cu ştirea Protopopului Iuliu Dragoş, care este
tras acum la răspundere. 109 Dar lucrurile sunt şi mai grave câtă vreme
în chestiune s-a amestecat şi Vicarul Tit Bud. Aşa încât se
concluzionează că ,,între împrejurările religioase ce există în comitat
n-ar fi conzult să se iea la răspundere Vicariul Tit Bud şi poporenii din
103

Protocoale din 1 martie 1905, nr. 1540, din 15 martie 1905, nr. 1977, din 24 mai
1905, nr. 3881.
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Protocol din 1O mai 1905, nr. 3436.
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Protocoale din 19 iulie 1905, nr. 5563 şi din 9 august 1905, nr. 6183.
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Protocol din 17 octombrie 1906, nr. 8918.
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Protocol din 22 noiembrie 1906, nr. 10481.
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Protocol din 28 septembrie 1905, nr. 7684.
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Protocoale din 9 noiembrie 1905, nr. 8914 şi din 27 decembrie 1905, nr. 10154.
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Leordina." Iuliu Dragoş consideră că închirierea acelor spaţii „nu e în
detrimentul şcoalei confesionale." 110 Se pare că lucrurile nu s-au
liniştit atâta vreme cât Mihail Botoş a bătut-o pe Valeria Timiş, fata
preotului, fapt pentru care a şi fost condamnat de Judecătoria
111
regnicolară din Vişeu de Sus.
Deşi exista o sentinţă judecătorească
Protopopul Iuliu Dragoş mai credea într-o împăcare ,,fără patimi" între
cei doi, care altfel îşi strică „bunul nume înaintea credincioşilor." 112 Şi
se pare că lucrurile au intrat cumva într-o stare de normalitate
deoarece Protopopul l-a admonestat pe învăţător „să se ferească în
viitor a ofensa pe alţii." Aceiaşi admonestarea s-a făcut şi preotului
Timiş, cu completarea ca el „să supravegheze cu mai mare grija
peste conduita socială a fiicei sale." 113 Vinovaţi sunt toţi, la urmaurmei!
Destule sunt cazurile de învăţători dedaţi viciului beţiei, cu
toate consecinţele personale şi profesionale în consecinţă. Situaţia
învăţătorului Petru Bilţiu-Dăncuş din leud care, mai întâi, a fost
eliberat din funcţie „pentru purtare morală necorespunzătoare şi
excesul beţiei", este poate mai interesantă, dacă nu tipică. Pentru că
Protopopul s-a mai înmuiat şi l-a reprimit în şcoală. De pedepsit s-a
mulţumit doar să-l admonesteze pe păcătos, păstrându-l pe post. 114
Dar odiseea continuă: în februarie 1907 Petru Bilţiu dă în scris că el
„se abţine de la beuturi alcoolice din 16 nov. 1906"(!? -n.m.), dar se
pare că tot a recidivat de vreme ce Protopopul îl ameninţă cu
pierderea ... pensiei. Şi, totul se sfârşeşte ca într-o tragedie antică:
păcătosul de învăţător moare şi - creştineşte - toate cele rele trebuie
să i se ierte acum ca oricărui bun creştin! 115 Pentru că dincolo de
păcatele lui Petru Bilţiu-Dăncuş, meritele sunt şi vor rămâne mult mai
multe 116 .
Un alt caz care a fost multe luni în atenţia autorităţilor a fost
cel al învăţătorului George Marchiş din Slătioara. Acesta era acuzat
de faptul că nu ţine orele cuvenite, umblă mereu beat şi face
scandaluri la crâşmă. Pe deasupra „e cămătarnic (deci avea destui
110
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Protocol din 12 decembrie 1906, nr. 10648.
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Consistoriul (sub nr. 2203) a acceptat alegerea lui Mihail Botoş ca învăţător la Apşa
de Jos! Aşa că litigiul s-a rezolvat definitiv prin distanta pusă între cele două părţi!
114
Protocoale din 20 decembrie 1906, nr. 10910, din 3 ianuarie 1907, nr. 100.
115
Protocoale din 14, 20 februarie şi 17 iulie 1907, nr. 1289, 1756 respectiv 6007.
116
Petru Bilţiu-Dăncuş (1863-1907) este una din figurile luminoase ale
învăţământului şi culturii maramureşene, dincolo de păcatele sale omeneşti. Născut
în Călineşti, este absolvent al preparandiei din Gherla. Îşi începe dăscălia la Vişeu de
Jos şi apoi se stabileşte pentru tot restul vieţii la leud şi este unul dintre cei mai activi
membri ai Reuniunii docinţilor. Strânge folclor, publică texte diverse în presa vremii,
adună folclor şi compune adevărate eseuri despre obiceiurile poporului nostru.
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bani ca să dea împrumut cu camătă!, n.m.), e desfrânat violând mai
pre toate fetele din sat"! 117 Ăsta da bărbat am zice noi, dacă n-ar fi
vorba de un om care ar fi trebuit să fie un model pentru prunci. Dar nu
numai atât: „tot mereu îi maltratează (pe copii, n.m.) aşa cât (părinţii,
n.m.), nu mai pot suferi." 118 Cercetând şi el cazul, Ioan Hădăreanu
arată că „acesta frecventează crâşmele, bea până nu ştie de sine, în
starea asta deplorabilă se ţine de sfezi, bătăi ect ect." El „e dedat în
mare parte patimei necurăţeniei (sic), pe prunci îi învaţă a nu saluta
pe mai mari ect ect" Drept urmare asesorul Consistorului propune
înlăturarea lui George Marchiş din acest post şi suspendarea lui din
119
învăţământ pentru un an de zile.
Un alt exemplu negativ pentru
comunitate a fost învăţătorul Alexandru Miele din Şieu. Reclamat de
câţiva săteni el „se escuzează aşa de frumos şi bazat" încât se cere
convocarea reclamanţilor de faţă cu reclamatul pentru „a face
pace"prin retragerea acuzelor faţă de învăţător. 120 Adunarea s-a ţinut
şi s-a făcut şi un protocol - în limba maghiară, pentru că aşa a cerut
notarul Ioan Balas! -, dar la pace nu s-a ajuns din cauza lui Vasile
Saplonczai „omul cel mai periculos" care „corupe poporul." Unii
oameni şi-au retras totuşi plângerile, dar notarul este cel care
întreţine starea de ostilitate faţă de învăţător, deoarece acesta îl
121
„împedecă pe notar în multe cele şi lucră contra lui."
Mai încoace
notarul dezvăluie cauza acestui conflict (economic de fapt): Al. Miele
să renunţe la „oficiul de perceptor la banca locală" şi el renunţă la
orice acuze! 122 Şi Al. Miele depune la Consistoriu declaraţia sa de
renunţare la funcţia de perceptor „şi aşa are speranţă că se va restitui
pacea între el şi poporeni." 123 Se pare că învăţătorul nostru avea mai
multă minte şi inimă decât cei care l-au reclamat, dacă a acceptat să
renunţe la o sursă suplimentară de venit pentru liniştea comunei.
Un conflict la fel de adânc s-a petrecut la Botiza, acolo unde
învăţător era Carol Henciu. Acesta era acuzat că „bate pruncii până la
sânge cu lemne şi cu linea", „i smulge de cap şi se poartă ţărăneşte
faţă de ei (sic)", „a bătut greu pre unii şcolari, încât aceia au zăcut
117

Protocol din 17 octombrie 1906, nr. 8888.
Protocol din 28 martie 1907, nr. 2615.
119
Protocoale din 20 noiembrie şi din 4 decembrie 1907, nr. 9864 respectiv fară nr.
Din ultimul protocol mai este de reţinut şi sensul „necurăţeniei": fata Stein Selma şi
nevasta Trifoi Anuţă „cari au suferit ruşinea de a fi ispitite la necurăţenie din partea
inculpatului." Eufemistic limbaj pentru a defini imoralitatea şi preacurvia
împricinatului! Aşa că sancţiunea propusă de Consistoriu este aprobată şi de
E~iscopul Ioan Sabo.
12
Protocol din 3 ianuarie 1907, nr. 94. Concludentă pentru o anumită stare de
lucruri este rezoluţia Consistoriului: „să se evite investigaţiile pe Valea lzei ca să nu
tulbure pacea de aici"!?
121
Protocoale din 7 februarie 1907, nr. 982 şi din 15 mai 1907, nr. 3759.
122
Protocol din 23 martie 1907, nr. 2614.
123
Protocol din 17 aprilie 1907, nr. 3185.
118
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s-au plâns şi la Comisia Administrativă
cu revolta dacă învăţătorul nu este
mutat în altă comună (mai ales că el ar fi promis acest lucru din
1905). Consistoriul l-a trimis pe Ioan Hădăreanu ca să constate
următoarele: din cauza bătăilor aplicate copiilor părinţii nu-i mai lasă
la şcoală, elevii indisciplinaţi trebuie doar mustraţi şi numai în cazuri
grave să fie anunţat directorul şcolii (ceea ce C. Henciu nu a făcut).
Cu toate probele puse înaintea învăţătorului, acesta neagă toate
acuzele. Aşa că se cere mutarea învăţătorului în alt sat. Consistoriul
conchide că „din conzideraţiune că încă e tânăr şi altcum nepătat şi
astfel se poate corege încă din datina lui neumană şi fiind cu
dragoste şi cu răbdare faţă de punci concrezuţi grijei lui mai poate
servi cu fruct." Aşa încât se cere Episcopului să aprobe mutarea lui,
mutare aprobată şi de minister. 124
Cert este faptul că în cadrul mai larg al ofensivei episcopiilor
maghiare de subordonare a celei din Gherla (fapt ce se va petrece la
191) şi a bisericii ortodoxe de a câştiga noi adepţi în Maramureş,
precum şi în cel al integrării învăţământului confesional în cel de stat
maghiar, orice cedare sau slăbiciune, chiar justificate economic, nu
au făcut decât să afecteze poziţia bisericii greco-catolice şi a
învăţământului patronat de ea.
Pe de altă parte datele prezentate aici se vor întregi, într-un
viitor apropiat, cu alte informaţii de arhivă, pentru ca imaginea să fie
cât mai limpede şi mai apropiată de adevărul timpului în care au trăit
acei oameni.
bolnavi."

Revoltaţi, sătenii

comitatensă şi

acum

ameninţă

Protocoale din 28 martie, din 15 mai, din 25 septembrie şi 23 octombrie 1907, nr.
2627, 3745, 8004 respectiv 8936.
124
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Tabel cuprinzând mişcarea şi încadrarea şcolilor
confesionale din Maramureş între 1904-1907
Comună/lnvăţător/

Comună/lnvăţător/

Analfabeţi

Analfabeti în 1910 - %

Berbeşti -1910- 88%
Breb - 1904 ? Hereclean
1905 Vasile Doroş
1910 - 69%
Budeşti -1904 Vasile Cupcea
(Sârbi) 1906 Demetriu Vancea
1910-91%

Bârsana -1910- 87%
Bocicoiel - 1906 Iosif Belavari
1910- 81%
Botiza - 1904 Carol Henciu
1905 Carol Henciu
1907 Carol Henciu
1907 Ilie Vlad
1910 - 92%
Cuhea - 1904 George Ivaşcu
1905 inv. cu salariu

Călineşti

- 1904 sunt inspectaţi
1907 Ioan Cupcea
1910-96%

Corneşti

- 1904 Teodor Bota (cere

mărit

1906 George Ivaşcu
1906 Ştefan Lazăr era
deja pensionat
1907 Gavrilă Dunca
1910-96%
-1906
Dragomireşti
Ştefan
Dunca
1906
preotul
Emil
Bran
1910- 81%

în 1910 - %

pensio
narea)
1910- 83%

Crăceşti

Glod - 1904 Dominic Hosszu
1905 Vasiliu Kiss
1910 - 92%
leud - 1904 Ioan Sauca
1906 Petru Bilţiu
1907 Petru Bilţiu
1907 Mihail Bizo
1907 George Cziple
1910- 82%
Năneşti - 1905 Demetriu Vancea
1907 Aurel Lazăr
1907 Petru Godja
1907 Nicolae Vancea
1907 Carol Henciu
1910 - 84%
1904 cineva este
Onceşti inspectat
1904 cineva dă gradul
li
19051oanluga
1910- 95%

Deseşti

Fereşti

Giuleşti

- 1906 Petru Popoviciu
1910 - 68%
- 1910 - 84%

-1910- 94%

- 1910 - 79%
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Poienile

-

Hărniceşti

1904 Grigore

- 1910 - 93%

Baneşiu

1910-97%
Glodului
Rozavlea - 1906 George luga
1907 George luga

Hote ni
inspectat

1910-86%
-

Săcel

1896-1906

1904

-

cineva

este

1907 Ioan Pascu
1910 - 77%
Ocna Şugatag - 1910 - 37%

preot

Alexandru
Co man

1904 Ioan Şuşca
1906 Ioan Şuşca
1910- 87%
- 1905 Demetriu
Săliştea

Rona de Jos - 1910 - 93%

Kiss
de Sus

Slătioara

1906 Ilie Vlad
1906 Ioan TOrăk
1910 - 88%
- 1906 George Marchiş
1907
George

Sarasău

- 1904 Gavril Pop
1904 Mihail Bizo (Bizău)
1905 Petru Lucsinecz
1906 Ioan Mihnea

Marchiş

1910 - 89%
Sat

Strâmtura - 1904 George Bajass
1905 Andrei Szabo
1905 Ştefan Dunca
1906 Andrei Szabo

1910 - 94%
1904-1907 Alexandru

Şi eu

-

Văleni

- 1907 Vasile Rad

1910 - 81%
-1910- 81%

Şugatag

Săpânţa

- 1910 - 87%

Miele

1910-84%
1910- 80%

1904 Petru Stopeiu (sau

Vad Stopciu)

1910 - 87%
Valea Porcului - 191 O - 96%
Sighet - 1904 Petru Pop

Bistra - 191 O - 92%
Borşa - 1904 Ioan Mihalyi
1904 Alex. Bodocan
1904 Constantin Popp
1906 George Timiş
Fi lipanu
1906 Constantin Popp

1910-41%

1910 - 89%
1904 cineva cere

Leordina -

Biserica

Albă

- 1910 - ?

mărire

de salariu

1905 scandal preotînvăţător

1906 Mihail Botoş
1907 Emil Muntean
1910-88%
Moisei - 1906 George Pop
1910- 90%

de Jos - 1905 scandal privind
catehizarea elevilor
1907 Mihail Botoş

Apşa
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Apşa

Petrova - 1905 Georgiu Cziple
1906 cineva cere
ajutor de
la stat
1907 Elia Doroş
1910 - 90%
Vişeu de Jos - 1904 Ioan Tărăk
1910 - 90%
Vişeu

de Mijloc

1910-?
- 1904 Petru Bell
1904 Georgiu Marina
1910 - ?

Iapa - 1906 Iosif Costin
1906 Petru Lucsinecz
1910 - cuprins la Sighet

- 1904 Simeon

Vişeu

de Sus - 1906 Iosif Varhanyovski
1907 Ilie Grad era deja

Vlad
de Mijloc
1905

învăţătorul

pe ns

pri

ionat
meşte mărire

1907 Ioan Tărăk I
1910-65%

de salariu
1910 - 82%

Notă: În tabel nu sunt cuprinse toate comunele comitatului deoarece
majoritatea celor de peste Tisa erau ucrainene şi ele aparţineau de
Episcopia Muncaci, altele, de dincoace de Tisa, erau ucrainene (Rona de
Sus, Valea Vişeului, Poienile de Sub Munte, Repedea, Ruscova, Câmpulung
la Tisa, Lunca la Tisa, Crăciuneşti, Remeţi) sau cu o mare pondere a
populaţiei maghiare, evreieşti sau germane (Bocicoiul Mare, Coştiui, Ocna
Şugatag, Teceul Mic, Virişmort, Vişeu de Sus) şi acolo nu funcţionau şcoli
româneşti. Totuşi în tabel apar şi câteva comune cu populaţie mixtă,
comune despre care am găsit date de arhivă privind şcolile româneşti de
acolo. Evident că procentele de analfabeţi cuprind şi aceste grupuri
minoritare, de obicei mult mai instruite şi cu alte posibilităţi materiale de a
face şcoală în comparaţie cu românii. Apoi, acolo unde apar doi învăţători
sub acelaşi an fie este cazul de transfer sau de pensionare, fie sunt două
şcoli. Acolo unde se menţionează în acte că s-au acordat gradaţii sau
sporuri salariale fără a se numi învăţătorul am considerat, pe bună dreptate,
că şcoala avea învăţător în anul respectiv, chiar dacă noi încă nu-i ştim
numele.
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Ioan Bârlea -

corespondenţă inedită

Prof. dr. Raluca Voina Lozbă
Colegiul National „Dragoş Vodă "
Sighetu Marmafiei

între intelectualii maramureşeni care s-au afirmat printr-o
activitate remarcabilă încă din
primul deceniu al secolului al XXiea, la un loc de cinste se află
numele lui Ioan Bârlea, preot
greco-catolic şi profesor.
Aşa cum reiese din studiile
unor cercetători , din autobiografia
publicată
recent în „Memoria
Iordan
ethnologica" de către
Datcu 1 , dar şi din propriile
mărturisiri făcute în corespondenţa
purtată cu intelectuali din zonă ,
Ioan Bârlea a fost o personalitate
complexă,
profesor,
preot,
conducător de ziar, factor cultural,
documentarist, bibliograf. Informaţiile deja cunoscute le vom
completa
cu
cinci
scrisori
inedite2 , ce pun în lumină legătura
strânsă pe care a avut-o cu locurile
Preotul Ioan Bârfea
natale şi oamenii de aici, chiar dacă
s-a stabilit pe alte meleaguri ale ţării. Este vorba de corespondenţa cu
preotul Danii Voina din parohia Berbeşti , pe care l-a vizitat de
nenumărate ori şi căruia i-a trimis numeroase scrisori, în care
prezintă date biografice, se referă la greutăţile cu care se confruntă ,
dar abordează şi probleme de interes local.
Ioan Bârlea s-a născut în satul Berbeşti, fiind fiul protopopului
Petru Bârlea şi al Elenei Man, la 11 ianuarie 1883. Tatăl, absolvent al
Academiei Teologice de patru ani de la Gherla, a fost peste cincizeci
de ani conducătorul spiritual al enoriaşilor din Berbeşti, unde a clădit
o casă parohială, o frumoasă biserică de zid, unde este înmormântat
înaintea altarului.

1

Iordan Datcu, Autobiografia lui Ion Bârfea , în „ Memoria ethnologica", nr. 21-22-23,
ianuarie-iunie 2007, an VII , Baia Mare, p. 2033-2046
2
Anexa
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în scrisoarea din 2 septembrie 1960 Ioan Bârlea spunea: „Mult
părinte Voina, azi am primit scrisoarea recomandată,
împreună cu fotografia matale cu subsemnatul şi m-aş bucura dacă
aş avea şi fotografia cu Domnul Boşca . Sunt bucuros să am şi
fotografia casei noi a lui Roman cu nepoata Lili. (. . .) Şi în fine, aş dori
să am fotografia casei parohiale unde stati D- voastră, pe care la
timpul său a ridicat-o tatăl meu şi fotografia bisericii la construirea
căreia, i-am dat concursul modest, din partea mea, timp de 4 ani de
când am terminat Academia Teologică 1905-1909."
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Despre activitatea preoţească a tatălui său şi contribuţia
adusă la zidirea bisericii din satul Berbeşti scrie pe larg în scrisoarea
din 16 IV 1968, după ce face o incursiune în istoricul acestei parohii,
informaţiile fiind preluate din cartea lui Tit Bud, „Date istorice despre
protopopiatele, parohiile şi mânăstirile române din Maramureş din
timpurile vechi până în 1911 ". „La pag. 25: Berbeşti, comună şi
parohie veche, cu biserică din lemn din 1758 cu inscripţia S.A.M.
Andreas fecit Eclesiam. Biserica cea veche dinainte de 1758 s-a
dăruit credincioşilor din Vad. Acum e sub acoperiş una nouă de
piatră . Şcoală (confesională)din piatră . Cu 1500 loc. gr. cat. români.
În anul 1442 se aminteşte ca posesiunea fiilor lui Bale Vodă. În
biserică este altar vechi după stilul oriental cu cîrligul pe care se
aşează porumbul, în care se ţine Sf. Cuminecătură. Când s-a săpat
fundamentul bisericii celei noi s-a aflat o bortă de stejar scobită, în
care erau aşezate osemintele unui prunc. Coşciugul la două capete
era închis cu scânduri de stejar. Bietul român a cugetat că în bortă de
stejar se va odihni mai bine pruncutul lui şi e drept că se odihneşte şi
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azi, îngropat în mijlocul bisericii celei noi. Cine ştie din ce veac a mai
putut fi acel coşciug".
După ce prezintă „Indicele preoţilor" din Berbeşti începând cu
anul 1700, se opreşte la Petru Opriş, protopopul Marei, sub care s-a
zidit şcoala confesională cea frumoasă din piatră şi la Petru Bîrlea,
protopopul tr. Marei, care a zidit casa parohială. „Petru Bîrlea (tatăl
meu) a luat de sotie pe Ileana Man, fiica preotului Alexandru Man din
parohia Corneşti şi a fost capelan pe lângă Petru Opriş, protopop iar
după moartea lui 1882 a fost numit paroh în Berbeşti. Parohia nu
avea casă parohială căci Petru Opriş avea casă proprie lângă Şosea,
de aceea a clădit casa parohială în 1883 din piatră, unde s-a şi mutat.
Anterior stătea în o casă închiriată. Superedificate n-a clădit, căci
avea ale sale proprii în grădina vecină. Biserica din piatră a început
să se clădească în 1889. La punerea pietrei fundamentale am asistat
şi eu. S-a ridicat zidul 1 metru înăl[ime apoi 12 ani a stat în părăsire;
zidul era acoperit cu pământ în 2 ape. În aceşti ani s-au adunat
fonduri băneşti vânzându-se pădurea de stejar zisă „Dumbrava"
lângă satul Onceşti şi Fereşti iar partea lemnoasă brazi din pădurea
„valea Hotarului" vecină cu proprietatea Eriului din Sighet. Materialul
lemnos a stat câ[iva ani sub un şopron acoperit unde s-au uscat şi la
timpul său s-au folosit la scheletul acoperişului bisericii. Construc{ia
bisericii a condus-o inginerul Graf din Virişmort iar partea
lemnoasămorariul din Corneşti zis „Fînăitul". Pietrele au fost scoase
din malul Marei din hotarul Vad iar pietrile de var-calcar au fost arse
în cuptoare şi topite în gropi mari. Proprietarii cu vehicule au
transportat lemnele, pietrile şi varul, fiecare avea stânjenul său de
clădit peatra iar pălmaşii care nu aveau vehicule au fost împăftiii în 6
echipe, pe 6 zile din săptămână care cărau pietrile, varul, cărămizile.
După 1905 când am terminat Academia teologică, i-am dat concursu/
şi am dus administrarea lucrărilor. La punerea Crucii am asistat să fie
bine aşezată şi s-a băut câte un pahar de vin după care au fost
asvârlite jos, rămânând intacte şi sticla şi păharul iar copiilor li s-au
aruncat sute de covrigi din vârful bisericii ca să [ină minte când vor
bătrâni să povestească urmaşilor. Tata a fost ajutat de curator I
Ghiorghe Codrea Grigaci şi Ştefan Pop, curator li şi de cantorul Petru
Ardelean. La fundamentul bisericii s-a pus sub piatra fundamentală
numele autorită[ilor civile şi bisericeşti închise într-un vas de metal. În
anul 1927 a decedat iar la anul 1928 senatul bisericesc ca
recunoştin[ă pentru zelul cu care a condus construc[ia casei parohiale
şi a bisericii a votat unanim să fie exhumat şi pus în cavoul din fata
altarului având o placă de marmură cu numele, anul naşterii şi a
mor[ii". În încheierea scrisorii spune: „Aş dori, Părinte, ca descrierea
aceasta să o bateti la maşină şi un exemplar să-mi trimite[i şi mie.
Reînnoindu-mi urările de bine, vă salută cu dragoste: Ion Bârfea".
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Dragostea faţă de părinţii săi este evidentă prin grija ca
preotul din Berbeşti să facă pomenirile chiar în biserica zidită de tatăl
său: „ Vă multumesc foarte mult pentru parastasu/ oficiat la 15 August,
sărbătoarea ,Adormirea Maicii Domnului': zisă Sfântă Măria Mare.
Până când trăiesc mă străduiesc ca să-mi fac datoria fată de părintii
mei, care cu multă trudă ne-au putut creşte pe 5 copii ce au avuf'.
(scrisoarea din 2 se t. 1960

Părinţii

folcloristului Ion Bârfea

Ioan Bârlea a studiat în satul natal cu învăţătorul Z. Ghirasim,
între anii 1889-1892 la şcoala ungurilor romano-catolici din Sighet,
între 1892-1896 la gimnaziul romano-catolicilor condus de Ordinul
Piariştilor. În 1900 îşi ia bacalaureatul la liceul confesional al calvinilor
din Sighet, frecventat între anii 1896-1900, după care va urma patru
ani
la
Academia
Teologică din Gherla,
între
1901-1905,
absolvită cu rezultatul
eminent.
După
absolvirea
studiilor nu se gră
beşte
să
se preoţească, îndeletnicinducu
„chestiuni
se
cultural-literare".
A
cutreierat satele maramureşene
culegând
Biserica şi casa parohială din Berbeşti
însemnările
de pe
cărţile rituale bisericeşti, de pe icoane, de pe iconostase, de pe
clopote, gravuri de pe pereţii bisericilor, întocmind pentru publicare o
lucrare cu titlul Însemnări din bisericile Maramureşului, apărută în
1909 la Editura Socec. Materialele culese au fost trimise lui Nicolae
Iorga care a intervenit prin Ministerul Instrucţiunii să fie publicate.
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Tot în aceşti patru ani a cules un bogat material folcloric pe
care îl publică abia în anul 1924 în două volume, format mare la
Editura Casei Şcoalelor. Primul volum este intitulat Balade, colinde şi
bocete din Maramureş şi cuprinde 51 de balade istorice şi voiniceşti,
33 de colinde, 1O bocete. La sfârşitul volumului se află un glosar şi
lămuriri asupra oieritului, a nunţii ţărăneşti, războiului de ţesut,
obiceiurilor de înmormântare şi de Crăciun, volumul având 144 de
pagini. Al doilea volum Cântece populare din Maramureş cuprinde
267 cântece de dragoste, 212 cântece de jale şi supărări, 49 cântece
cătăneşti sau ostăşeşti, 179 cântece diverse, luătoare în râs, cântece
de beţie, cântece la nunţi, 326 strigături, chiuituri, ţipărituri, 64
descântece vrăji şi farmece. Urmează un glosar, tabla de materii şi
explicarea unor cuvinte dialectale, în total peste 400 de pagini.. Ioan
Bârlea a avut bucuria să-şi vadă retipărită cartea de către Iordan
Datcu la Editura pentru Literatură, Bucureşti, 1968. Cu toate că
depăşise de mult vârsta de 80 de ani a colaborat cu plăcere la
pregătirea celei de-a doua ediţii.
În timpul peregrinărilor prin satele maramureşene, a fost
călăuza a trei personalităţi: Nicolae Iorga, care i-a fost naş onorific la
căsătorie, muzicianul şi compozitorul Bela Bartok, culegător şi
cercetător priceput al muzicii populare româneşti şi compozitorul
Tiberiu Brediceanu, care de asemenea s-a ocupat de culegerea şi
studierea cântecelor populare româneşti. Folclorul muzical cules de
Bartok a fost publicat în Germania în anul 1924 cu titlul Cântecele
poporului român din Maramureş, iar cel cules de T. Brediceanu, a fost
publicat după 46 de ani cu titlul 170 melodii populare româneşti din
Maramureş(1957) deşi cei trei plănuiseră să scoată împreună o
lucrare mai amplă.
Fiind hirotonit ca preot în aprilie 1909, îşi începe cariera
preoţească în satul leud, unde primeşte vizita lui G.T.Kirileanu şi a lui
G. Vâsla, profesor universitar la Cluj, între care se stabileşte o
prietenie de suflet. În cei cinci ani cât a funcţionat în această parohie
a trimis copiii sătenilor la diferite meserii în centrele româneşti, a
înfiinţat cu sprijinul lui N. Iorga prima bibliotecă românească pentru
ţărănimea din localitate. În anul 1913 a fost numit la parohia Călineşti,
unde a păstorit şapte ani, trăind intens evenimentele care au avut
loc: războiul mondial din 1914-1918, Unirea din 1918, întâlnirea cu
Regimentul 14 Român de Roşiori pe care i-a primit cu mare
însufleţire şi care au eliberat Sighetu! de ucrainenii invadatori.
În perioada petrecută aici a avut o strânsă legătură de suflet
cu diacul Borodi Vasile, zis Holdiş. În scrisoarea din 2 septembrie
1960 scria: „ Vă mulţumesc că v-aţi deplasat la Călineşti şi aţi stat de
vorbă cu diacul Borodi Vasile, zis Holdiş, de la care, la timpul său, am
împrumutat tratate teologice scrise de fostul mitropolit al Blajului, dr.
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Vasile Suciu. Acum când am primit informa[ia că trăieşte, voi trimite
Împrumutate. Este un tăran foarte deştept şi a citit mult, Întrece
pe multi intelectuali. Păcat că nu s-a călugărit, căci nu s-a Însurat. La
călugărie ar mai fi făcut şcoală mai departe şi ar fi reuşit să ajungă
departe pentru binele lui şi-a deaproapelui său. Am stat de vorbă cu
Holdiş de mai multe ori şi l-am admirat de cunoştintele sale
religioase-teologice şi mi-a fost cantor-diac de mai multe ori la
liturghie când lipsea cantorul Nanie, care a decedat de mai multi ani."
Tot în aceeaşi scrisoare menţiona: „Cu privire la enoriaşii mei din
parohia Călineşti, unde am stat 7 ani, nu m-am Înfeles În ceea ce
priveşte contributia lor la plata preotului, astfel că În cei 7 ani am
sustinut familia mea cu 5 copii numai din alte venituri fără să primesc
de la dânşii ceva. Episcopia i-a sanctionat pentru purtarea lor
nefiiască, Întrucât după numirea mea de profesor la Sighet, nu le-a
dat preot timp de peste 1 ~ an; iar vărul meu Patriciu BÎflea, care a
urmat după mine a primit o contributie frumoasă din partea
enoriaşilor, ca să nu mai fie sanctiona[i ca anterior. De prezent au
preot pe Huban, care are sofie pe o fată a Învătătorului P.Popovici,
din Crăceşti, care e de origine din Berbeşti şi care, după cum v-am
spus, nu mi-a răspuns cu privire la Borodi Vasile- Holdiş, deşi i-am
anexat o carte poştală, adresată".
După Unire, Ioan Bârlea se stabileşte la Sighet ca profesor la
liceu şi apoi la Şcoala Normală, îndeplinind în acelaşi timp şi funcţia
de arhivar la arhiva istorică a judeţului. Din cercetarea hrisoavelor
vechi publică unele articole privind trecutul judeţului şi lucrarea
Contribufiuni la istoria Maramureşului după un manuscris al fostului
arhivar Gheorghe Petrovay, în anul 1929. Cu ocazia cercetării făcute,
a descoperit peste 50 de cărţi liturgice, cărţi vechi bisericeşti care nu
sunt amintite în Bibliografia Românească Veche a lui I. Bianu şi N.
căf'tile

Hodoş.

În timpul petrecut la Sighet a făcut parte din comisia care a
organizat pelerinajul anual la Roma, la Papa Pius XI în anul 1925, a
fost numit preşedinte al „Ligii culturale din Maramureş" de către N.
Iorga în cadrul căreia s-au ţinut numeroase conferinţe, a fost membru
în comitetul „Asociaţiunii Culturale din Maramureş" înfiinţată în 1860,
director al „Gazetei maramureşene" între 1922-1923, arhivar la Arhiva
Istorică a judeţului Maramureş din 1922 până în 1937, delegat al
Arhivelor Statului pentru aranjarea şi selecţionarea arhivelor, membru
în comisia Româno-Cehoslovacă sub preşedinţia lui Victor Hodor,
membru corespondent al „Astrei" Sibiu, secţia de folclor, membru
activ la secţia istorică. Ca profesor de religie a înfiinţat Reuniunea
Mariană, ţinând în fiecare duminică şi sărbători şedinţe cu programe
artistice şi conferinţe. La dezvelirea bustului lui Ioan Mihalyi de Apşa
a fost delegat să ţină cuvântul festiv, mărturie a aprecierii sale printre
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asociaţiei culturale a Maramureşului. Pentru o scurtă
a fost parlamentar, în anii 30 ai secolului al XX-iea, aşa cum
mărturiseşte în autobiografie: ,,În activitatea mea profesională timp de
36 de ani n-am lipsit nici o zi de la datorie, afară de concediul din
oficiu, pe timp de la 1 septembrie 1931 la 31 martie 1932 în calitate
de concediu parlamentar". 3 A tradus trei volume de predici
dogmatice, multe din acestea fiind publicate în revista bisericească
„Păstorul sufletesc" din Şimleul Silvaniei, a redactat lucrarea Date
istorice asupra familiilor nobile maramureşene şi heraldica stemelor
familiilor nobile române din Maramureş, rămasă în manuscris.
Un merit deosebit al său este promovarea presei româneşti în
Maramureş 4 , 'în condiţiile în care o gazetă de provincie născută din
entuziasmul câtorva oameni bine intenţionaţi reuşea cu greu să se
menţină din lipsă de fonduri. În anul 1923 apare „Gazeta
Maramureşeană", fără colorit politic, ca organ de informare şi cultură,
redactată de un colectiv compus din: dr. Vasile Chindriş, dr. Titu
Doroş, prof. Ioan Bilţu-Dăncuş, prof. Nicolae Petrescu , prof. Ioan
Bârlea, dr. Vasile Filipciuc, prof. Gheorghe Vornicu şi Constantin
Ionescu-Olt. Datorită muncii şi perseverenţei lui !oan Bârlea, „Gazeta
Maramureşeană" a apărut timp de peste un deceniu, având cea mai
lungă existenţă printre publicaţiile interbelice în Maramureş.
În anul 1938 Ioan Bârlea se mută la Cluj fiind profesor la
Liceul e „Angelescu" iar de la cedarea Ardealului în 1940 a fost
repartizat la Colegiul Naţional „Sf.
Sava" din Bucureşti unde a funcţionat
până în anul 1945 când a fost
pensionat. La câţiva ani după război
se mută la marginea Bucureştiului
unde şi-a revizuit vechile lucrări. Aici a
încetat din viaţă la 15 mai 1969, după
o viaţă de muncă şi merite.
Scrisorile
trimise
preotului
Voina Danii la Berbeşti datează din
ultima perioadă a vieţii (1960-1969) şi
pun în evidenţă faptul că nu a uitat
niciodată locurile dragi dar şi greutăţile
cu care s-a confruntat pe tot parcursul
vieţii: „Ce priveşte traiul nostru azi, o
ducem cum putem. Timp de 5 ani nCrucea frumoasă de la
am primit pensia. În acel timp, copiii
Berbeşti
noştri ne-au ajutat după posibilităţile

membrii

perioadă

3

Ibidem, p.2033
Mircea Popa, Aspecte ale presei culturale maramureşene din perioada interbelică,
în „ Maramureş , vatră de istorie milenară '', III, Cluj , 1997p. 327
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lor. Apoi, la propunerea Institutului de Folclor şi Etnografie mi s-a
acordat o pensie personală de merit de 700 lei lunar. Cea mai mică
pensie ce se acordă după ceva merit. Dacă aş cere să mi se dea
pensia după serviciu aş
primi peste 800 lei, după 36 de ani impliniti ca profesor şi preot. V-am
comunicat situa{ia mea ca să cunoaşteti şi mai bine cum o ducem in
prezenf'. (2 sept.1960)
Ultima scrisoare primită datează de la 5 februarie 1969 şi se
adresează Senatului bisericesc din parohia Berbeşti ca răspuns la
scrisoarea preotului Voina Danii prin care îl înştiinţează despre
intenţia de a muta la Muzeul etnografic crucea de lemn de la intrarea
în satul Berbeşti. „Şi fiindcă mi se cere părerea subsemnatului cu
privire la stăruinta directorului Muzeului Etnografic din Sighet, O.
Francisc Nistor, de a ridica această cruce şi a depozita-o in cadrul
muzeului, sunt de părere că monumentul acesta rar bisericesc să se
păstreze şi pe mai departe, tot in acest loc unde este azi, cu condi{ia
ca On. Senat Bisericesc al parohiei Berbeşti să-şi ia obligatia de a
face toate reparatiile cuvenite, anual, de câte ori vor cere
împrejurările şi să fie trecută in inventarul parohiei dacă descendentii
familiei Rednic nu vor face acest lucru".
Fiind vorba despre Muzeul Etnografic al Maramureşului
voievodal, Ion Bârlea aminteşte despre primele acţiuni întreprinse în
acest domeniu: ,,În primii ani de la anexarea Transilvaniei la România,
devenită „România Mare" au venit profesori din Vechiul Regat pentru
şcolile româneşti ce s-au deschis in Sighetu Marmatiei, intre care
amintesc pe d. Gheorghe Vornicu, profesor de geografie şi istorie la
Şcoala Normală de băieti din Sighetu Marma{iei unde am func{ionat şi
subsemnatul, care a cutreierat tinutul Maramureşului adunând
covoare tesute in culori vegetale şi alte obiecte casnice şi a deschis
primul muzeu etnografic al Maramureşului pe care l-a vizitat şi
profesoru/ universitar Simion Mehedinti cu ocazia congresului de
geografie, când in scris şi-a arătat admira{ia cum a fost organizat
muzeul in anul 1927, care muzeu, cu venirea ungurilor în 1940 când
s-a cedat Ardealul de Nord, l-au desfiinţat şi au dispărut obiectele
valoroase".
În ceea ce priveşte Crucea de lemn de aşezată în partea de
jos a satului, către parohia Vad, numită şi Crucea cea frumoasă, se
dovedeşte bine documentat şi nu acceptă să fie mutată de la locul ei.
Valoarea crucii constă în primul rând în vechimea sa dar şi în faptul
că este singura cruce cu figuri sculptate în lemn din Maramureş.
„Crucea, care are figurile sculptate in lemn masiv, a fost ridicată din
timpuri vechi, a cărei bătrânete e necunoscută, căci, fie iertat tatăl
meu, născut in 1853, spunea că e ridicată cu cheltuiala familiei nobile
Rednic din Berbeşti şi-n copilăria lui aşa a găsit-o construită, deci se
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poate spune că are vechime aproape 2 secole, având o valoare
deosebită, Întrucât Iisus Hristos răstignit pe cruce e sculptat În lemn
şi asemenea figurile de la baza crucii, tot sculptate În lemn masiv,
durabil, căci după atâta timp a rezistat tuturor intemperiilor vremii".
Crucea a avut un rol deosebit în viaţa credincioşilor din
Berbeşti, acolo se organizau procesiuni de sărbătoarea Sf. ap. Patru
şi Pavel, în frunte cu credincioşii de elită, nobili care purtau praporii şi
Sf. Cruce, apoi cei ce purtau icoanele pictate, se pare de zugravul
Alexa şi soţia sa, care în 1758 au cumpărat şi un clopot pentru
biserică. La Crucea cea frumoasă se făcea cu această ocazie
Sfeştania cea mare, apoi cu agheasma se stropea crucea şi ţarina şi
tot poporul credincios care asista in mare număr la această
ceremonie.
Ion Bârlea consideră acest monument de artă bisericească
"singura cruce cu figuri sculptate În lemn din Întreg Maramureşu/
voievodal şi nu exagerez dacă sus[in că aproape În Întreaga
Transilvania, Biharia şi Banat nu există o construc[ie asemănătoare ".
În cazul în care consiliul eparhial ar considera necesară
mutarea acestei cruci , ea trebuie amplasată în partea stângă de la
intrarea în biserică iar în faţa ei să se pună o măsuţă şi un
genunchiar, unde credincioşii şi vizitatorii să poată îngenunchea. În
locul ei recomandă să se ridice o altă cruce, conform tradiţiei
maramureşene, ca în cele patru direcţii ale satului să fie amplasată
câte o cruce la care să se facă procesiuni la zilele fixate din an.
În finalul scrisorii afirmă : "V-am expus părerea mea În
chestiunea Crucii Frumoasă - · cum se aminteşte În Maramureş despre această cruce şi socot că On. Senat bisericesc al parohiei
Berbeşti, În frunte cu Sf. Sa preotul Danii/ Voina vor cumpăni cum să
resolve chestiunea sus amintită. La Încheiere trimit un salut călduros
membrilor Senatului Bisericesc al parohiei Berbeştl'.
Atât Crucea cea frumoasă cât şi amintirea acestui intelectual
de seamă au rămas în memoria maramureşenilor din rândul cărora sa ridicat preotul profesor Ioan Bârlea , eminent cercetător şi folclorist,
preocupat de păstrarea valorilor spiritual ale Maramureşului istoric.

Piatra de mormânt a preotului Petru Bârlea
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Evidenţa achiziţiilor

în perioada 1956 - 2010
Muzeograf Mirela Barz
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

O caracteristică importantă a societăţii umane este
permanenta înnoire, evoluţie, faptul ca se află într-un proces de
transformare continuu. Ceea ce ieri era nou si binevenit, astăzi este
deja perimat, şi se doreşte o înlocuire cu ceva care să corespundă
noilor valori. O accelerare a cerinţei noului este specifica secolului
XX.
După 1989 şi mai ales după deschiderea frontierelor UE, zona
va fi confruntată cu o puternică migraţie internaţională.
Persoanele care au lucrat sau mai lucrează în străinătate
reprezintă principalii agenţi ai schimbării: ei generează o nouă
mentalitate, aduc obiceiuri noi, apar ocupaţii noi, dispar meşteşugurile
tradiţionale; mobilier ţărănesc este înlocuit cu cel de manufactură
industrială, portul p9pular înlocuit cu cel realizat în fabrici de confecţii,
casele tradiţionale din lemn cu cele din cărămidă, tehnicile
tradiţionale fiind înlocuite de cele moderne etc.
Semnele schimbării se vor manifesta în toate dimensiunile
vieţii sociale. Cultura ţărănească este treptat refuzată de generaţiile
tinere şi va deveni, în mare măsură, un vestigiu etnologic, uneori
reactualizat în formele festivalurilor folclorice, cum e cazul bunăoară
cu Tânjaua de la Hoteni sau Hora de la Prislop. Aceste festivaluri nu
mai reproduc vechile funcţii ale culturii ţărăneşti. În bună măsură,
"tradiţia" devine o formă de spectacol fără nici o legătură cu realitatea
cotidiană.

Dezvoltarea societăţii româneşti din ultimii ani a cuprins şi
Satul maramureşean era un muzeu viu, în aer liber, al
caselor şi acareturilor din lemn, această specificitate prelungindu-se
în timp, mai mult decât în alte zone ale României. Acest sat este în
mare parte actualmente dispărut, fără ca noua generaţie să păstreze
tradiţia lemnului şi a continuităţii folosirii vechilor tehnici şi materiale.
Muzeul Maramureşului este un complex muzeal cu dominantă
etnografică (muzeul pavilionar şi muzeul în aer liber), dar şi cu secţii
de ştiinţele naturii, istorie-arheologie, istoria culturii - memorialistică,
galerii de artă, conservări "in situ". Deţine obiecte de patrimoniu
naţional şi bunuri culturale expuse în expoziţii şi păstrate în depozite
organizate în clădiri, ele însele monumente de arhitectură şi istorice.
Îmbogăţirea colecţiilor etnografice este din ce în ce mai mic,
pe măsura schimbării modului de viaţă rurală, cu abandonarea
portului şi a tradiţiilor.
Maramureşul.
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Muzeul etnografic al Maramureşului reprezintă rodul unei
munci de peste 50 de ani, deţinând valoroase piese de etnografie şi
artă populară, toate acestea însumând un număr de peste 12.498 de
obiecte. 1
Precursorii şi actualii muzeografi de seamă a instituţiei
noastre au cutreierat satele zonei, aducând în muzeu piese de mare
valoare artistică şi documentară.
Categoriile de obiecte cu ajutorul cărora s-a realizat evidenţa
achiziţiilor etnografice ale Muzeul Maramureşului între anii 1956-201 O
sunt reprezentate printr-o suită de piese riguros selecţionate,
relevând spiritul inventiv al ţăranului maramureşean. Printre aceste
categorii amintim arhitectura populară şi elementele de arhitectură,
piesele de mobilier ţărănesc, obiectele de uz casnic şi gospodăresc,
ocupaţiile şi obiceiurile specifice satului maramureşean, obiecte de
cult şi carte veche ş.a. Mai amintim aici că muzeul nostru deţine şi o
bogată fototecă.

Cele mai multe achiziţii s-au făcut în rândul textilelor populare,
acestora depăşind 2200 piese, urmate de ceramică, port
popular, ocupaţii, toate acestea, separat, însumând peste 1OOO de
piese. Trebuie să amintim aici si numărul mare, 1495 de clişee foto
pe care muzeul nostru le deţine. Obiectele de uz casnic, obiectele de
uz gospodăresc, meşteşugurile specializate, piesele de mobilier
ţărănesc, fiecare dintre acestea însumează peste 500 de obiecte. La
acestea se adaugă categoriile care depăşesc: 400 de piese (obiecte
meşteşugăreşti), 250 piese (obiecte de cult), 200 de piese
(arhitectură populară), 150 de piese (obiceiuri, memorialistică), 50 de
obiecte (sisteme de iluminat, mijloace de transport, carte veche), 26
de piese (tehnică populară) şi în număr mai mic instrumentele
muzicale (12 obiecte)
Anul cu cele mai mari achiziţii a fost anul 1979 (707 obiecte),
urmat de 1978 (631 de obiecte), anul 2000 cu 599 de obiecte
colecţionate, anul 1990 cu 556 de piese ş.a. În anul 1968 s-a
înregistrat cele mai mici achiziţii, numărul acestora reducându-se la
doar o singură casă. De asemenea, anii 1956, 1958, 1985, 1991,
1994 au prezentat achiziţii foarte puţine, numărul lor nedepăşind 21
de piese colecţionate. Au fost ani în care muzeul nostru nu a efectuat
achiziţii din lipsa fondurilor, şi aici amintim anii: 1966, 1983-1984,
1987-1989, 1996.
numărul

1

Mihai Dăncuş, Muzeul etnografic al Maramureşului, Sighetu( Marmaţiei, 20 I O
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Anul

Denumire categorii de obiecte

Nr.

bucăţi

achiziţiei
Arhitectură populară

1956

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Obiecte meşteşugăreşti
Port popular
Obiecte de uz casnic
Ocupaţii

Total

1957

Arhitectură populară

1

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc

10

Ocupaţii
Ceramică
Meşteşuguri

specializate
Obiecte de cult
Carte veche
Total

1958

1959

1
3
2
7
2
1
4
20

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Ocupatii
Meşteşuguri specializate
Obiecte de cult
Carte veche
Total
Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte meşteşugăreşti
Ocupatii
Obiceiuri
Meşteşuquri specializate
Obiecte de cult
Total
Arhitectură populară

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
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22
9
26
13
56
15
2
6
3
163

3
1
4
1
7
3
1
20
1
28
42
95
2
3
1

15
4
191

9
6
26
16

1960

Tehnică populară

7
16
16
41
9
5
1

Total

152

Arhitectură populară

12
13
46
3
6
6
7
3
3
7
74
3
3

Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz oospodăresc
Ocupatii
Ceramică
Meşteşuguri

specializate
Obiecte de cult

1961

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Ceramică

Obiceiuri
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuquri specializate
Obiecte de cult
Tehnică populară

Total
Arhitectură populară

1962

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz oospodăresc
Obiceiuri
Meşteşuquri specializate
Obiecte de cult
Total
Arhitectură populară

1963

Mobilier ţărănesc
Textile ~o~ulare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Ceramică
Meşteşuguri

specializate
Obiecte de cult
Total

Arhitectură populară

Mobilier tărănesc
Textile populare
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186
10

2
53
32
2
1
4
13
1
118

4
13
161
55
7
16
13
5
8

2
284

1
5
59

1964

Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Ocupaţii

Ceramică
Meşteşuguri

specializate
Total

Tehnică populară

Total

218

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Ocupaţii

Ceramică

Obiceiuri
Obiecte meşteşuqăreşti
Meşteşuguri specializate

1967

Arhitectură populară

2

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc

10

Ocupaţii

Obiceiuri
Obiecte meşteşugăreşti
Total

1968
1969

1969

151

3
8
78
30
8
9
17
19
7
1
37
1

Arhitectură populară

1965

61
5
2
1
4
13

50
12
19
21
23
3
10

Arhitectură populară

150
1

Arhitectură populară

14

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii

17

Tehnică populară

21
3
64
8
15
27
4
18
52
3

Total

246

Arhitectură populară

14
14

Ceramică

Obiecte de cult
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuquri specializate

Mobilier tărănesc
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1970

Obiceiuri
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuguri specializate

26
26
73
5
18
86
2
3
4

Total

271

Arhitectură populară

5
12
59
20
40
29
30
137
2
152
3
3

Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Ceramică

1971

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Ceramică

Obiceiuri
Obiecte mestesuqăresti
Meşteşuguri specializate
Obiecte de cult
Total

1972

Obiceiuri
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuquri specializate
Obiecte de cult
Carte veche
Total

337

Arhitectură populară

10
56
49
24
92
56
88
102

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Ceramică

1972

1973

492

17
12
67
21
41
15
43
6
2
35
26
50
2

Arhitectură populară

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Ocupatii
Ceramică
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Memorialistică

3
15
33
3
7
3

Total

541

Arhitectură populară

Obiecte de cult
Film documentar

16
25
36
12
18
22
131
1
9
9
1
2
1

Total

283

Arhitectură populară

Obiceiuri
Obiecte meşteşuqăreşti
Meşteşuguri specializate
Tehnică populară

Obiecte de cult

1974

Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Ocupatii
Ceramică

Obiceiuri
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuouri specializate
Tehnică populară

1976

1976

1977

Ceramică

12
9
13
2
1
11
2
49
7
3
4

Obiecte de cult
Total

5
118

Arhitectură populară

6
23
93
57
13
19
13
4
50
2
81

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz oospodăresc
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuquri specializate
Ocupatii
Obiceiuri

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Obiecte meşteşuqăreşti
Meştesuouri specializate
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică
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Tehnică populară

Sisteme de iluminat
Mijloace de transport
Total
Arhitectură populară

1978

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Meşteşuquri specializate
Ocupaţii

Obiceiuri
Ceramică

Obiecte de cult
Tehnică populară

Sisteme de iluminat
Memorialistică

Mijloace de transport
Total
Arhitectură populară

1979

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuquri specializate
Ocupaţii

Obiceiuri
Ceramică

1979

Obiecte de cult
Tehnică populară

Sisteme de iluminat
Instrumente muzicale
Mijloace de transport
Total
Arhitectură populară

1980

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuguri specializate
Ocupaţii
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1
2
1
369

12
36
83
215
35
7
28
31
3
171
5
1
1
1
2
631

16
16
131
94
25
6
8
24
76
2
287
2
7
1
2
10

707
3
9
31
29
3
1
2
4
8

Obiceiuri
Ceramică
Memorialistică

Mijloace de transport
Total

1981

2

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte meşteşuaăresti
Meşteşuauri specializate
Ocupatii

7

Memorialistică

2
1
3
2
11
14
2
2

Total

46

Arhitectură populară

5
16

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Obiecte meşteşuqăreşti
Ocupaţii

Ceramică

Obiecte de cult
Tehnică populară

1982

Memorialistică

Carte veche
Obiecte de uz personal
Instrumente muzicale
Total

10

11
16
13
5
44
4
2
2
1
6
8
1
144

Carte veche

5
22
38
23
13
9
28
23
12
15
9
3
9

Memorialistică

7

Arhitectură populară

1985

247

Arhitectură populară

Ceramică

1982

115
32
9
1

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Meşteşuquri specializate
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică

Obiecte de cult
Tehnică populară
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Obiecte de uz personal
Mijloace de transport
Total
Arhitectură populară

1986

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Obiecte meşteşui:iăreşti
Ocupaţii
Memorialistică

Sisteme de iluminat
Ceramică
Meşteşuguri

specializate
Instrumente muzicale
Mijloace de transport
Tehnică populară

Total
Arhitectură populară

1990

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Meşteşui:iuri specializate
Ocupaţii

1990

Ceramică
Tehnică populară

Sisteme de iluminat
Obiecte de cult
Memorialistică

Mijloace de transport
Altele
Total
Arhitectură populară

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz i:iospodăresc
Meşteşuguri specializate
Obiecte de cult
Carte veche
Ocupatii
Mijloace de transport
Total
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5
5
226
6
42
108
35
46
35
18
80
48
14
18
11
1
1
2
465
5
14
43
96
42
35
231
113
99
2
14
50
3
8
1
556
2
4
7

1
5
1
1
45
1
5
72

1991

Donatie Vasile Kazar
Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
MeşteşuQuri specializate
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică

Obiecte de cult
Tehnică populară

Instrumente muzicale
Total
Arhitectură populară

1992

1992

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz Qospodăresc
Mestesuquri specializate
Obiecte meşteşuQăreşti
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică

Memorialistică

Sisteme de iluminat
Instrumente muzicale
Tehnică populară

Miiloace de transport
Total

1993

129

2
27
14
21
39
47
6

22
104
9
14
9
14
5
4
3
340

Arhitectură populară

1

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
MesteşuQuri specializate
Obiecte meşteşugăreşti
Ocupatii

6

Ceramică

1994

10
28
12
19
2
7
20
1
25
3
1
1

Obiecte de cult
Total
Publicatii
Total
Arhitectură populară
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4
4
8
11
19
2
7
42
74
178

8
8

5

1995

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Meşteşuguri specializate
Obiecte mesteşuqăresti
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică
Memorialistică

1997

Obiecte de uz personal
Mijloace de transport
Instrumente muzicale
Total
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Ocupaţii

1997

1998

Meşteşuguri

specializate
Sisteme de iluminat
Total
Mobilier ţărănesc
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Port popular
Textile populare
Ocupaţii

Mesteşuquri

specializate
Total
Mobilier tărănesc
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Port popular
Textile populare

1999

Ocupaţii

Obiceiuri
Memorialistică

Carte veche
Obiecte de cult
Total
Arhitectură populară

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
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21
47
28
26
11
2
1
24
4
2
13
1
10

1
196

1
3
3
1
8
1
17

2
1
7
1
1
5
1
18

6
1
1
60
119
2
2
10
3
2
206

5
8
346
81
4

2000

Obiecte de uz qospodăresc
Obiecte de uz personal
Obiecte meşteşuqăreşti
Meşteşuguri specializate
Ocupatii
Memorialistică
Ceramică

2001

2001

Sisteme de iluminat
Mijloace de transport
Obiecte de cult
Total
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Ocupatii
Obiecte meşteşuqăreşti
Ceramică
Memorialistică

Obiecte de cult
Carte veche
Total
Arhitectură populară

2002

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Meşteşuquri specializate
Obiecte meşteşugăreşti
Ocupatii
Memorialistică

Mijloace de transport
Sisteme de iluminat
Total
Arhitectură populară

2003

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Obiecte mesteşuqăresti
Ocupaţii

Ceramică

Obiecte de uz personal
Memorialistică
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6
4
1
8

7
10
76
14
1
23
594

70
54
10
16
4
1
1
19
2
10
187

1
6
30
7
4
1
5
1
8

9
1
3
76

1
9
63
26
2
2
3
3
46
1
3

2004

2004

Miiloace de transport
Instrumente muzicale
Sisteme de iluminat
Total
Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz aospodăresc
Obiecte meşteşuqăreşti
Meşteşuguri specializate
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică
Memorialistică

Sisteme de iluminat
Total
Arhitectură populară

2005

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz aospodăresc
Obiecte meşteşuqăreşti
Meşteşuauri specializate
Ocupatii
Obiceiuri
Ceramică
Memorialistică

Mijloace de transport
Carte veche
Obiecte de cult
Sisteme de iluminat
Total
Arhitectură populară

2006

Mobilier tărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz qospodăresc
Obiecte mestesuaăresti
Meşteşuquri specializate
Ocupatii
Ceramică
Memorialistică

Instrumente muzicale
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2
1
1
163
1
16
88

111
17
1
8

2
2
46
2
2
296
3
32
32
9
5
12
16
13
12
2
26
35
2
7
13
1
220
10
39
75
33
27
12
2
14
30
27
5
1

6

Sisteme de iluminat
Total

281

7
2
62
24
7
3
43
11
14
1495
1
3.

Arhitectură populară

2007

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Obiecte meşteşugăreşti
Ocupaţii

2007

Obiceiuri
Memorialistică

Instrumente muzicale
Sisteme de iluminat
Total

1672

2
8
51
18
38
39
79
1
32
1
110
61
17

Arhitectură populară

2008

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Obiecte meşteşugăreşti
Meşteşuguri specializate
Ocupaţii

Obiceiuri
Ceramică
Memorialistică

Sisteme de iluminat
Total

457

1
8
30
23
2
7
12
18
8
2

Arhitectură populară

2009

Mobilier ţărănesc
Textile populare
Port popular
Obiecte de uz casnic
Obiecte de uz gospodăresc
Meşteşuguri specializate
Ocupatii
Ceramică

2010

Sisteme de iluminat
Total
Textile populare
Port popular
Ocupatii
Total

TOTAL ACHIZIJll 1956-2010 - 12.496 obiecte+ 6499
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111

6
4
4
14
clişee

foto (1986)

Din activitatea Muzeului de Istorie
Vişeu de Sus

şi

Etnografie

Iuliu Copândean
Muzeul de Istorie şi Etnografie
Vişeul de Sus
Muzeul de Istorie şi Etnografie Vişeu de Sus este unul tânăr,
fiind deschis spre vizitare publicului larg la 1 Decembrie 2003.
Trecând peste greutăţile inerente începutului - între care şi lipsa de
experienţă -, angajaţii săi în număr de 4, au încercat să ţină pasul cu
instituţiile de profil şi să se integreze în munca grea dar frumoasă de
valorificare a culturii materiale şi spirituale dintr-o zonă multietnică,
cum este zona Vişeu-Borşa. Pe lângă îmbogăţirea patrimoniului
muzeal, conservarea şi cercetarea acestuia s-a avut în vedere
punerea lui în valoare, în scopul cunoaşterii şi educării publicului larg.
În activitatea noastră zilnică am beneficiat de colaborarea cu
Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei, de sprijinul şi
îndrumarea directorului acestuia, dr. Mihai Dăncuş, cel care a avut o
contribuţie esenţială chiar la inaugurarea muzeului nostru. Ne referim,
în continuare, la câteva aspecte ale muncii noastre din ultimii 2 ani,
aspecte pe care noi le considerăm importante.
Sesiunile de comunicări ştiinţifice, organizate mai ales cu
ocazia Zilei Internaţionale ale Muzeelor din luna mai a fiecărui an, au
cuprins teme de istorie şi cultură locală, dar şi unele specifice
activităţii muzeistice. Pe lângă cercetătorii locali, şi-au expus punctul
de vedere dr. Mihai Dăncuş, şefii de secţie de la Muzeul
Maramureşului Sighet Ioana Dăncuş şi Gheorghe Todinca, dr. Ion
Botoş din Apşa de Jos - Ucraina, Efim Tarlapan - scriitor din
Republica Moldova ş.a. Ne bucură faptul că pe lângă nume
consacrate de cercetători şi autori istorici locali, N. M. Torni, V.
Dăbală, V. Mleşniţă, A. T. Mandric, I. Ţelman, se afirmă tineri, precum
preotul Mihai Chira sau d-nul Ştefan Andreica, care la ultima sesiune
de comunicări cu ocazia Zilei Internaţionale a Muzeelor 2009, au
prezentat interesante şi inedite materiale despre diferite perioade ale
istoriei locale.
Începe să devină o tradiţie ca sărbătorirea Zilei Naţionale a
României, cea a unirii tuturor românilor, să înceapă la Muzeu, cu o
expunere documentată despre evenimentele de la 1 decembrie 1918,
în prezenţa autorităţilor locale, urmând apoi adunarea de la
Monumentul Eroilor şi serbarea de la Casa de Cultură.
Sărbătorim de asemenea ziua de 9 mai, ca zi a Europei Unite,
în urma victoriei Naţiunilor Unite în cel de al doilea război mondial,
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dar nu uităm să subliniem semnificaţia acestei zile pentru România
care şi-a proclamat independenţa de stat în 1877.
Membrii colectivului nostru se implică în aproape toate
acţiunile culturale şi ştiinţifice desfăşurate în urbea noastră: Armonii
de primăvară, Zilele Vişeului, Sărbătoarea ţipţerilor, Festivalul
epigramiştilor etc., participanţii la aceste manifestări vizitând apoi
expoziţiile Muzeului.
O altă formă a activităţii noastre priveşte colaborarea cu
instituţiile culturale din oraş: Casa de Cultură, Biblioteca Orăşenească
şi mai ales şcolile, de la nivelul grădiniţei până la liceu. Există o
legătură permanentă între noi şi catedra de istorie de la Liceul
teoretic "Bogdan Vodă", în special prin persoana profesorului MarianNicolae Torni. Elevii fac la muzeu adevărate lecţii de istorie locală,
arătându-se realmente interesaţi de anumite aspecte: vechimea
localităţii, legenda întemeierii Vişeului de Sus, evoluţia populaţiei
româneşti, aducerea coloniştilor germani, situaţia diferitelor etnii din
Vişeu de Sus, soarta evreilor în 1944 ş.a. Li s-a cerut şcolarilor din
clasele mari să realizeze eseuri pe baza celor observate la Muzeu,
una din teme fiind Portul popular din Maramureş, mulţi luând
informaţii şi de la părinţi dar mai ales de la bunici. Avem încheiate
parteneriate cu clase din învăţământul gimnazial precum şi cu grupe
de la grădiniţa din localitate, cu care s-au finalizat diverse proiecte.
De asemenea munca cercetare nu este neglijată, s-au căutat
şi s-au adus documente referitoare la istoria Vişeului, de la Arhivele
Naţionale secţia Baia Mare, Sighetu Marmaţiei dar şi din localitate, fie
din arhivele Primăriei sau de la biserici. Studierea acestora, ca şi a
unor informaţii culese de la vârstnicii din Vişeu, s-au materializat în
studii şi articole prezentate la diferite simpozioane, sau în culegerea
„Din istoria Maramureşului", publicată în 2008, autor prof. Ion Ţelman,
muzeograf al Muzeului din Vişeu.
Pe lângă cele două expoziţii permanente, una de istorie într-o
sală şi cea de etnografie în 2 săli, instituţia noastră a mai găzduit şi
expoziţii temporare cum ar fi expoziţia de tablouri semnate Traian
Bilţiu-Dăncuş sau Eva Malintz, cea de rădăcini şi pietre a poetului
local Lucian Perţa precum şi expoziţia cu panouri cuprinzând
fotografii de epocă despre participarea românilor maramureşeni la
Marea Adunar~ Naţională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918.
Muzeul din Vişeu a găzduit de asemenea lansări de carte,
cum ar fi: „Cuhea în istoria şi cultura Maramureşului" de Ion Ţelman,
Ioana Mariş-Dăncuş şi Elisabeta Faiciuc, volumul de versuri
"Antistrofe" al poetului Vasile Latiş, culegerea „Din istoria
Maramureşului" a prof. Ion Ţelman, menţionată mai sus, precum şi
ultimele cărţi ale poeţilor locali Gavril Ciuban şi Lupu Petrovan.
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Muzeul a publicat de asemenea o monografie în majoritate color, cu
aproape 70 de fotografii din interiorul Muzeului.
Colaborăm de asemenea cu televiziunile din judeţ HTV Borşa
şi AXA Baia Mare, acestea realizând mai multe reportaje cu imagini
din interiorul Muzeului. Presa scrisă băimăreană nu ne-a ocolit fiind
prezentă mai la toate acţiunile Muzeului.
Ne străduim să îmbogăţim zestrea Muzeului, printre ultimele
obiecte achiziţionate fiind icoane vechi pe sticlă, un sfredel de mari
dimensiuni folosit la plutărit , un banc vechi de lucru folosit de
tâmplari, fotografii vechi cu evrei, etc.
În încheiere colectivul Muzeului mulţumeşte autorităţilor
locale, Primărie şi Consiliu local , care îi asigură bugetul necesar
funcţionării şi este conştient de faptul că mai are multe de făcut în
activitatea de scoate la lumină valorile culturale şi materiale specifice
localităţii şi zonei în care trăim şi muncim.
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Muzeul Maramureşului şi valorificarea patrimoniului
cu referire la componenta Etnografică
Muzeograf Ioana Dăncuş
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Anul 2011 este pentru MuzP-ul Maramureşului, instituţie
de prestigiu, ce concentrează valorile culturale tradiţionale
ale oamenilor din această parte de ţară o mare sărbătoare. Am
marcat şi sărbătorit aşa cum se cuvine două evenimente importante
şi anume împlinirea a 40 de ani (26 decembrie 1971) de când s-a
deschis pentru public Expoziţia de bază etnografică şi a 30 de ani de
la
deschiderea
porţilor
Muzeului
arhitecturii
tradiţionale
maramureşene, respectiv Muzeul Satului Maramureşean (30 mai
1981).
Anul 2011 este un prilej de evaluare în timp a performanţelor
instituţiei şi a activităţii celor care, de-a lungul anilor prin eforturi
considerabile, au reuşit să adune un patrimoniu impresionant de
21.465 obiecte muzeale, bunuri culturale şi de patrimoniu, dar şi de
aducere aminte de colegii care nu mai sunt printre noi precum şi de
toţi prietenii fideli ai muzeului, care ne-au fost alături la toate
evenimentele instituţiei. Fiecare muzeu are o astfel de sărbătoare, un
bilanţ prin care să facă cunoscut faptul că ştie să-şi preţuiască
trecutul cu valorile sale, dar şi pe cei care cu devotament şi
profesionalism s-au dedicat acestei frumoase şi complexe activităţi.
Menirea unui muzeu nu este doar aceea de a aduna şi
tezauriza un patrimoniu cultural, ci şi de a-l face cunoscut publicului
prin mijloace specifice: expoziţii, publicaţii cataloage, broşuri, pliante,
internet (cea mai rapidă modalitate de comunicare între oamenii din
lumea întreagă), înlesnind în acest fel cunoaşterea culturii şi
civilizaţiei populare.
Ne-am propus să prezentăm selectiv şi într-o sinteză,
preocuparea personalului de specialitate pentru valorificarea
patrimoniului din cadrul muzeului.
Expoziţia este mijlocul cel mai eficace prin
care se poate
pune în evidenţă patrimoniul unui muzeu, este forma specifică şi cea
mai importantă a valorificării acestuia. Prin expoziţii se poate canaliza
publicul spre muzeu, spre a-i trezi interesul pentru valorile tradiţionale
ale neamului, este o formă de educaţie şi instrucţie.
Aşadar, valorificarea bogatului patrimoniu etnografic, de care
dispune muzeul nostru, s-a realizat în primul rând prin cele două
expoziţii permanente: Expoziţia pavilionară de etnografie şi artă
populară şi Expoziţia în aer liber adică Muzeul satului maramureşean.
culturală
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Pe lângă acestea am organizat o serie de expoziţii temporare,
speciale, itinerante, reuşind în felul acesta o mai bună
punere în valoare a patrimoniului conservat şi protejat în depozite.
Instituţiile muzeale pot avea o contribuţie fundamentală la
apropierea popoarelor lumii, la cunoaşterea reciprocă a valorilor
acestora, la conştientizarea identităţii valorilor culturale ale fiecăruia,
devenind adevărate punţi între culturi. Muzeele pot face faţă marilor
provocări ale societăţii actuale, cooperând cu celelalte instituţii
europene de profil prin promovarea schimburilor de valori autentice.
Credem că şi prin expoziţiile organizate de muzeul nostru s-a
adus o contribuţie în acest sens.
Recuperând trecutul prin valorile reprezentative ale zonei şi
prin memoria generaţiilor anterioare ne facem cunoscută identitatea,
fapt necesar mai ales acum în contextul globalizării, când fiecare ţară
şi popor trebuie să intre în patrimoniul cultural universal cu specificul
său zonal, naţional.
În cele ce urmează, ne-am propus să amintim câteva din
expoziţiile organizate de către Muzeul nostru în spaţiile destinate în
acest scop sau la alte instituţii din ţară şi din străinătate.
Y Civilizaţia rurală a Carpaţilor, în colaborare cu Muzeul
etnografic al Transilvaniei, Cluj Napoca, organizată la Torino Italia ( 1976)
Y Artă veche românească - icoane pe lemn, Anglia (1979),
Torino (1981)
Y La cultura de/I basco - Conferinţă internaţională UNESCO la
Palermo-ltalia şi expoziţie foto-documentară ( 1986)
Y Arta lemnului la români, Diiseldorf - Germania Federală
Y Ocupaţii tradiţionale - agricultura şi creşterea animalelor,
Budapesta (Decembrie 1990) organizată în Palatul Huniazilor
- cea mai mare expoziţie organizată de noi la Mez6
Gozdoşag Muzeum - Budapesta
Y Cerul şi pământul, expoziţie de arhitectură organizată la
Maastricht, Olanda ( 1991 ), pe o temă filozofică „Cerul şi
Pământul" propusă de Umberto Eco şi Profesorul Sorin
Alexandrescu, (au participat 40 de ţări)
Y Măşti populare şi jocuri cu măşti din Maramureş, Franţa
(1992), Veneţia (1993), Franţa (1994)
Y Artă populară maramureşeană (în cadrul festivalului
„Mărţişorul") Ucraina - Ujgorod (Martie 1994)
Y Expoziţie de artă populară, Freiburg, Germania
Y Creaţii şi creatori populari, expoziţie a meşterilor populari
din zonă cu participarea acestora, dar şi cu participarea unui
grup folcloric organizată în Ungaria la Sostoi Muzeumfalu în
expoziţii
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cadrul Festivalului folcloric „Kozos utakon" - Pe drumuri
comune (2002)
Y Obiceiuri de iarnă În Maramureş, Centrul Cultural Român
din Paris (1995), Lyon (1996)
Y Smithsonian Folklife Festival, SUA (1999), unde muzeul
nostru a prezentat şi o biserică maramureşeană de lemn
vizitată de 1. 060.000 de persoane
Y Expoziţie de broderii din colecţia Pipaş, Sostoi Muzeumfalu,
Ungaria (2003)
>-- „Betes, saints, divinites"- expoziţie de măşti organizată de
Musee international du Carnaval et du Masque din Binche,
Belgia (2004 ), la care şi-a adus o contribuţie şi muzeul nostru
>-- „Măşti şi jocuri cu măşti din Maramureş", expoziţie la
Sostoi Muzeumfalu, Ungaria (2006)
'>" Expoziţie foto documentară: Arhitectură, instalaţii tehnice
şi tradiţii din Maramureş - România, organizată la Vest
Tlemark Museum - Norvegia (2011)
Muzeul Maramureşului, instituţie remarcabilă în reţeaua
muzeelor din România, s-a aflat încă de la început în relaţii culturale
semnificative cu muzee de profil din alte zone ale ţării, dar şi cu
satele din zona etnografică Maramureş, mai ales în ultimii ani când
totul este într-o continuă şi rapidă schimbare.
Vom enumera în continuare câteva expoziţii organizate la
Sighet, în zonă şi în ţară de către muzeul nostru sau în colaborare cu
alte muzee, derulând în felul acesta o bună parte din patrimoniul
instituţiei.

'>"
'i"

Y
Y

Y
Y
Y
Y
Y

Obiceiuri de iarnă din Maramureş, Expoziţia pavilionară
(decembrie 1971)
Expoziţie de sculptură „Oraşul viitorului" - Mihai Olos,
Expoziţia pavilionară (1971)
Artă veche maramureşeană, Expoziţia pavilionară (1972)
Lumea În viziunea copiilor - expoziţie de desene în
coalborare cu Şcoala generală Bârsana şi Şcoala generală
leud, (1975-1977)
Artă veche religioasă - icoane pe lemn, organizată la
Muzeul Cotroceni (1986)
Artă populară din Maramureş, Expoziţia pavilionară (1977)
„Artă Africană" (din colecţiile muzeului), itinerată la Sibiu,
Drobeta Turnu- Severin (1980)
Vânatul şi pescuitul În Maramureş, Expoziţia pavilionară
(1982)
Arta lemnului În Maramureş, Cluj Napoca (26.11.1982)

351
https://biblioteca-digitala.ro

„
„

;,...
?

?

;,...
?

-,,
J,..
J,..

„
J,..
J,..

,

„

„
,

„
„

?

„
'>"

'>"

„

'>"
-,.
-,.

Civilizaţia

rurală a Carpaţilor - expoziţie internaţională
Drobeta-Turnu Severin, Constanţa, Braşov (1982)
Vânatul şi pescuitul În Maramureş (1982)
Meşteşuguri artistice tradiţionale, Expoziţia pavilionară
(1983)
Creaţia populară şi artizanală din Maramureş - Expoziţia
pavilionară (1984)
Artă populară maramureşeană, Constanţa-Viena, (apriliemai 1984)
Mobilier tradiţional din Maramureş, Expoziţia pavilionară
(1984)
Tradiţie şi inovaţie În arta meşterilor populari, Muzeul
satului maramureşean, (august-decembrie 1984)
Valori patrimoniale din arta veche a Maramureşului, Vişeu,
Borşa ( 1 august 1984)
Mobilier tradiţional ţărănesc, Combinatul de Industrializare
a Lemnului (28 mai 1985)
Ocupaţii tradiţionale: agricultura şi creşterea animalelor,
SCZ (20 octombrie 1985)
Covorul maramureşean, (itinerată la Borşa.Vişeu de Sus,
Suceava, 1986)
Textile populare de interior, Oradea, (8 mai 1986)
Pictură pe teme etnografice - Traian Bi/ţiu Dăncuş, sălile
de expoziţie ale muzeului (1986)
Expoziţie de pictură - Gherghe Chivu şi Traian Bi/fiu
Dăncuş, Casa Ioan Mihalyi de Apşa (1986)
„Artă populară contemporană" (aprilie 1987)
Expoziţie de artizanat, Muzeul satului (mai 1987)
Textile populare maramureşene, Borşa (noiembrie 1987)
Pictură naivă - Anuţa Tite (23 decembrie 1987)
Creatori populari laureaţi la Festivalul Naţional Cântarea
României (decembrie 1987)
Obiceiuri de iarnă În Maramureş (decembrie 1987)
Lumea satului În viziunea copiilor (decembrie 1987)
Expoziţie de artă plastică - Cenaclul „Nord artistic",
Galeriile de artă (decembrie 1987)
Mobilier tradiţional ţărănesc, CPL (februarie 1988)
Artă plastică şi artă populară - (martie 1988)
Artă naivă - pictură Anuţa Tite, Sculptură în lemn - Ioan
Bledea (aprilie-mai 1988)
Ocupaţii
tradiţionale
maramureşene agricultura şi
creşterea animalelor, Muzeul satului (mai 1988)
Arta populară maramureşeană; Creatori populari din zona
Maramureşului, Sediul muzeului (mai 1988)

itinerantă:
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„Icoana maramureşeană" - pictură pe sticlă autor Mihai
Covaci , Muzeul etnografic ( 1988)
Expoziţia „Flori alese În pictura lui Traian Bi/ţiu- Dăncuş",
Galeriile de artă Mihalyi, 8 martie 1989
Expoziţie de artă populară contemporană a meşterilor
populari din zonă, Sălile de expoziţii ale muzeului (14 mai
1990)
Expoziţie de sculptură În lemn - Ioan Bledea (decembrie
1990)
Expoziţie selectivă de pictură, artă
şi carte veche din
colecţia Dr. Alexandru Cip/ea, donată muzeului - Casa Ioan
Mihalyi de Apşa, (1990)
Artă veche religioasă - icoane pe lemn - organizată la
Muzeul Cotroceni( 1992)
Măşti populare maramureşene, Muzeul Bran (1992)
Pictură contemporană pe sticlă pe teme etnografice - M.
Godja, Expoziţia pavilionară (1993)
Artă veche religioasă, în biserica de la Muzeul satului
maramureşean (1993)
Cultură tradiţională În spaţiul românesc - elemente de
arhitectură, Sala Parlamentului Bucureşti (1995)
Podoabe
tradiţionale
româneşti
din
nord-vestul
Transilvaniei, itinerantă: Zalău - Satu Mare organizată de
Muzeul Ţării Crişurilor la care a colaborat Muzeul judeţean
Arad, Muzeul judeţean Baia Mare, Muzeul Banatului
Timişoara şi Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei
(1995-1996)
Obiceiuri de iarnă la români - Sighet, 1997
Expoziţia de măşti şi jocuri cu măşti În contextul
Festivalului de obiceiuri de iarnă - Ion Bledea - sculptură;
Uto Elisabeta - pictură; Johnny Popescu - tapiserie;
Muzeul etnografic (26 decembrie 2000)
Vernisajul expoziţiei „ Colecţii de artă din patrimoniul
muzeului"; Casa muzeu Ioan Mihalyi de Apşa, (26 decembrie
2000)
Expoziţia de desene ale copiilor din /eud- Imaginea satului
maramureşean, Galeria de artă a muzeului, (26 decembrie
2000)
Expoziţia de covoare maramureşene - fondul de covoare
restituit de Muzeul Ţăranului Român după 63 de ani de
custodie, Muzeul etnografic, (mai 2003)
Festivalul datinilor de iarnă de-a lungul a 35 de ani!,
Muzeul etnografic, (decembrie 2003)
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Y Obiceiuri şi Măşti populare de Crăciun şi Anul Nou în
colaborare cu Muzeul etnografic Suceava şi Muzeul
obiceiurilor populare din Bucovina, organizată la Muzeul Bran
(2009)
Y Obiceiuri din Maramureş - expoziţie de fotografii realizate
de japonezul Miya Kosei, Muzeul etnografic (2009)
Y Viaţa socială, economică, politică culturală şi religioasă În
satul maramureşean În perioada 1945-1989, organizată la
Muzeul satului maramureşean (2005)
Y Omul, timpul şi sarea - expoziţie itinerantă organizată de
Muzeul Carpaţilor Răsăriteni, la care au colaborat mai multe
muzee printre care şi Muzeul Maramureşului din Sighet (2007)
Y Brazilia - ţara şi oamenii, expoziţie de fotografii, Muzeul
etnografic, (2006)
Y Valori de patrimoniu universal În colecţiile Muzeului
Maramureşului din Sighetu/ Marmaţiei: Măşti şi mascoide
africane, Muzeul etnografic, ( 2007)
Y Meşteşuguri tradiţionale - fierăritul, la Muzeul satului,
(2008)
Y Ţesături şi broderii la românii din dreapta Tisei, Muzeul
etnografic, 201 O
Toate aceste expoziţii, dar şi multe altele pe care nu le-am
amintit, vin să întregească imaginea peisajului cultural al acestei
perioade şi să confirme capacitatea creatoare, spiritul de inventivitate
şi incontestabilul simţ artistic al ţăranului maramureşean, dar şi
dăruirea şi profesionalismul muzeografilor implicaţi.
Valorile materiale şi imateriale ale zonei Maramureşului, cele
tezaurizate în muzee, dar şi cele rezultate în urma cercetărilor de
teren s-au putut valorifica şi face cunoscute şi în cadrul unor
simpozioane, sesiuni ştiinţifice, conferinţe organizate de către
instituţia noastră sau de către instituţii
similare din ţară şi din
străinătate.

amintim că de 42 de ani Muzeul
Sesiunea de comunicări ştiinţifice pe
teme de etnografie şi folclor (în cadrul Festivalului de datini şi
obiceiuri de iarnă, de la sfârşitul lunii decembrie) şi Simpozionu/ din
cadrul Festivalului primăverii (axat în special pe ocupaţii şi obiceiuri
de primăvară, dar nu numai).
Având în vedere faptul că publicaţiile constituie o latură
importantă a prezenţei în viaţa culturală, putem afirma că, instituţia
noastră a reuşit, începând din anul 2002, să editeze propriile
publicaţii în care şi-au găsit locul o bună parte din studiile
participanţilor de-a lungul anilor la cele două manifestări ştiinţifice
Este

suficient

să

Maramureşului organizează
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amintite. Este vorba de anuarul muzeului
Acta Musei
Maramorosiensis (care a ajuns la a opta ediţie) - şi Revista Tradiţii şi
Patrimoniu.
Rezultatele cercetării de teren şi de arhivă în cadrul proiectului
„ Viata socială, economică, politică, culturală şi religioasă in satul
maramureşean 1945-1989" - proiect finanţat de Ambasada SUA la
Bucureşti prin Centrul Cultural American, s-au concretizat în două
volume, coordonate şi îngrijite de dr. Mihai Dăncuş.
Proiectul s-a finalizat şi cu o expoziţie cu aceeaşi temă (pe
care am amintit-o deja) şi cu realizarea unei bogate bănci de date.
Valorificarea patrimoniului muzeal expus s-a realizat şi prin
editarea şi reeditarea cataloagelor de către Mihai Dăncuş: „Muzeul
etnografic al Maramureşului (în limba română, engleză, germană,
franceză), apărut la Editura Museion, Bucureşti în anul 1995, „Valori
ale culturii populare maramureşene" (română, engleză, franceză), în
anul 2000, „Muzeul culturii evreieşti din Maramureş - Casa
memorială Elie Wiesel" (engleză, franceză, română) în 2006, „leudul
şi valorile sale - Casa Dunca Pâţu" (română şi engleză) în acelaşi an,
catalogul expoziţiei, „Artă veche universală" (artă africană) din
colecţiile Muzeului Maramureşului. În anul 201 O Mihai Dăncuş a
editat o altă variantă a catalogului muzeului intitulat „Arhitectura
vernaculară şi alte valori ale culturii tradiţionale maramureşene", în
română, engleză, franceză iar în 2011, catalogul privind „Sectorul de
instalaţii tehnice acţionate de apă" (în limba română, engleză
franceză) însoţit de o broşură şi o hartă şi „Covorul maramureşean",
autor Ioana Dăncuş (română şi engleză).
Mai trebuie să amintim că, pe lângă cele prezentate anterior,
anii 2002 şi 2003 s-au constituit ca o etapă de remarcabile realizări,
au fost anii încununării unei munci de mai lungă durată.
La 1 decembrie 2003 la Vişeul de Sus - Maramureş s-a
deschis Muzeul de istorie şi etnografie, la care instituţia noastră, prin
domnul Mihai Dăncuş, care a realizat inclusiv tematica expoziţiei, a
avut o contribuţie esenţială.
Prin eforturi imense şi printr-o intensă activitate de cercetare
de arhivă şi de teren, efectuate pe parcursul mai multor ani, şi, în
urma unor repetate demersuri către factorii decizionali locali şi
centrali, am reuşit, în sfârşit, să deschidem în 29 iulie 2002 Muzeul
Culturii evreieşti din Maramureş - Casa memorială Elie Wiesel,
laureat al premiului Nobel pentru Pace pe anul 1986. Muzeul Elie
Wiesel pune în operă împărtăşirea respectului pentru ceilalţi,
constituindu-se ca o punte între culturi şi etnii diferite. Pe parcursul
anilor s-au realizat în jur de unsprezece filme documentare cu
Studioul Sahia (Diplome maramureşene, Ceramica de Săcel,
Adunarea nepoatelor, Torcătoarele, Iarna în Maramureş - Colinde
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maramureşene, Tânjaua de pe Mara) şi cu Televiziunea naţională din
Tokio, Osaka şi Italia (Prelucrarea lemnului, Meşteşuguri tradiţionale
- torsul şi ţesutul, Cimitirul vesel din Săpânţa, Păstoritul în Munţii
Maramureşului) al căror promotor şi consultant ştiinţific a fost Mihai
Dăncuş.

Ca un semn de preţuire faţă de Muzeul Maramureşului, în
1993 s-a ţinut aici cea de a 15 a Conferinţă europeană a muzeelor în
aer liber patronată de l.C.O.M. iar în anul 2000 Conferinţa europeană
pe tema „Drumul lemnului în Europa" sub egida Diviziei de Patrimoniu
a Consiliului Europei. În anul 1991 muzeul nostru a fost coorganizator
al Primului simpozion de etnologie cu participarea Academiei
Române şi Academiei Republicii Moldova.
O dovadă certă a faptului că muzeul nostru s-a făcut cunoscut
şi se bucură de un deosebit prestigiu este aceea că a primit din
partea Ministerului Culturii şi Cultelor premiile Gheorghe Focşa în
anul 2002, Tancred Bănăţeanu în anul 2003, şi numeroase diplome
din partea multor instituţii de cultură din ţară şi din străinătate.
Muzeul, prin muzeograful Mihai Dăncuş, este membru al
Asociaţiei Europene a Muzeelor în aer liber, membru al Asociaţiei
Internaţionale a Muzeelor de Agricultură, membru ICOM, fiind prezent
la conferinţele internaţionale organizate de aceste instituţii.
Nu putem încheia această succintă prezentare fără să
amintim că, anul 2011 este pentru instituţia noastră anul succesului
deplin. Dacă de-a lungul anilor, prin încercări repetate la diverse foruri
tutelare, conducerea muzeului n-a reuşit să obţină finanţarea unor
proiecte, iată că, un proiect european finanţat de guvernele lslandei,
Principatului Liechtenstein şi Norvegiei prin Mecanismul Financiar al
SEE, al cărui autor şi coordonator este Mihai Dăncuş, ne-a permis să
dezvoltăm şi să finalizăm
un Sector al instalaţiilor tehnice
acţionate de apă - respectiv restaurarea/ reconstituirea a două mori,
o piuă pentru bătut pănura şi o pălincie, în Muzeul satului
maramureşean. Am reuşit aşadar, să întregim muzeul cu aceste
construcţii, care sunt specifice şi indispensabile oricărui sat tradiţional
transformându-l într-o instituţie culturală dinamică, „un muzeu viu'', cu
posibilitatea de a efectua demonstraţii practice pentru vizitatori.
Putem conchide că patrimoniul muzeului prezentat în
expoziţiile despre care am vorbit anterior, cuprinde ceea ce
inteligenţa şi sensibilitatea omenească au realizat pe parcursul
timpului şi, care s-au constituit ca o carte despre zonă şi oamenii săi
care vin din istorie cu întreaga lor zestre spirituală.
Aici s-a adunat memoria multor generaţii, iar creaţia acestor
generaţii s-a constituit ca o sinteză a spiritualităţii maramureşene
exprimată în categoriile etnografice: case, gospodării, obiecte de
ritual, covoare şi textile, port popular ceramică, obiceiuri etc., care
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întrunesc toate atributele artei populare: sobrietate, eleganţă, vigoare,
armonie, şi care, totodată, înmagazinează o imensă cantitate de
informaţii istorice, etnografice, sociale.
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„Muzeul este arsenalul cel mai puternic
cu care un popor işi apără originea,
identitatea şi tot ce a moştenit de la străbuni."
Iosif Şterca Şuluţiu, Preşedinte ASTRA,
cuvânt la deschiderea Muzeului ASTRA,
Sibiu, 1905, 19 august

DIRECŢII

DE DEZVOLTARE PE TERMEN MEDIU
pentru MUZEUL MARAMUREŞULUI
din Sighetu! Marmaţiei

ŞI

LUNG

I.CADRUL GENERAL 1
1.1.

Muzeul în contextul cultural

naţional

contemporan

Dacă în anul 1969 (când am venit în muzeu) instituţia noastră
era în categoria muzeelor de gradul IV, avea un patrimoniu de circa
1500 obiecte de patrimoniu şi bunuri culturale şi patru persoane
angajate (un muzeograf director Francisc Nistor, un proaspăt
muzeograf la secţia ştiinţele naturii, un paznic şi o femeie de serviciu),
fără nici o expoziţie deschisă pentru public, astăzi, după 40 de ani,
trecând prin gradele III, li, I, I A, este un „muzeu de rang regional"
remarcabil pentru ţară şi cunoscut în lume, cu un patrimoniu de
aproape o sută de mii de obiecte (vezi Legea Muzeelor, Anexa D Muzee regionale).
Desigur, în contextul actual, pentru a păstra patrimoniul
acumulat, pentru a-l pune în valoare şi pentru a ne înscrie în noua
ordine cerută se impune o regândire şi o perspectivă.
Astăzi
managementul instituţiei muzeale implică o
regândire, redefinire care obligă în a-şi stabili printr-o strategie
precisă misiuni clare, cu obiective bine precizate şi cu o perspectivă
de îndeplinire, stabilind totodată şi indici de performanţă privind
evaluarea activităţilor muzeale/culturale.

Prezenta lucrare reprezintă, pentru toate secţiile şi sectoarele, exclusiv punctul meu
de vedere (M. D.) şi a fost concepută şi redactată integral de subsemnatul. Este
rezultatul unei experienţe de zeci de ani, timp în care am dezvoltat muzeul, început şi
fondat de Dl. Francisc Nistor, creând secţiile şi sectoarele existente şi am adus
muzeul la grad regional. A fost predată Consiliului local şi Primăriei Sighetu!
Marmaţiei. Lucrarea este mult mai amplă. Cuprinde şi un extras de Proiect
managerial pe anul 2009, anexe etc. Tipărim aici şi acum doar cadrul general aşa
cum l-am conceput. Multe din propunerile făcute până la data publicării acestei
lucrări s-au realizat, altele sunt în curs. Am marcat la note tot ce se realizează în timp.
1
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După Revoluţia din decembrie 1989 cultura în general, ca şi
indivizii ce constituie societatea, se eliberează din chingile ideologice,
intră într-un sistem de restructurare ce implică şi întrebări grele cum
este cea privind finanţarea, problemă cheie a noului sistem în care
am intrat, respectiv cel care are la bază economia de piaţă.
Evident că din primii ani am pus problema găsirii unor noi
resurse de finanţare în afara celor care se asigurau din bugetul
statului, respectiv de la bugetul local, implicit proiecte de la Consiliul
judeţean şi Ministerul Culturii. Aceste schimbări (datorate economiei
de piaţă, sistemului capitalist) au dus şi la o schimbare totală de
atitudine în privinţa stilului de conducere, care în principiu, acum,
înseamnă fixarea unor obiective şi care, apoi, puse în faţa
muzeografilor, lucrătorilor, implică conştientizarea faptului că
împlinirea acestora este însăşi raţiunea lor de a exista în cadrul
instituţiei.

Stabilind obiective clare, precise (vezi planurile de muncă
anuale şi proiectele) care toate se regăsesc în strategia de dezvoltare
a muzeului pe termen mediu şi lung, duce la implicarea şi
responsabilizarea lucrătorilor şi, desigur, în funcţie de rezultate
urmează recompensele şi/sau sancţiunile.
Pornind de la premiza că modernizarea societăţii româneşti nu
se poate face fără cultură, aceasta implicând latura sa educativă şi
care nu se poate realiza altfel decât prin cercetare, descoperim cu
uşurinţă şi rolul muzeelor în împlinirea acestui scop. După revoluţie
se impunea şi muzeelor o reorganizare, restructurare, având la bază
noi modele, o gândire eliberată de clişee, adaptată cerinţelor
europene moderne.

1.2.

Muzeul Maramureşului în sistemul
comunitate

naţional şi

locul

său

în

în România sunt înregistrate circa 600 de muzee care se
pe categoriile stipulate în lege şi au la bază criteriul de
subordonare şi de apartenenţă (implicit bugetarea):
muzee naţionale;
muzee regionale;
muzee judeţene;
muzee municipale/orăşeneşti;
muzee comunale;
colecţii muzeale (de stat sau private).
Mai sunt înregistrate muzee cu caracter special cum sunt cele
care aparţin cultelor religioase, universităţilor, Academiei Române,
muzeele private ş.a.
Dacă le clasificăm pe specializări, acestea pot fi:

grupează
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muzee de arheologie - istorie;
muzee etnografice;
muzee de ştiinţele naturii sau de istorie naturală;
muzee de artă;
muzee de istoria tehnicii sau de tehnică;
muzee mixte (complexe muzeale cu mai multe secţii) cum este
muzeul nostru.
După forma expunerii, muzeele pot fi:
muzee cu expunere pavilionară;
muzee în aer liber.
Legea muzeelor şi colecţiilor publice (Legea nr. 311/2003)
reglementează într-o nouă variantă definiţia muzeului şi funcţiile
acestuia, astfel: „Muzeul este institu[ia publică de cultură aflată în
serviciul societăţii, care colecţionează, conservă, cercetează,
restaurează, comunică şi expune, în scopul cunoaşterii, educării şi
recreerii, mărturii materiale şi spirituale ale existenţei şi evoluţiei
comunităţilor umane, precum şi ale mediului înconjurător". În spiritul
aceleiaşi legi, funcţiile muzeului sunt:
a) constituirea, conservarea şi restaurarea patrimoniului muzeal;
b) evidenţa, protejarea, cercetarea şi dezvoltarea patrimoniului
muzeal;
c) punerea în valoare a patrimoniului muzeal în scopul
cunoaşterii, educării şi recreării.

***

În concepţia noastră, privitor la aria de reprezentare a
muzeului nostru, încă din anul 1970/1971, când, împreună cu
Francisc Nistor şi un colectiv de la Muzeul Naţional de Artă Populară,
am elaborat Tematica de organizare a Muzeului etnografic al
Maramureşului şi în special din 1972/1974, când am propus
Tematica de organizare a Muzeului arhitecturii populare
maramureşene prezentată la Bucureşti ca teză de atestare ca
muzeograf
etnograf,
preconizam
„Muzeul
etnografic
al
2
Maramureşului Istoric".
Pentru a ne face mai bine înţeleşi în ce priveşte concepţia
noastră privind „complexul muzeal" de la Sighet, reproducem adliteram un fragment din această lucrare: „Muzeul Maramureşean
deoarece aşa ne place să-l denumim, având în vedere istoria acestei
Mihai Dăncuş, Tematica Muzeului Arhitecturii populare Maramureşene, Bucureşti,
1974, manuscris dactilografiat, p. 3, Biblioteca Centrului de Specializare a Cadrelor
din Ministerul Culturii, cota 41411/1974. Lucrarea a fost acceptată ca teză de atestare
ca muzeograf, specialitatea etnografie. A fost publicată în ACTA MUSEI
MARAMOROSIENSIS, Sighetu! Marmaţiei, 2008, p. 354
2
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instituţii,

după

denumirea dată de Gh. Vornicu, nu este altceva
(anul 1972, n.n.) decât Muzeul etnografic al
Maramureşului Istoric cu o expoziţie pavilionară deschisă. Zicem
deocamdată (1972, n.r.) deoarece este conturată deja o secţie de
ştiinţele naturii şi în curs de organizare o secţie de istorie. În felul
acesta muzeul nostru va reuşi să prezinte publicului civilizaţia
poporului român din Maramureş într-o perspectivă diacronică vizând
şi condiţiile de mediu natural - geografice care au facilitat dezvoltarea
acestei civilizaţii în Depresiunea intercarpatică a Maramureşului".
Începând din această perioadă 1970 - 1974, tot ce am
întreprins pentru muzeu, de la cercetarea zonei, achiziţii de obiecte
muzeale, proiecte tematice (etnografie, istorie, ştiinţele naturii,
memorialistică) avea ca zonă de reprezentare Maramureşul Istoric,
deci muzeul fiind încă de atunci de facto un „muzeu zonal - regional".
După 1989, aria de cercetare şi de achiziţie, inclusiv de
reprezentare în muzeu, s-a extins şi asupra Maramureşului din
dreapta Tisei.
Structura actuală a muzeului îl încadrează ca tip în rândul
complexelor muzeale care sunt reprezentative la nivel naţional
pentru fiecare provincie istorică a ţării: Muzeul Ţării Grişului - Oradea,
Muzeul Etnografic al Transilvaniei - Cluj Napoca, Muzeul Naţional
Secuiesc - Sfântul Gheorghe, Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane Deva, Muzeul Olteniei - Craiova, Complexul Muzeal Bucovina Suceava etc. (total 14 muzee regionale).
Complexul muzeal din Sighet are dominantă etnologică
(muzeu etnografic cu expunere pavilionară şi muzeu în aer liber)
cuprinzând şi secţii de istorie/arheologie, istoria culturii şi
memorialistică, galerie de artă, secţie de ştiinţele naturii, dar şi
Muzeul culturii şi civilizaţiei evreieşti, precum şi mai multe conservări
„in situ", ca puncte muzeale în principalele subzone ale
Maramureşului, <:leci este un muzeu mixt.
Maramureşului
este
instituţie
bugetară
cu
Muzeul
personalitate juridică cuprins în structura Consiliului local - Primăria
Sighetu! Marmaţiei, care-i asigură cheltuielile de funcţionare printr-un
buget propriu (cu toate că în mod normal ar trebui să fie în bugetarea
Consiliului judeţean). Prin eforturi mari realizează şi venituri proprii
din taxe de vizitare, taxe foto, video, vânzare de publicaţii şi artizanat,
taxe de cazare în cabanele Muzeului Satului etc. De asemenea,
muzeul, prin specialiştii săi, efectuează şi alte prestări de servicii ce
aduc venituri: expertizări, preparare animale împăiate, restaurare şi
conservare monumente etc. Ponderea veniturilor proprii în bugetul
general este de circa 10% cu fluctuaţii de la an la an.
deocamdată
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Prin proiecte speciale îşi asigură finanţarea unor obiective prin
atragerea de fonduri de la Consiliul judeţean, Ministerul Culturii,
instituţii europene, ambasade etc. O altă sursă sunt sponsorizările.
Muzeul Maramureşului, prin Muzeul Satului Maramureşean,
este membru în Asociaţia Europeană a Muzeelor în Aer Liber din
structura ICOM, ICOMOS, UNESCO, la fel în Asociaţia Internaţională
a Muzeelor de Agricultură - Etnografie, Asociaţia Naţională a
Muzeelor în Aer Liber, ICOM (Asociaţia Internaţională a Muzeelor).
Muzeul, pentru a putea intra în relaţie cu organisme similare din ţară
şi străinătate şi în special pentru a beneficia de finanţări externe
(ambasade etc.) şi-a creat un O.N.G., respectiv Asociaţia Prietenii
Muzeului Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei. Are relaţii directe cu
mai multe muzee europene.
În cadrul comunităţii locale, Muzeul Maramureşului are o
poziţie de mare prestigiu. Populaţia locală, pe întreaga sa structură şi
categorii de vârstă sau socio-profesionale, cunoaşte instituţia
aproape în toată structura, sigur, ponderea principală fiind axată pe
Muzeul satului Maramureşean, care s-a impus intrând în conştiinţa
orăşenilor ca „muzeul nostru". Şi în zonă este cunoscut mai mult
muzeul satului şi muzeul etnografic. O căutare specială are muzeul
de ştiinţele naturii, în general pentru publicul şcolar. Curios şi de
neexplicat este că muzeul de istorie/arheologie, cu toate colecţiile
valoroase şi colectivul de specialişti cu calificare superioară cel mai
mare (cinci specialişti cu studii superioare şi specializări post
universitare) nu reuşesc să impună şi să se impună. S-a impus în
conştiinţa locală şi Muzeul culturii evreieşti - Casa memorială Elie
Wiesel, mai puţin Casa muzeu Mihalyi de Apşa (care este un loc
sfânt al românilor din Maramureş şi care trebuie valorificat cum se
cuvine).
Muzeul editează două publicaţii permanente: Anuarul
muzeului „ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS" (volume masive
cuprinzând studii şi cercetări, comunicări ştiinţifice susţinute la
sesiunile muzeului în domeniul etnografiei, istoriei, antropologiei
culturale etc.), revista „TRADIŢII ŞI PATRIMONIU". Tot sub egida
muzeului tipărim şi seria de „MONOGRAFII SĂTEŞTI DIN
MARAMUREŞ". Publicăm şi cataloage de expoziţii, monografii
muzeale şi alte cărţi de promovare a muzeului, a oraşului nostru ,
precum şi a Maramureşului în general.
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li.

1.1.

Direcţii

de dezvoltare pe termen mediu
ETNOGRAFIEI

Muzeul Satului

şi

lung în domeniul

Maramureşean

Muzeul Satului Maramureşean din Sighetu! Marmaţiei este
considerat astăzi pe plan naţional şi internaţional ca una din cele mai
prestigioase instituţii patrimoniale şi care, prin valoarea sa, devine de
mare interes cultural, ştiinţific şi turistic pentru zona Maramureşului
istoric şi pentru oraşul nostru. Pentru confirmare amintim că este
vizitat anual de circa 20-25 mii de turişti care plătesc taxe de vizitare
(20 de lei elevi, studenţi, militari, pensionari şi 40 de lei adulţi români
şi străini).

Muzeul satului Maramureşean face parte din sistemul naţional
de profil care cuprinde 19 muzee în aer liber, situându-se prin
valoarea sa printre primele din ţară. Este singurul muzeu din ţară care
reconstituie satul specific zonei într-o perspectivă diacronică şi în
sincronie, aşa cum am găsit casele monument, începând din sec. al
XVI-iea până în secolul al XX-iea.
În Muzeul Satului sunt restaurate şi date în circuitul de vizitare
monumente de arhitectură provenite din satele Maramureşului Istoric,
majoritatea purtând inscripţii şi datări certe gravate în lemn, altele
datate de prestigioase instituţii ştiinţifice europene pe parcursul sec.
al XVI-iea, al XVII- lea, al XVIII-iea şi al XIX-iea, prin metoda
dend rocronolog ică. 3
Pentru valoarea sa muzeul este cuprins în reţelele ICOM şi
UNESCO, iar ca recunoaştere valorică internaţională, aici s-a ţinut în
septembrie 1993 a XVI-a Conferinţă a Asociaţiei Europene a
Muzeelor în Aer Liber, iar în iunie 2000, sub egida Diviziei de
Patrimoniu din cadrul Consiliului Europei, în Muzeul Satului
Maramureşean a avut loc conferinţa europeană „Drumul lemnului în
Europa". Muzeul Satului Maramureşean cu întreg patrimoniul de
monumente conservate este cuprins în Lista monumentelor istorice
actualizată prin Ordinul Ministrului Culturii şi Cultelor nr. 2314/2004,
cod LMI 2004 MM - 11 - B - 04668. 4
3
Este singurul muzeu din România şi unul din foarte putinele din Europa care au
monumente de aşa valoare şi datate cert şi poate chiar de aceea două institute de
dendrocronologie prestigioase din Europa au consacrat studii speciale (Olanda Suedia şi Germania): Klaus Freckmann, Burghart Schimdt, Aufl Jean Cuisenier
Sparen in Rumăniein - arhitektonische Eindriicke im Banat, in Transilavanien und in
den Maramures, publicat în volumul „Jean Cuisenier, Das Gedăchtnis der Karpaten Rumăniein und sein Kulturelles Erbe: lnnen - und Auflenansichten': Jonas Verlag,

2008

4

Ca „Ansamblu de arhitectură şi tehnică populară".
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Încă odată cu elaborarea tematicii de organizare a muzeului

1972 - 1974) şi printr-un proiect de amenajare
am delimitat trei zone, astfel:
1. Zona A - prezentarea arhitecturii populare maramureşene
pe structura unei aşezări/sat specific perioadei sec. al XVl-lea-al
XIX-iea (diacronic prezentând monumente specifice acestor perioade
şi sincronic aşa cum s-au păstrat până în prima jumătate a secolului
al XX-iea.
2. Zona B - destinată relaţiilor cu publicul, care cuprinde :
- spaţii pentru manifestări etno - folclorice (patrimoniul imaterial);
- spaţii pentru servicii turistice (construcţii de cazare, de primire,
informare etc. într-o ambianţă cu spaţii verzi - versantul sudic).
3. Zona C -Această zonă vine să întregească întregul proiect
prin prezentarea instalaţiilor de tehnică populară acţionate hidraulic
(mori, pive, vâltori, horincie etc.) şi care, în general, în cadrul structurii
aşezărilor rurale tradiţionale sunt amplasate la marginea aşezării,
muzeul oferind aceste posibilităţi.
Zonarea este susţinută şi de relieful specific al
amplasamentului şi delimitată de vegetaţia (pâlcuri de arbori) creată
de noi în timp (circa 20 - 25 de ani).
În zona B - zona centrală a ansamblului, destinată
manifestărilor de masă (spectacole de avengură etc.) printr-un proiect
de fezabilitate realizat în anul 1994 - proiect nr. 8792 - prevedeam:
scena în aer liber (S=500 m.p.) cu toate dotările (cabane, grupuri
sanitare etc.) dar şi spaţii comerciale (căsuţe tip camping pentru
dormit, restaurant, grădină de vară). Tot acest proiect prevede şi
realizarea sectorului de instalaţii tehnice acţionate de apă pe râul
(Mihai

Dăncuş,

muzeală

Ronişoara.

Acest proiect a fost reluat într-o variantă îmbunătăţită în anul
1996 (ARIS nr. 9004 - 1996). Cele două proiecte nu s-au realizat din
lipsă de fonduri băneşti.
În sfârşit, în anul 2008 am reluat ideea de a prezenta
instalaţiile tehnice acţionate hidraulic printr-un proiect european şi
care va finaliza sectorul C din cadrul marelui proiect al muzeului.
O bună parte din acestea s-au realizat, iar altele sunt în curs
de realizare având la bază următoarele:
- Strategia de dezvoltare a municipiului Sighetu! Marmaţiei care
prevede creşterea atractivităţii muzeului prin exploatarea spaţiului
aferent şi organizarea de activităţi care implică păstrarea tradiţiilor
populare.
- REGIO - Programul Operaţional Regional din martie 2008, axa
prioritară 5 „Dezvoltarea durabilă şi promovarea turismului".
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- Domeniul major de intervenţie 5.1 - „Restaurarea şi valorificarea
durabilă a patrimoniului cultural, precum şi crearea/modernizarea
infrastructurilor conexe".
- Domeniul major de intervenţie 5.2 - „Infrastructura de turism".
- Programul Ministerului Culturii - „Patrimoniul în pericol" din anul
2008 - având ca obiectiv restaurarea monumentelor de arhitectură şi
tehnică populară şi a patrimoniului mobil din muzeele în aer liber.
- Programul naţional de îmbunătăţire a mediului prin realizarea de
spaţii verzi în localităţile urbane.
- Conceptul general european şi mondial de dezvoltare durabilă a
localităţilor.

***
1.2.
Dacă zona A este în mare realizată, zonele B şi C sunt în curs
de realizare şi de definitivare.
Prin Proiectul european realizat de noi (M. D.) în anul 2008
intitulat „Sectorul de instalaţii tehnice acţionate hidraulic în
cadrul Muzeului Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei" cu
finanţare europeană prin Mecanismul Financiar SEE, pe baza
punctajului obţinut a fost inclus pe lista propunerilor selectate şi
transmis spre analiză Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles.
În luna februarie anul curent (2009), o comisie de specialişti de la
Bruxelles a evaluat şi avizat pozitiv proiectul. Menţionăm că acest
proiect prin studiul de fezabilitate include şi o mare parte din dotările
necesare pentru realizarea zonei B (căi de acces, parcare,
împrejmuiri, terasamente, amenajări peisagistice, garduri vii, spaţiu
verde decorativ, publicitate, semnalizare, platformă de parcare, locuri
de odihnă, sursă de apă, coşuri de gunoi, clădire administrativă - cu
grupuri sanitare - în viitor). 5
***
1.3.
Tot pe termen lung avem deja elaborat un proiect privind
crearea în spaţiul destinat zonei B, cu titlul „CENTRUL CULTU RAL
UNESCO
CONSERVAREA
ŞI
RESTAURAREA
6
MONUMENTELOR DIN LEMN" , proiect realizat de Arh. Ioana
La data publicării {dec. 2011) proiectul a devenit o realitate. La 30 aprilie 2011, cu
ocazia Conferinţei Naţionale a Asociaţiei Muzeelor în Aer Liber din România, care
grupează specialişti de marcă din toată ţara, dar şi universitari şi cercetători
academici, etnologi, precum şi în prezenţa unui grup de patru specialişti de la Vest
Telemark Museum din Norvegia şi a unui numeros public s-a inaugurat acest
~randios proiect. Cu aceasta mi-am împlinit o dorinţă veche.
N. 8. Pentru edificare vezi anexa. Acest proiect de perspectivă poate fi realizat
printr-o finanţare europeană sau în prezent cu Ministerul Culturii. Aceasta implică
comanda unui studiu de fezabilitate. Proiectul a fost realizat în cadrul lucrărilor de
diplomă la Universitatea de Arhitectură „Ion Mincu" din Bucureşti şi nu a implicat nici
o cheltuială din partea muzeului nostru, fiind remarcat de Ordinul Arhitecţilor din
România şi nominalizat pentru premiere.
5
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Elisabeta Dăncuş în coordonarea Prof. Dr. Arh. Romeo Belea.
Proiectul a fost nominalizat de Ordinul Arhitecţilor din România,
pentru premiere şi expus la Bucureşti odată cu Proiectul pentru
Catedrala Mântuirii Neamului şi apreciat de Prim Ministrul de atunci,
Adrian Năstase, care a vizitat expoziţia.
Proiectul cuprinde spaţii destinate următoarelor activităţi:
- Culturale ( conferinţe, expoziţii, spectacole, manifestări
cultural-artistice).
- Educative-instructive (cursuri de specializare în domeniul
conservării şi restaurării lemnului).
- Administrative.
- Cazări.
Zona de

activităţi:

1.Destinată

publicului: expunerea tehnicilor în lemn din zonă
(expoziţie permanentă şi expoziţii temporare;
- Spaţii publice de acces şi informare culturală;
- Bibliotecă;
- Bar, cafenea.
2. Spaţii de cercetare şi specializare tehnico-ştiinţifică:
- Săli de cursuri;
- Laboratoare şi ateliere (conservarea şi restaurarea lemnului).
3. Spaţii de depozitare.
4. Spaţii administrative.
5. Spaţii de cazare.
6. Spaţii tehnice.
Proiectul este viabil şi se poate realiza printr-un proiect
european (urgent) şi în felul acesta se poate transfera aici şi Muzeul
etnografic pavilionar din centrul oraşului, astfel spaţiul acestuia
rămânând disponibil pentru restructurarea, mutând şi edificând aici
într-o organizare modernă Muzeul de istorie a Maramureşului.
***

1.4.
Organizarea întregii activităţi muzeale în domeniul etnografiei
(cu expunerea pavilionară sau în aer liber - Muzeul Satului) are ca
principiu de funcţionare şi conceptul de „Muzeum Vivum", pentru
care avem detailate programe anuale. Totodată considerăm muzeul o
„ACADEMIE DE CULTURALIZARE A MARELUI PUBLIC".
***

În cadrul Muzeului Satului Maramureşean mai detaliem
următoarele obiective:

1.5.
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- Realizarea Sectorului de instalaţii tehnice populare
hidraulic (proiect în fază de aprobare la Bruxelles) care, în
prima etapă va dura 2 ani. 7
- Cercetarea de teren, în vederea achiziţionării şi restaurării în
muzeu a unor obiective din subzona Vişeu - Borşa, care este slab

acţionate

reprezentată.

- Cercetarea de teren în vederea transferării în muzeu a unor
obiective din Maramureşul Istoric - dreapta Tisei, care împreună cu
Biserica (care la origine este din satul Cricova de pe Valea
Taliaborului) ar completa armonios muzeul şi ar reprezenta întregul
Maramureş (am depistat două case în localitatea Apşa de Jos şi o
stână în zona Biserica Albă, care ar putea face obiectul achiziţiei şi
transferului).
- Continuarea cercetărilor de teren în vederea inventarierii
patrimoniului specific grupurilor de germani din zonă (ţipţeri, şvabi,
saşi) pentru reprezentare în
Muzeul Satului, printr-o gospodărire
specifică. 8

- Cercetarea de teren în vederea reprezentării în muzeu a
ca ocupaţie tradiţională de bază prin amplasarea a două
tipuri de stâne.
- Reprezentarea în muzeu a meşteşugurilor, în speţă a celor
artistice, atât în diacronie, cât şi în sincronie; avem deja reprezentate
în muzeu: un atelier de rotărie, unul de dulgherie/tâmplărie, o fierărie
tradiţională, atelier de confecţionare a textilelor populare. În
perspectiva apropiată vom prezenta un atelier de olărie, dar şi o
măcelărie (cuşer), frizerie, pantofărie etc., precum şi „boldul" (prăvălia
sătească), dar şi „cârciuma" sau „hanul" care vor fi funcţionale, cu
produse specifice zonale; „pălincia " sau „horincia" va fi unul din
obiectivele imediate şi pentru care avem destinat spaţiu în muzeu. 9
Pentru prezentarea riturilor de trecere (obiceiurile din ciclul
familiei) propunem:
- Reamenajarea interiorului de la casa Bărsan în care prezintă
obiceiurile de nuntă (folosind manechini pentru actanţii principali: miri,
naşi, druşte, cămăraşul, socăciţa, ceteraşii etc. se va pune şi un fond
muzical - cântecul găinii sau altceva).
păstoritului

Aşa cum am arătat mai sus, proiectul este realizat.
Am efectuat cercetări în mai mulţi ani la rând (în clişoteca muzeului sunt sute de
imagini/clişee) în special la Vişeul de Sus, cartierul „Ţipţerui". Am depistat trei
obiective din care o gospodărie să o aducem în muzeu, iar două să le propunem
pentru conservare „in situ". Toate tentativele s-au finalizat cu eşec din cauza
neînţelegerii preşedintelui Forumului german de atunci. Cercetările s-au făcut de
Mihai Dăncuş şi Ioana Dăncuş.
9
Pălincia este prezentă în muzeu în cadrul Sectorului de instalaţii tehnice acţionate
hidraulic - Proiect finalizat la 30 aprilie 2011. Proiectul de amenajare a fost realizat
de Mihai Dăncuş.

7

8
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- Reamenajarea unei case în care se vor prezenta obiceiurile
de botejune şi obiceiurile de înmormântare.
- Reprezentarea în muzeu a instituţiilor satului: primăria, poşta,
şcoala (confesională sau de stat), postul de jandarmi (miliţia), politia
ş.a., pentru care este rezervat spaţiu de amplasare prin proiectul
tematic.
- Reconstituirea în jurul bisericii a cimitirului sătesc şi a
meselor moşilor (mesele de piatră -lespezi mari - pentru pomeni). Se
vor prezenta crucile de piatră şi cele de lemn cu forme celtice, care
de altfel se expun primăvara.
- Reconstituirea, printr-un proiect special de restaurare
(Fondurile Ministerului Culturii, capitolul „Patrimoniul în pericol"), a
unei case monument provenită din loc. Berbeşti, de la care deţinem
mai multe elemente printre care ancadramentul uşii şi meştergrinda
care poartă un înscris în limba latină cu textul:„AEDIFICAVIT 1596 A 1704 M - FILIUS VOLPHANSI". Monumentul este unic în spaţiul
românesc şi merită o investiţie specială pentru reconstituire 10 .
- Reconstituirea pe baza meştergrindei şi altor elemente
recuperate şi păstrate în depozitul muzeului a caselor de la care s-au
recuperat (conform prezentării lor în catalogul tipărit de Mihai
Dăncuş). Sunt extrem de importante deoarece inscripţiile în limba
latină si română cu caractere cirilice sunt mărturii istorice.
- Restaurarea unei case de bârne rotunde de stejar din
comuna Petrova, care este transportată şi depozitată în muzeu de
mai mulţi ani. 11
- Restaurarea sau reconstituirea în muzeu a două cruci (troiţe),
una la intrarea în spaţiul destinat curţii bisericii (cimitirului) şi una la
încrucişarea „drumurilor din sat" (aleilor).
- Când se va restaura acoperişul la casa Stan din Săpânţa se
va avea în vedere proiectul nostru de a se reconstitui acoperişul cu
paie, aşa cum a fost „ab initio".
Acoperişul de la casa ruteană (huţulă) de la Poienile de Sub
Munte se va reconstitui cu „blăni", scânduri lungi de 1,50 - 1,80 m
aşa cum a fost iniţial, şi nu cu draniţă, cum l-am găsit „in situ".
Aceasta va da şi nota specifică a acestor case, respectiv din Săpânţa
şi Poieni.
Lucrările de restaurare care presupun fonduri de investiţii se
vor utiliza prin Programul Ministerului Culturii - „Patrimoniul în pericol"
pe anul 2009 - având ca obiectiv restaurarea monumentelor de

°

1

Casa monument Codrea s-a restaurat s-a restaurat /reconstituit printr-un proiect
întocmit de Mihai Dăncuş şi un proiect de restaurare întocmit de Arh. Ioana Elisabeta
Dăncuş, finanţat de Ministerul Culturii - 2010.
11
Sperăm că la finele anului, când va apare acest text, şi casa să fie restaurată.
Proiect întocmit de Mihai Dăncuş şi finanţat de Consiliul Judeţean Maramureş.
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arhitectură şi tehnică populară şi

a patrimoniului mobil din muzeele în

aer liber.
fi cooptaţi
europene).
(oaia

Reconstituirea unei ,,ferme dacice" - Proiect în care vor
arheologi, etnoarheologi, etnografi (fonduri naţionale sau

ţurcană

Prezentarea în muzeu a raselor autohtone de animale
etc.)
***

1.6.

Amenajări

Plantarea în continuare de arbori şi arbuşti autohtoni
constituind pâlcuri de vegetaţie în peisagistica generală a
muzeului (se vor avea în vedere spaţiile marginale ale
muzeului).
Amplasarea în interiorul muzeului a 2-3 mari grupuri sanitare.
Reamenajarea spaţiului de primire vizitatori, poarta I (o
construcţie modernă inspirată din arhitectura populară).
Racordarea grupului sanitar la sistemul de apă al oraşului. 12
Amenajarea unei mici cofetării în spaţiile de primire.
Amenajarea (prin închiriere sau parteneriat) a unei grădini de
vară pe perioada de sezon turistic, unde se vor servi produse
tradiţionale, dar şi sucuri, apă minerală etc., „Restaurantul"
muzeului, aşa cum au toate muzeele din Europa.
Amenajarea spaţiului de intrare (de acces), reamenajarea
parcării, plantaţii de arbuşti decorativi şi amenajări floristice.
Reabilitarea porţii de intrare (sau construirea uneia noi),
precum şi a sistemului de împrejmuire. 13
Verificarea şi înlocuirea hidranţilor deterioraţi. Ideal ar fi un
nou sistem printr-un proiect (Ministerul Culturii sau un proiect
european).
Reabilitarea aleilor de acces, a celor din muzeu, precum şi a
spaţiilor de odihnă.
Amenajarea şi extinderea depozitului de obiecte muzeale mari
în special.
Reamenajarea atelierului de restaurare şi a laboratorului de
conservare.
Reamenajarea depozitului de materiale de restaurare: piatră,
lemn (care trebuie să se usuce natural cel puţin trei ani),
draniţă/şiţă etc.
În cadrul Sectorului de instalaţii tehnice acţionate hidraulic se
va proiecta un mic pavilion unde se vor prezenta mecanismele
12
13

Racordul s-a efectuat în 201 O.
S-a restaurat în luna februarie 2011.
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originale ale morilor, pivei, precum şi alte instalaţii tehnice
(uleiniţe, strunguri de lemn, râşniţe pe tipologii etc.).
Achiziţionarea unei case (în stare bună) care să se restaureze
la intrarea în sectorul de instalaţii tehnice (la intrare chiar pe
stânga) şi transformată în pavilion de intrare şi primire a
vizitatorilor.
2. Muzeul de Etnografie
2.1. Expoziţia de bază
Reorganizarea Expoziţiei de bază permanente, str. Bogdan
nr. 1, deschisă la 27 decembrie 1971, care prin tematică
prezintă ocupaţiile şi meşteşugurile artistice specifice zonei,
mobilierul ţărănesc, fragmente de arhitectură, covoarele şi textilele,
portul popular, ceramica şi două expoziţii speciale: icoane pe lemn şi
pe sticlă, expoziţie de măşti şi jocuri cu măşti. Ne propunem
prezentarea obiectului în contextul în care a fost creat şi pentru
care a fost creat şi de asemenea prezentarea patrimoniului imaterial,
cu preponderenţă obiceiurile, care sunt un domeniu al etnografiei.
Totodată în viitoarea expoziţie se va prezenta zona Maramureşului
din dreapta Tisei (având în patrimoniu peste 1000 de obiecte). De
asemenea preconizăm extinderea expoziţiei de măşti şi jocuri cu
măşti prin îmbogăţirea patrimoniului cu măşti de pe întreg spaţiul
naţional, urmărind prin aceasta şi o formă de valorificare a
patrimoniului imaterial, cu referire la Festivalul Naţional al Obiceiurilor
de Iarnă de la Sighetu! Marmaţie, totul într-o viziune şi realizare
modernă şi promovarea Festivalului de obiceiuri de iarnă la UNESCO
pentru trecerea lui în „Patrimoniul mondial".
2.2.
În situaţia că în viitorul apropiat va trebui să părăsim clădirea
de sediu a muzeului (P-ţa Libertăţii, nr. 15) care pe lângă secţiile de
istorie şi ştiinţele naturii mai adăposteşte şi depozitele principale de
obiecte muzeale (patrimoniu mobil, inclusiv piesele clasate ca
„tezaur"), precum şi laboratoarele (conservare, preparare, restaurare,
foto/fana etc.) propunem ca toate acestea să-şi găsească locul în
spaţiile închiriate de cinematograf, spaţiu care cu cheltuieli minime ar
rezolva problema. O altă soluţie ar fi mutarea Muzeului etnografic
într-un pavilion special care se poate realiza în Muzeul Satului - vezi
proiectul 1.3 de la pagina 8.
Vodă

III. În domeniul ISTORIEI
1.1.

Secţia

ISTORIE/ARHEOLOGIE
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Maramureşul fiind una din Provinciile istorice ale României cu
o rezonanţă specială în spaţiul românesc şi chiar european obligă şi
la o reprezentare muzeală a istoriei zonei pe măsură.
Aceasta se poate realiza numai prin înzestrarea secţiei cu
personal de specialitate competent, asigurarea de spaţii expoziţionale
şi anexe adecvate şi, desigur, fonduri financiare pe măsură.
În politica de angajare de personal la secţia Istorie/Arheologie
în ultimii zece ani, am angajat preferenţial în detrimentul celorlalte
secţii, şase persoane cu calificare superioară (pe trei dintre aceştia iam sprijinit şi susţinut pentru specializare pentru doctorat, unul a
terminat doctoratul, mai având un program în cadrul postdoctoral la
Universitatea de la Cluj, unul este în stadiul final la doctorantură, iar
unul, din păcate, a abandonat doctoratul). La aceştia se pot adăuga
specialişti prin contracte de asociere şi parteneriat pe baza unor
programe şi proiecte concrete, în special pentru cercetări arheologice.
1.2.
În realizarea acestui deziderat, pe termen mediu şi lung,
propunem următoarele:
- În condiţiile în care va trebui să părăsim actualul spaţiu (şi
trebuie, deoarece imobilul ştim că este revendicat) considerăm ca
potrivită pentru organizarea viitorului Muzeu de Istorie - Arheologie,
dar şi cel de Ştiinţele Naturii), clădirea fostului internat al Liceului
Pedagogic, respectiv cea din curtea actualului Liceu ucrainean. La
fel de potrivită, dar şi îndreptăţită ar fi şi clădirea Palatului Cultural
(care de la început a fost construită pentru a adăposti Muzeul
Maramureşului şi alte instituţii culturale şi care a şi adăpostit primul
muzeu al Maramureşului) şi chiar Palatul fostei Prefecturi, cu care sar rezolva ideal un centru cultural complex şi necesar pentru
Maramureş şi pentru oraş (muzeu, săli de conferinţe, manifestări
culturale, întruniri etc., dar şi Biblioteca şi alte instituţii culturale).
- O altă variantă ce merită luată în discuţie este şi actualul
spaţiu al Muzeului etnografic (str. Bogdan Vodă nr. 1) în situaţia că se
va elabora un proiect european pentru construirea pavilionului în
spaţiul Muzeului satului.
- Cercetarea sistematică a zonei pe baza unui program pe
termen mediu şi lung de săpături arheologice pe toate epocile istorice
într-o colaborare/parteneriat a Institutului de Istorie - Muzeul de
Istorie al Transilvaniei din Cluj, cu asocierea Muzeului Naţional din
Bucureşti şi a muzeelor vecine: Satu Mare, Bistriţa, Baia Mare şi
partenerii noştri din dreapta Tisei (Universitatea şi Muzeul din Ujgorod
- Ucraina), dar şi cadre universitare de prestigiu din ţară.
- Cercetarea arhivelor naţionale (fondurile ce privesc
Maramureşul la Baia Mare, Cluj Napoca, Oradea, Alba Iulia, Piteşti,
Bucureşti), precum şi a unor fonduri private (Mihalyi, Pipaş ş.a.)în
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vederea organizării expoziţiei de bază şi valorificării prin publicaţii
(indexarea pe calculator a tuturor surselor arhivistice).
- Valorificarea expoziţională şi prin publicaţii a fondurilor
documentare proprii ale muzeului, aduse prin mari eforturi de către
Francisc Nistor şi Mihai Dăncuş prin mari eforturi: „fondul Arthur
Coman", ,,fondul Chindriş", „fondul unor biserici şi şcoli confesionale"
(Baia Mare, Borşa, Vişeu), „fondul Maiorovici" ş.a.
- Transliterarea din manuscris în text tipărit, traducerea în
limba română şi publicarea cu un studiu competent a voi. al II-iea din
celebra lucrare „Diplome maramureşene" a lui Ioan Mihalyi de Apşa
pe care l-am salvat de la dispariţie. Este deja în lucru într-o
colaborare cu Academia Română, sub coordonarea Acad. Prof. Ioan
Aurel Pop. 14
- Traducerea din limba latină în limba română şi publicarea
într-o ediţie academică a voi. I din celebra lucrare „DIPLOME
MARAMUREŞENE" a ilustrului savant Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. Cele
două volume sunt în stadiu avansat de pregătire pentru tipar în
îngrijirea subsemnatului Mihai Dăncuş, cu un studiu amplu semnat de
Academicianul Ioan Aurel Pop de la Cluj, prin colaborarea pe care o
avem cu Academia Română - Filiala Cluj Napoca. 15
- Continuarea tipăririi fondurilor de documente ce privesc
Maramureşul ca provincie istorică (am publicat primul volum cu
documente privind Maramureşul şi Marea Unire, precum şi două
volume de documente privind viaţa socială, culturală, politică şi
religioasă în satele Maramureşului, 1945-1989).
Este în curs de
pregătire pentru tipar volumul de documente din Fondul Coman, în
îngrijirea muzeografilor Mihai Dăncuş şi Gheorghe Todinca.
- Elaborarea tematicii de organizare a viitoarei expoziţii
permanente de istorie/arheologie (în funcţie de spaţiul care se va
destina) şi a patrimoniului existent, precum şi a celui virtual.
- Reorganizarea depozitelor de păstrare a patrimoniului după
criteriile şi prescripţiile legislaţiei în vigoare.
- Cercetarea de sociologie muzeală în vederea elaborării unui
studiu de marketing ce să permită decizii corecte în vederea
activizării publicului muzeal (pe categorii de vârstă, socio-profesionale

La data publicării acestui articol volumul a apărut în editura Academiei Române,
201 O.
15
S-a tradus integral prin efortul şi competenţa Doamnei Valeria Socaciu,
colaboratoarea noastră, care a tradus şi documentele din limba latină ale volumului
al II-iea. Chiar dacă în acelaşi timp a fost tradus şi publicat prin Societatea Dragoş
Vodă din Cluj Napoca, considerăm necesară publicarea şi a primului volum într-o
ediţie academică. La acestea este necesar să se scoată şi un al III-iea volum cu
documente medievale aflate în colecţiile muzeului, arhive, precum şi în fonduri
private.
14

Bucureşti,
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etc.). Menţionăm cu regret că secţia de istorie are cei mai puţini
vizitatori (pe parcursul ultimilor zece ani).
- Publicarea a două volume de corespondenţă şi alte
documente legate de Casa şi Familia Mihalyi. Majoritatea sunt
pregătite pentru tipar de către muzeografii M. Dăncuş şi Ghe. Todinca
şi prin colaborarea cu Prof. univ. Dr. Ioan Opriş de la Muzeul Naţional
de Istorie.
IV. În domeniul ŞTIINŢELOR NATURII

1.1.

Secţia ŞTIINŢELE

Secţia

NATURII

Naturii este situată în Complexul de clădiri
nr. 15, care sunt revendicate. Ca şi în privinţa
secţiei de istorie, propunem ca nou sediu clădirea internatului de
lângă piaţă. Aceasta ar satisface sub aspectul expunerii, a relaţiei cu
publicul, dar şi a spaţiilor pentru depozite muzeale (laborator
preparare/conservare/restaurare/investigaţii). Este situată central, are
şi spaţii colaterale favorabile unui muzeu. Accesul vizitatorilor se
poate face din două direcţii centrale. Clădirea având două nivele parter-etaj - ar putea găzdui cele două secţii muzeale. A se avea în
vedere şi celelalte spaţii propuse pentru secţia de istorie (Palatul
Cultural, fosta Prefectură).
din

de

Ştiinţele

P-ţa Libertăţii

***
de Ştiinţele Naturii, parte/secţie a Muzeului
din Sighetu! Marmaţiei, dispune de un patrimoniu
bogat care reprezintă complex şi aproape complet varietatea
patrimoniului natural al Depresiunii intracarpatice a Maramureşului,
cea mai mare depresiune din Carpaţii Răsăriteni.
Valoroasele colecţii (în majoritatea lor se află în depozit)
trebuie valorificate printr-o expoziţie de bază/permanentă modernă,
care să-şi împlinească funcţia principală şi anume cea „de instrucţie
şi educaţie, în special a populaţiei şcolare, dar nu numai).
În cadrul secţiei se păstrează cea mai valoroasă şi bogată
colecţie de floră a Maramureşului (poate cea mai valoroasă din ţară)
datorată savantului maramureşean ing. Arthur Coman (peste 16000
de planşe cu mai multe plante pe o planşă), denominate şi descrise
ştiinţific (o parte fiind descoperiri proprii). Tot aici biologul Iosif Bereş
a adunat, naturalizat şi descris ştiinţific avifauna Maramureşului, iar
muzeografa Marta Bereş a realizat o colecţie de macromicete.
De fapt muzeologul Iosif Bereş, mai târziu ajutat de
muzeografa Marta Bereş au creat şi statuat Secţia de ştiinţele naturii

1.2.

Muzeul

Maramureşului
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care se poate numi Muzeul de Ştiinţele naturii al Maramureşului. Mai
tinerii muzeografi Chiş Vasile Timur şi Manole Mihail au început să
valorifice expoziţional acest patrimoniu prin crearea de diorame reuşit
prezentate.
În termen mediu se poate realiza o expoziţie modernă în care
să se prezinte patrimoniul bogat şi valoros. Desigur, aceasta depinde
de existenţa spaţiului şi a fondurilor alocate (care pot fi alocate prin
buget şi/sau printr-un proiect care să atragă fonduri speciale de la
Ministerul Culturii în parteneriat cu Consiliul Judeţean).
1.3.
O etapizare corectă şi coerentă poate crea condiţiile de
implementare a proiectului:
I. Obţinerea clădirii de amplasare.
Elaborarea tematicii expoziţiei de bază pentru ambele secţii
care vor funcţiona în aceeaşi clădire, dacă se va destina clădirea
internatului sau cele două palate.
li. Lucrări de reparaţii capitale şi restaurarea clădirii, care se
vor face printr-un proiect de arhitectură ce se va adapta scopului
(amenajarea celor două expoziţii de bază cu spaţii anexe necesare
bunei funcţionalităţi):
- sălile pentru relaţiile cu publicul - Expoziţiile;
- încăperi cu destinaţii speciale:
laboratoare de preparare, conservare, restaurare;
spaţii de depozitare a obiectelor muzeale;
spaţii
destinate muzeografilor (birouri, biblioteca de
specialitate, investigaţii ş. a.).
III. Organizarea expoziţiei permanente pe baza tematicii
(cuprinzând valorificarea principalelor colecţii, dar şi încăperi
destinate proiecţiilor de filme documentare, diapozitive etc.), sală de
informare a publicului dotată cu mijloace moderne: calculatoare,
sisteme de regăsire, audio - video etc.). A se consulta tematica
făcută de I. Bereş şi M. Bereş.
IV. Până la organizarea expoziţiei de bază se va desface
expoziţia „Vânătoarea şi pescuitul" şi se va înlocui cu o alta (realizată
prin colaborarea cu secţia etnografică - proiect Mihai Dăncuş).
***
1.4. Realizarea acestui muzeu va deveni un loc special de instrucţie
şi educaţie a publicului şcolar pe categorii de vârstă, dar şi a
publicului în general, deoarece aici se vor valorifica „bogăţiile naturii"
dintr-o perspectivă ştiinţifică, având ca finalitate educaţia ecologică.
V. În domeniul MEMORIALISTICII
Secţia MEMORIALISTICĂ, ISTORIA CULTURII, ARTĂ

1.1.Casa - Muzeu IOAN MIHALVI de

APŞA
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Construcţia casei a depăşit un secol ca vechime. Este pe lista
monumentelor istorice la poziţia 576/MM - IV -m - A-04835. Astăzi,
la parter cuprinde galeria de artă, depozitele de ceramică şi o parte
din bibliotecă.
La etaj, într-o încăpere am reconstituit sala „Societăţii de
lectură Dragoşiana" (înfiinţată în 1876). În cinci încăperi sunt
prezentate mărturii ale epocii într-o formă neschimbată, din viaţa şi
activitatea Acad. Ioan Mihalyi de Apşa şi a familiei. În restul
încăperilor (trei săli mari) avem o expoziţie de istoria culturii, axată în
special pe prezentarea Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român
din Maramureş (13 decembrie 1860).
Clădirea este într-o stare şubredă şi necesită reparaţii capitale,
cu consolidări masive. Aceasta se poate realiza printr-un proiect de
restaurare promovat prin Ministerul Culturii, Cultelor şi al
Patrimoniului, clădirea fiind pe lista monumentelor.
Propunem:
1.2.
- Proiect de restaurare casă şi reamenajarea curţii,
peisagistica (cu amplasarea soclului pe care a fost bustul lui Ioan
Mihalyi de Apşa făcut de sculptorul Măţăoanu.
- Proiect de reamenajare a spaţiilor memoriale şi a celor
expoziţionale pe baza unei tematici elaborate de noi.
- Comasarea în spaţiile respective şi a fondurilor memoriale
care se mai păstrează în zonă, fie prin achiziţie (de la Berbeşti, unde
am descoperit la o familie mobilierul de epocă complet al dormitorului
matrimonial ce a aparţinut familiei - casei), fie prin donaţii sau altă
formă a patrimoniului ce a aparţinut ramurii lui Petru Mihalyi (fratele
academicianului), care se păstrează foarte bine la familie şi care este
de o valoare inestimabilă, Petru fiind 26 de ani preşedintele
Asociaţiunii şi membru în Parlamentul de la Budapesta. Tot aici se
păstrează şi o parte din celebrul Tezaur de la Sarasău (din aur).
- Punerea în valoare a fondurilor documentare „Arthur Coman",
„Artemie Anderco", „Fondul Asociaţiunii", „Fondurile şcolilor
confesionale române".
- în cadrul proiectului de reamenajare expoziţională a Casei
Muzeu Mihalyi, va trebui să se găsească modalitatea de recuperare
şi expunere a colecţiilor de obiecte de patrimoniu din neolitic şi, în
special, din epoca bronzului, care în mod abuziv au ajuns din celebra
colecţie Mihalyi la Muzeul Judeţean Baia Mare (ele fiind oferite
muzeului din Sighet). Totodată se vor întreprinde acţiuni de
recuperare a altor obiecte şi documente care au intrat în colecţii
private şi/sau ale unor instituţii ale statului (Muzeul Baia Mare,
Biblioteca Academiei şi Arhivele Naţionale Cluj şi Baia Mare, dar şi
Colecţia privată Nicolae Pipaş ş.a.).
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1.3. Pentru parter şi curtea Muzeului Mihalyi propunem:
Reevaluarea colecţiilor de artă expuse la parterul casei, o
riguroasă selectare prin expertizare şi expunerea într-o manieră
adecvată a celor mai reprezentative opere de artă pe care le
deţinem.

Restaurarea portretelor demnitarilor, salvate de noi (M.D.) şi
expunerea lor adecvată poate în noua Expoziţie de bază a secţiei
de istorie.
Sistematizarea pe verticală.
Proiect de amenajare care să includă restaurarea soclului bustului
original al Academicianului (pe care l-am recuperat şi care se
păstrează în curte), bust care a fost dislocat şi distrus după
Diktatul de la Viena.
Amenajarea şi reconstituirea parcului, cu un „chioşc" (filigorie),
alei, bănci, vegetaţie specifică, floristică, arbuşti şi arbori etc.
Curăţarea şi consolidarea pivniţelor în vederea valorificării sub
aspect comercial - a închirierii în vederea obţinerii de fonduri
extrabugetare pentru întreţinere. Tot în această idee se poate, pe
o perioadă determinată (vara) închiria şi curtea în acelaşi scop grădină de vară.
Recuperarea spaţiilor de grădină care au aparţinut Familiei
Mihalyi şi care sunt închiriate vecinilor.
1.4. Elaborarea unei
Mihalyi.

broşuri şi

a unei

2.1. Muzeul culturii şi civilizaţiei
memorială Elie Wiesel

cărţi

evreieşti

de prezentare a Casei
din

Maramureş

- Casa

Este situată în Str. Tudor Vladimirescu nr. 1. Este pe lista
Monumentelor istorice la poziţia 579 MM - IV - m - B - 04838.
Astăzi, conform tematicii făcute de noi (M.D.) aici funcţionează
o expoziţie axată pe mai mulţi moduli în succesiunea încăperilor:
1. S-a reconstituit un salon de epocă (perioada interbelică) specific
unei familii de evrei mic burghezi, încercând să punem în
evidenţă specificul acestui grup etnic atât de numeros în zona
Maramureş şi în oraşul nostru.
2. încăperea cuprinde elemente din viaţa şi activitatea lui Elie Wiesel,
vizitele la Sighet etc. S-a reconstituit o încăpere de lucru destinată
personalităţii lui Elie Wiesel.
3. Drama ghetourilor, holocaustul, dispariţia din Maramureş şi din
oraşul nostru a circa 38000 de evrei sunt prezentate prin
documente, fotografii, grafice, obiecte.
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4. O încăpere mai mare prezintă prin mijloace muzeale specificul
culturii evreieşti: religia, obiecte de ritual, carte, imagini, dar şi
documente ce atestă venirea şi prezenţa evreilor în zonă, din
perspectiva istorică.
5. Ultima încăpere este şi spaţiul afectat custodelui, dar aici sunt
expuse câteva lucrări de artă plastică (Vasile Kazar, grafică), un
portret al lui Ludovic Brukstein, caricaturi ale lui Ştefan Popa
Popas (fondul Maiorovici) etc.
6. Spaţiile din verandă cuprind texte introductive, o vitrină cu cărţile
lui Elie Wiesel, precum şi un set de postere din viaţa laureatului
Nobel, în care apare împreună cu şefi de stat şi alte mari
personalităţi publice şi culturale ale lumii. Sunt expuse pe panouri
de sticlă principalele simboluri ale culturii şi religiei iudaice grafică pe sticlă.
Curtea a fost curăţată şi transformată într-un parc - loc de
meditaţie pentru vizitatori. O suită de bănci înconjoară motivul central
al parcului, care figurează steaua lui David. Arbuşti şi arbori, precum
şi amenajări floristice întregesc armonios acest spaţiu amenajat, care
a avut la bază un proiect realizat de studenta în arhitectură pe atunci,
Arh, Ioana Elisabeta Dăncuş.
2.2. Propunem:
Continuarea cercetărilor de arhivă şi de teren a prezenţei grupului
etnic iudeu în zonă, în vederea unei mai complete şi concrete
prezentări în muzeu.
Reevaluarea şi reorganizarea spaţiului muzeal pe baza unei noi
tematici şi reamenajarea şi/sau completarea expoziţiei muzeale.
În cadrul site-ului muzeului se va extinde pe un spaţiu mai larg
prezentarea acestui important obiectiv cultural - muzeal şi cu
texte în limba engleză şi limba franceză.
Corelarea cu trimiteri (printr-o grafică specială) la casele evreieşti
din Muzeul Satului Maramureşean şi celelalte monumente din
Sighet şi din zonă (cimitirul evreiesc din Sighet şi cele din zonă,
Sinagoga etc.).
Instituirea unui parteneriat cu complexul comercial „Casa lurca de
Călineşti" pentru deservirea grupurilor de turişti şi pelerini evrei
care vin să viziteze casa - muzeu, pentru cazare şi în special
servirea mesei cu produse specifice „caşer"(preluarea şi pe site-ul
lor a obiectivului).
Deoarece spaţiul de expunere este mic, prospectarea spre
valorificare şi a pivniţei şi chiar a spaţiului din pod prin
mansardare.
Lansarea pe Internet a unei chemări pentru sponsorizarea unui
bust a lui Elie Wiesel care se poate amplasa în curtea (spaţiul de
intrare), precum şi a unei lucrări monumentale în tehnică
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adecvată

- zgrafitto sau mozaic ce se pot realiza pe
peretele/calcan, cu scene din viaţa şi /sau istoria evreilor. 16
Realizarea sistemului de încălzire centrală prin racordul la
reţeaua de gaz a oraşului - avem deja obţinute fondurile băneşti
printr-o sponsorizare venită din Olanda în urma demersului nostru
personal la Elie Wiesel.
Întocmirea unei documentaţii de reabilitare a faţadelor şi
zugrăvirea încăperilor de interior (din anul 2001 nu s-a făcut nici o
lucrare de întreţinere) şi promovarea acesteia la Ministrul Culturii
sau la sponsorul din Olanda, Fundaţia Elie Wiesel din New York ş.
a.
Reluarea demersurilor la Ministerul Culturii, Cultelor şi a
Patrimoniului pentru transferarea patrimoniului - obiectelor
muzeale şi bunurilor culturale expuse în casa - muzeu, care s-au
achiziţionat prin bani de la minister prin Muzeul de Istorie al
Transilvaniei(pe atunci în structura ministerului), singura soluţie
atunci, noi nefiind în structura ministerului. Deoarece între timp şi
Muzeul Transilvaniei a ieşit din structura ministerului, fiind în
administrarea Consiliului judeţean Cluj este necesară o Hotărâre
de Guvern - promovarea acesteia prin parlamentarii noştri şi
Secretariatul de Stat pentru Muzee şi Patrimoniu.
VI.

Conservările

„in situ"

Încă din anii 1970 - 1980 am intuit peiicolul de
a valorilor tradiţionale din satele Maramureşului,
fenomen care s-a accentuat an de an. Dacă până în urmă cu 35 40 de ani satele erau încremenite în structurile tradiţionale, aici
guvernând legile nescrise care reglau viaţa socială de foarte
mulţi ani, odată cu socializarea forţată cu toate consecinţele, dar
şi după Revoluţia din Decembrie fenomenul s-a accentuat.
Prin memorii la forurile competente, intervenţii în presă,
simpozioane şi alte forme, am încercat să atragem atenţia
forurilor responsabile privind procesul (care era evident)
distrugerii şi pierderii acestor valori. Dispariţia într-un timp scurt a
unui patrimoniu imens şi care era rezultatul unei dăinuiri a acestui
popor de sute şi chiar mii de ani în această zonă, ne-a determinat
la unele întreprinderi ce ne-au stat la îndemână:
- am realizat mai multe filme documentare privind obiceiurile,
precum şi alte valori tradiţionale (cu studiouri specializate) în
acest sens am propus filmarea satelor în totalitatea lor, cu toate
valorile materiale şi spirituale, spre a crea o arhivă naţională. Din

1.1.

disoluţie

16

în anul 2009 s-a realizat racordul la gaz şi s-a introdus încălzirea centrală.
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păcate nu am fost înţeles, dar studiourile BBC au făcut acest
lucru (înainte de Revoluţie);
- documentări şi cercetări de teren soldate cu circa 100000
clişee fotografice şi casete de teren;
- cercetare de teren în vederea achiziţiilor: s-au achiziţionat
peste 12000de obiecte muzeale şi bunuri culturale;
- am înregistrat sute de ore pe bandă magnetică etc.
La vremea respectivă (anii '70-'80) am propus conservări „in
situ" care să cuprindă fragmente de sate (ex: Uliţa Ilenei lrinii din
Săpânţa, unde se mai păstrau cel puţin zece case monumentale
din sec. al XVII-iea - al XIX-iea ( nu a mai rămas decât o casă!)
sau complexul celor trei case monument Pop Tomanu din
Berbeşti (sec. al Vlll-lea) sau complexul hidraulic de la Sârbi
(moară, piuă, batoză, horincie, vâltori etc.) şi/sau sate întregi (ex.
Satul Mănăstirea din Giuleşti). Din păcate nu a existat interes şi în
consecinţă, iată, astăzi satele Maramureşului nu mai păstrează
aproape nimic din ce a fost: ici colo câte o casă, o bisericuţă,
neglijate ...
în sensul celor de mai sus, din puţinele fonduri băneşti am
reuşit să achiziţionăm şi să prezentăm „in situ" câteva asemenea
obiective, astfel:
1.2. - Casa Lazăr din Giuleşti - monument istoric şi de
arhitectură (sec. al XIX - lea),
- Casa Kazar din Vadul lzei - monument de arhitectură (sec.
al XVIII - lea), donaţie,
- Casa Stan Ion Pătraş din Săpânţa (sec. al XIX - lea),
- Casa Muzeu Şcolar din Bârsana (sec. al XVIII - lea),
- Casa Dunca - Pâţu din leud (sec.al XX - lea, donaţie).
Toate aceste conservări „in situ" sunt restaurate şi amenajate
muzeal, devenind atractivităţi pentru turişti, dar şi locuri de
educaţie şi instrucţie pentru tineretul şcolar şi chiar pentru adulţi.
Urgent trebuie intervenţii de restaurare şi reamenajare a
interioarelor.
1.3.
Muzeul nostru a patronat şi condus logistic
valorificarea colecţiilor muzeale realizate prin şcoli la Vişeul de
Sus. Am conservat în laboratorul nostru întreg patrimoniul. Prin
intervenţia noastră am determinat Primăria şi Consiliul local
Vişeul de Sus, care a acordat un spaţiu în care pe un plan tematic
întocmit de noi (M.D.) am şi realizat o expoziţie permanentă de
istorie şi etnografie, care a devenit Muzeul de Istorie şi Etnografie
Vişeu (cu personal şi buget propriu).
1.4.
Propuneri:
- Realizarea unor parteneriate cu primăriile şi şcolile locale şi
chiar asociaţiile turistice pentru a fi eficientizată vizitarea lor şi
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chiar întreţinerea. - Sub patronajul ş1 m logistica muzeului
realizarea şi a altor asemenea obiective (pe toate văile principale
şi în marile comune) care să fie susţinute financiar de primăriile
locale, salvând astfel din puţinul care a mai rămas ce se poate.
- Asigurarea asistenţei de specialitate pentru micile ml.izee locale
înfiinţate în comune şi în oraşele zonei, fie private, fie comunale:
Dragomireşti, Săliştea, leud, Onceşti, Deseşti etc.
- Publicarea unor broşuri şi cărţi poştale ilustrate pentru fiecare
obiectiv în parte (textele şi ilustraţiile sunt pregătite de Mihai
Dăncuş).

ANEXA 1
Cadrul legislativ din România,

care

reglementează

patrimonială

în general cultura cu accent pe latura
(patrimoniul mobil, patrimoniul imobil, patrimoniul
material, patrimoniul imaterial)

Ministerul Culturii şi Cultelor - Dezvoltarea culturii române în
contextul integrării în Uniunea Europeană. Direcţii strategice
pentru perioada 2005 - 2013.
Legea nr. 311 din 8 iulie 2003 a muzeelor şi colecţiilor publice.
Legea nr. 182 din 25 octombrie 2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil cu modificările şi completările
ulterioare: Ordonanţa de urgenţă nr. 16 din 27 martie 2003 pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 182/2000; Legea nr. 105 din
7 aprilie 2004 pentru modificarea Legii 182/2000; Legea nr. 314 di
28 iunie 2004 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 16 din
27 martie 2003 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
182/2000.
Conseil de l'Europe. Recomandation nr. (98)5 relative a la
pedagogie du patrimoine.
Document 161 EX/15 - instrument normatif international pour la
sauvegarde du patrimoine culturel immateriel .
Legea nr. 319 din 8 iulie 2003 privind statutul personalului de
cercetare - dezvoltare.
Lege - Codul Muncii din 5 februarie 2003.
Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Muzeului
Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei, aprobat de Adunarea
generală a lucrătorilor din muzeu, avizat de Direcţia pentru cultură,
culte şi patrimoniul cultural naţional.
Deciziile şi hotărârile Consiliului local şi ale Primăriei Sighetu!
Marmaţiei, ordonatorul nostru principal de credite.
Deciziile interne ale conducerii muzeului:
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1. normele activităţii de conservare a patrimoniului;
2. normele activităţilor de restaurare în muzee şi a
patrimoniului imobil.
Ambele norme le-am preluat din Legea 63/1974 care a fost
abrogată - normele fiind strict tehnice sunt universal valabile şi în
concordanţă cu legislaţia universală.
ANEXA 2
Structura muzeului pe

secţii şi

sectoare

Muzeul Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei, în ciuda
faptului că are peste o sută treizeci de ani de când fiinţează ca idee,
este totuşi o realizare contemporană, colecţiile ce s-au constituit la
începuturi, pe parcursul a zeci de ani s-au risipit, în special în
perioada celor două războaie mondiale.
Aşa cum se relevă astăzi, muzeul este o instituţie complexă
de mare valoare patrimonială, cu colecţii create într-un timp relativ
scurt, cu personal de specialitate foarte restrâns şi care se susţine cu
eforturi greu de estimat.
Muzeul funcţionează cu mai multe secţii şi sectoare, deţinând
obiecte de patrimoniu naţional şi bunuri culturale dispuse în expoziţii
şi depozite, organizate în clădiri ele însele monumente de arhitectură
şi istorice.
Privire sincronică asupra structurii complexului muzeal pe
secţii şi sectoare, astfel:
* * *

1.
MUZEUL ETNOGRAFIC AL MARAMUREŞULUI este situat
în strada Bogdan Vodă, nr. 1. Este amplasat într-o clădire
monumentală (sec. al XIX-iea), ea însăşi monument istoric şi de
arhitectură. Are o expoziţie permanentă de etnografie şi artă populară,
care s-a deschis oficial la 26 decembrie 1971, având şi spaţii pentru
expoziţii tematice, temporare, cu o suprafaţă totală de expunere de
1200 mp. Este cunoscut în ţară şi peste hotare şi prin valoroasa
colecţie de măşti populare, icoane pe lemn şi covoare maramureşene
din sec. al XVII - XVIII - lea. Este deschis pentru public tot anul şi
integrat în circuitul ICOM - UNESCO.
MUZEUL SATULUI MARAMUREŞEAN este situat pe Dealul
la ieşirea din municipiu spre Vadu lzei. S-A DESCHIS
OFICIAL LA 30 MAI 1981. Aici sunt restaurate şi conservate printre
cele mai valoroase monumente de arhitectură populară din România

2.

Doboieş,
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(majoritatea acestora fiind datate cert dendrocronologic sau cu
inscripţii gravate sau săpate în lemn pe parcursul secolelor al XVI-iea,
XVII-iea, XVIII-iea şi XIX-iea). Muzeul este cuprins în reţelele ICOM şi
UNESCO, iar ca o recunoaştere valorică pe plan internaţional, aici sa ţinut în septembrie 1993 a XVI-a Conferinţă a Asociaţiei Europene a
Muzeelor în Aer Liber, iar în iunie 2000 sub egida Diviziei de
Patrimoniu din cadrul Consiliului Europei, în Muzeul Satului
Maramureşean s-a desfăşurat Conferinţa
Europeană „Drumul
lemnului în Europa". A găzduit patru Conferinţe Naţionale ale
Asociaţiei Naţionale a Muzeelor în aer liber şi multe conferinţe cu
caracter naţional şi internaţional. A fost nominalizat de către Forumul
European al Muzeelor pentru Premiul EMYA acordat de Consiliul
Europei. În anul 2001 a fost distins cu Premiul „Gheorghe Focşa"
acordat de Ministerul Culturii şi Cultelor, iar în anul 2002 cu Premiul
„Tancred Bănăţeanu". Este inclus în nomenclatorul muzeelor în aer
liber din Europa.
La 30 aprilie 2011 s-a inaugurat noul sector ce cuprinde
instalaţiile acţionate de apă.
Muzeul este deschis tot anul, iar în perioada 15 aprilie - 15
octombrie desfăşoară activităţi speciale pentru public.

3.
SECŢIA DE ISTORIE - ARHEOLOGIE este situată în
complexul de clădiri situate în Piaţa Libertăţii, nr. 15, clădire de la
finele secolului al XVIII-iea şi trecută în lista monumentelor. Muzeul
nostru deţine colecţii de mare valoare recunoscute pe plan naţional
(colecţii din epoca bronzului, documente ş.a.). funcţionează cu
expoziţie tematică într-un spaţiu de 250 mp. În cadrul secţiei
dispunem de un bogat sector documentar, depozite ştiinţific
organizate, cabinet I laborator. Clădirea este revendicată.
4.
SECŢIA DE ŞTIINŢELE NATURII este situată în complexul
de clădiri din Piaţa Libertăţii, nr. 15. În cadrul secţiei se păstrează cea
mai valoroasă şi bogată colecţie de floră a Maramureşului „Herbarul
lng. Arthur Coman", precum şi apreciate colecţii de faună,
macromicete, dar şi mineralogie şi petrografie. Într-un spaţiu de circa
250 mp este organizată o expoziţie tematică permanentă cuprinzând
exponate rarităţi din colecţii. Un valoros sector documentar ştiinţific
(mii de clişee şi diapozitive, note de teren etc.), precum şi laboratorul
de preparare şi cercetare completsază inventarul secţiei. Clădirea
este revendicată.
5. SECŢIA DE ISTORIA CULTURll - MEMORIALISTICĂ - ARTĂ -
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CASA MUZEU Dr. IOAN MIHALVI DE APŞA
Edificiul cuprinde la parter galeriile de artă ale muzeului (cu
colecţii ale artiştilor Traian Bilţiu-Dăncuş, Gheorghe Chivu, Vasile
Kazar, donaţia Prof. Dr. Alexandru Ciplea şi lucrări din Şcoala
băimăreană, muncheneză, austriacă, etc.). La etaj este organizată o
expoziţie de istoria culturii, iar în cinci încăperi sunt prezentate
mărturii de epocă într-o formă neschimbată din viaţa familiei şi
activitatea Academicianului Ioan Mihalyi de Apşa. Încăperea din
dreapta scărilor, la etaj, găzduieşte Biblioteca de specialitate a
muzeului precum şi reconstituirea pe o tematică speciala elaborată
de noi (M. D.) a sediului Societăţii de lectură Dragoşiana întemeiată
la 1867. Reconstituirea s-a făcut pe baza mărturiilor domnişoarei
Lucia Mihalyi. Încăperile corespunzătoare de la parter adăpostesc
depozitele de ceramică şi parţial de artă. Clădirea este monument
istoric, aici s-a arborat pentru prima dată Tricolorul românesc la 26
noiembrie 1918.
6. MUZEUL CULTURII ŞI CIVILIZAŢIEI EVREIEŞTI DIN
MARAMUREŞ - CASA MEMORIALĂ ELIE WIESEL situată pe str.
Tudor Vladimirescu, colţ cu str. Dragoş Vodă. ciădirea este
monument istoric.
Muzeul adăposteşte mobilier şi obiecte de uz casnic, piese de
ritual de mare valoare, toate specifice populaţiei evreieşti care a trăit
în Maramureş într-un număr mare. Tot aici expunem documente
privind viaţa socială a evreilor din zonă. O încăpere este destinată
prezentării vieţii şi activităţii Profesorului Elie Wiesel, laureat al
Premiului Nobel pentru Pace, născut la Sighet. Aici este valorificat şi
o parte din fondul Harry Marcovici.
Încăperi speciale prezintă tragedia deportărilor şi holocaustul.
Treizeci şi opt de mii de evrei din Maramureş au fost deportaţi în
lagărele de exterminare.
Muzeul s-a deschis în 29 iulie 2002 în prezenţa Preşedintelui
României şi a lui Elie Wiesel, miniştri, parlamentari, consilieri
prezidenţiali, ambasadori şi alte personalităţi române şi străine.
Pentru această realizare muzeului nostru I s-a acordat Premiul
„Tancred Bănăţeanu" pe anul 2002 acordat de Ministerul Culturii şi
Cultelor.
* * *

CONSERVĂRI „IN SITU"

a) „Casa muzeu KAZAR" din Vadul lzei - casa este un monument de
arhitectură ţărănească de la începutul sec. al XVIII-iea. Interiorul este
amenajat cu obiecte tradiţionale de epocă specifice zonei. Atât casa
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cât şi inventarul de interior au fost donate muzeului nostru de
graficianul artist Vasile Kazar.

către

b) „Casa muzeu LAZĂR" din Giuleşti - Este una din puţinele
din secolul al XIX-iea de asemenea dimensiuni
şi într-o a~a frumoasă arhitectură care s-au păstrat în spaţiul
românesc. lncăperile spaţioase ale casei găzduiesc interioare de
epocă inclusiv un interior ţărănesc şi desigur o expoziţie
documentară dedicată Unirii Maramureşului cu Ţara Mamă (ştiut fiind
că din această casă au plecat o parte din delegaţii noştri la Alba Iulia.
Pe meştergrinda casei este gravată o inscripţie în limba latină care
marchează anul 1826.
construcţii tradiţionale

c) „Casa muzeu STAN ION PĂTRAŞ" din Săpânţa - Obiectivul
cuprinde casa, grajdul şi atelierul din curte care au aparţinut
meşterului
de cruci. Interiorul păstrează mobilierul specific,
îmbrăcămintea casei (textile, cergi etc.) precum şi o bogată colecţie
de obiecte lucrate de Stan Ioan Pătraş în stilul său inconfundabil. Aici
lucrează, continuând opera maestrului , mai tânărul ucenic devenit
meşter, Dumitru Pop.
d) „Casa MUZEU ŞCOLAR" din Bârsana. Construcţia este din a doua
jumătate a secolului al XVIII-iea. A funcţionat de la început ca şcoală
confesională. Cuprinde mai multe încăperi în care se păstrează şi
sunt expuse colecţii de obiecte şi inventar şcolar de epocă dar şi de
documente istorice şi o bogată colecţie etnografică, toate adunate din
comună. Construcţia este amplasată în curtea şcolii şi este în grija
acesteia.
e) „Casa muzeu DUNCA G. PÂŢU" din leud - Casa împreună cu
terenul aferent au fost donate muzeului nostru. Este construită în
stilul tradiţional al arhitecturii locale. Cele două încăperi mari ce
flanchează vestibulul (tinda) cuprind o bogată colecţie etnografică
locală precum şi documente şi mărturii istorice cu accente pe lupta de
rezistenţă împotriva ocupantului sovietic. În mare este restaurată şi
amenajată în interior pentru vizitare.

g) ADMINISTRAŢIA MUZEULUI funcţionează în complexul de clădiri
din Piaţa Libertăţii numărul 15. Construcţia a aparţinut iniţial ordinului
călugăresc catolic al piariştilor şi a fost construită după 1730. Este
monument istoric şi de arhitectură. Aici funcţionează şi secţiile de
istorie-arheologie şi ştiinţele naturii, dar şi principalele depozite de
obiecte muzeale şi tezaur, laboratoare de conservare, restaurare,
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laboratorul de preparare (ştiinţele naturii), laboratorul foto/film iar în
curte depozitele de obiecte mari şi anexele gospodăreşti.
Administraţia funcţionează în trei încăperi/birouri. Având un mobilier
funcţional vechi, foarte uzat şi total neadecvat.

IX.EXTRAS DE PROIECT MANAGERIAL PE ANUL 2009
În domeniul ETNOGRAFIEI:
Prin Proiectul european realizat de noi 1n anul 2008 intitulat
„Sectorul de instalaţii tehnice acţionate hidraulic în cadrul
Muzeului Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei" cu finanţare
europeană prin Mecanismul Financiar SEE, pe baza punctajului
obţinut a fost inclus pe lista propunerilor selectate şi transmis spre
analiză Oficiului Mecanismului Financiar de la Bruxelles. În luna
februarie anul curent, o comisie de specialişti de la Bruxelles a
evaluat şi avizat pozitiv proiectul. Menţionăm că acest proiect prin
studiul de fezabilitate include şi o mare parte din dotările
necesare pentru realizarea zonei B (căi de acces, parcare,
împrejmuiri, terasamente, amenajări peisagistice, garduri vii,
spaţiu verde decorativ, publicitate, semnalizare, platformă de
parcare, locuri de odihnă, sursă de apă, coşuri de gunoi, clădire
administrativă - cu grupuri sanitare - în viitor).
Cercetarea de teren, în vederea achiziţionării şi restaurării în
muzeu a unor obiective din subzona Vişeu - Borşa, care este
slab reprezentată.
Cercetarea de teren în vederea transferării în muzeu a unor
obiective din Maramureşul Istoric - dreapta Tisei, care împreună
cu Biserica (care la origini este din satul Cricova de pe Valea
Taliaborului) ar completa armonios muzeul şi ar reprezenta
întregul Maramureş (am depistat două case în localitatea Apşa de
Jos şi o stână în zona Bisericii Albe, care ar putea face obiectul
transferului).
Cercetarea de teren în vederea inventarierii patrimoniului specific
grupurilor de germani din zonă (ţipţeri, şvabi, saşi) pentru
reprezentare în Muzeul Satului.
Cercetarea de teren în vederea reprezentării în muzeu a
păstoritului ca ocupaţie tradiţională de bază prin amplasarea a
două tipuri de stâne.
Reconstituirea în jurul bisericii a cimitirului sătesc şi a meselor
moşilor (mesele de piatră -lespezi mari - pentru pomeni).
Reconstituirea, printr-un proiect special de restaurare (Fondurile
Ministerului Culturii, capitolul „Patrimoniul în pericol"), a unei case
monument provenită din loc. Berbeşti, de la care deţinem mai
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multe elemente printre care ancadramentul uşii şi meştergrinda
care poartă un înscris în limba latină cu textul:„AEDIFICAVIT - A
1704 M - KILIUS VOLPHANSI". Monumentul este unic în spaţiul
românesc şi merită o investiţie specială pentru reconstituire.
Restaurarea unei case din comuna Petrova, care este
transportată şi depozitată în muzeu de mai mulţi ani.
Restaurarea sau reconstituirea în muzeu a două cruci (troiţe), una
la intrarea în spaţiul destinat curţii bisericii (cimitirului) şi una la
încrucişarea „drumurilor din sat" (aleilor).
Lucrările de restaurare care presupun fonduri de investiţii se vor
utiliza prin Programul Ministerului Culturii - „Patrimoniul în pericol"
pe anul 2009 - având ca obiectiv restaurarea monumentelor de
arhitectură şi tehnică populară şi a patrimoniului mobil din
muzeele în aer liber.
Amenajarea spaţiului de primire vizitatori, poarta I;
Racordarea grupului sanitar la sistemul de apă al oraşului;
Amenajarea unei mici cofetării în spaţiile de primire;
Amenajarea (prin închiriere sau parteneriat) a unei mici grădini de
vară pe perioada de sezon turistic, unde se vor servi produse
tradiţionale, dar şi sucuri, apă minerală etc.;
Amenajarea spaţiului de intrare (de acces), reamenajarea parcării,
plantaţii de arbuşti decorativi şi amenajări floristice;
Reabilitarea porţii de intrare (sau construirea uneia noi), precum
şi a sistemului de împrejmuire;
Verificarea şi înlocuirea hidranţilor deterioraţi;
Reabilitarea aleilor de acces, a celor din muzeu, precum şi a
spaţiilor de odihnă;
Amenajarea depozitului de obiecte muzeale mari, în special;
Reamenajarea atelierului de restaurare şi a laboratorului de
conservare;
Reamenajarea depozitului de materiale de restaurare: piatră,
lemn (care trebuie să se usuce natural cel puţin trei ani),
draniţă/şiţă etc.
De asemenea preconizăm extinderea expoziţiei de măşti şi jocuri
cu măşti prin îmbogăţirea patrimoniului cu măşti de pe întreg
spaţiul naţional, urmărind prin aceasta şi o formă de valorificare a
patrimoniului imaterial, cu referire la Festivalul Naţional al
Obiceiurilor de Iarnă de la Sighetu! Marmaţiei .
În domeniul ISTORIEI
- Cercetarea sistematică a zonei pe baza unui program pe
termen mediu şi lung de săpături arheologice pe toate epocile istorice
într-o colaborare/parteneriat a Institutului de Istorie - Muzeul de
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Istorie al Transilvaniei din Cluj, cu asocierea Muzeului Naţional
Bucureşti şi a muzeelor vecine: Satu Mare, Bistriţa, Baia Mare şi
partenerii noştri din dreapta Tisei (Universitatea şi Muzeul din Ujgorod
- Ucraina), dar şi cadre universitare de prestigiu din ţară.
- Cercetarea arhivelor naţionale (fondurile ce privesc
Maramureşul la Baia Mare, Cluj Napoca, Oradea, Alba Iulia, Piteşti,
Bucureşti), precum şi a unor fonduri private (Mihalyi, Pipaş ş.a.)în
vederea organizării expoziţiei de bază şi valorificării prin publicaţii
(indexarea pe calculator a tuturor surselor arhivistice).
- Valorificarea expoziţională şi prin publicaţii a fondurilor
documentare proprii, aduse prin mari eforturi de către noi (M.D.) prin
mari eforturi: ,,fondul Coman A.", „fondul Chindriş", „fondul unor
biserici şi şcoli confesionale" ş.a.
- Transliterarea din manuscris în text tipărit, traducerea în
limba română şi publicarea cu un studiu competent a voi. al II-iea din
celebra lucrare „Diplome maramureşene" a lui Ioan Mihalyi de Apşa
(pe care noi <M.D.>1-am salvat de la dispariţie). Este deja în lucru întra colaborare cu Academia Română, Acad. Prof. Ioan Aurel Pop.
- Traducerea din limba latină în limba română şi publicarea
într-o ediţie academică a voi. I din celebra lucrare „DIPLOME
MARAMUREŞENE" a ilustrului savant Dr. Ioan Mihalyi de Apşa. Cele
două volume sunt în stadiu avansat de pregătire pentru tipar în
îngrijirea subsemnatului Mihai Dăncuş, cu un studiu amplu semnat de
Academicianul Ioan Aurel Pop de la Cluj, prin colaborarea pe care o
avem cu Academia Cluj Napoca.
- Continuarea tipăririi fondurilor de documente ce privesc
Maramureşul ca provincie istorică (am publicat primul volum cu
documente privind Maramureşul şi Marea Unire, precum şi două
volume de documente privind viaţa socială, culturală, politică şi
religioasă în satele Maramureşului, 1945-1989).
Este în curs de
pregătire pentru tipar volumul de documente din Fondul Coman.
- Cercetarea de sociologie muzeală în vederea elaborării unui
studiu de marketing ce să permită decizii corecte în vederea
activizării publicului muzeal (pe categorii de vârstă, socio-profesionale
etc.). Menţionăm cu regret că secţia de istorie are· cei mai puţini
vizitatori (pe parcursul ultimilor zece ani).
În domeniul ŞTIINŢELOR NATURII
la organizarea expoziţiei de bază se va desface expoziţia
pescuitul" făcută de Mihai Dăncuş în colaborare cu
Iosif Bereş şi se va înlocui cu o alta.

-

Până

„Vânătoarea şi

În domeniul MEMORIALISTICII
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Realizarea unor parteneriate cu primăriile şi şcolile locale şi chiar
turistice pentru a fi eficientizată vizitarea lor şi chiar
întreţinerea. - Sub patronajul şi în logistica muzeului realizarea şi
a altor asemenea obiective (pe toate văile principale şi în marile
comune) care să fie susţinute financiar de primăriile locale,
salvând astfel din puţinul care a mai rămas ce se poate.
- Asigurarea asistenţei de specialitate pentru micile muzee locale
înfiinţate în comune şi în oraşele zonei, fie private, fie comunale:
Dragomireşti, Săliştea, leud etc.
asociaţiile

Reevaluarea colecţiilor de artă expuse la parterul casei, o
riguroasă selectare prin expertizare şi expunerea într-o manieră
adecvată a celor mai reprezentative opere de artă pe care le
deţinem.

Proiect de amenajare care să includă restaurarea soclului bustului
original al Academicianului (pe care l-am recuperat şi care se
păstrează în curte), bust care a fost dislocat şi distrus după
Diktatul de la Viena.
Curăţarea şi consolidarea pivniţelor în vederea valorificării sub
aspect comercial - a închirierii în vederea obţinerii de fonduri
extrabugetare pentru întreţinere. Tot în această idee se poate, pe
o perioadă determinată (vara) închiria şi curtea în acelaşi scop.
Recuperarea spaţiilor de grădină care au aparţinut Familiei
Mihalyi şi care sunt închiriate vecinilor.
Cercetarea de arhivă şi de teren a prezenţei grupului etnic iudeu
în zonă, în vederea unei mai complete şi concrete prezentări în
muzeu.
În cadrul site-ului muzeului se va extinde pe un spaţiu mai larg
prezentarea acestui important obiectiv cultural - muzeal şi cu
texte în limba engleză şi limba franceză.
Corelarea cu trimiteri (printr-o grafică specială) la casele evreieşti
din Muzeul Satului Maramureşean şi celelalte monumente din
Sighet şi din zonă (cimitirul evreiesc din Sighet şi cele din zonă,
Sinagoga etc.).
Instituirea unui parteneriat cu complexul comercial „Casa lurca de
Călineşti" pentru deservirea grupurilor de turişti şi pelerini evrei
care vin să viziteze casa - muzeu, pentru cazare şi în special
servirea mesei cu produse specifice „cuşer" (preluarea şi pe siteul lor a obiectivului).
Lansarea pe Internet a unei chemări pentru sponsorizarea unui
bust a lui Elie Wiesel care se poate amplasa în curtea (spaţiul de
intrare), precum şi a unei lucrări monumentale în tehnică
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adecvată

- zgrafitto sau mozaic ce se pot realiza pe
peretele/calcan, cu scene din viaţa şi /sau istoria evreilor.
Realizarea sistemului de încălzire centrală prin racordul la
reţeaua de gaz a oraşului - avem deja obţinute fondurile băneşti
printr-o sponsorizare venită din Olanda în urma demersului nostru
personal la Elie Wiesel.
Întocmirea unei documentaţii de reabilitare a faţadelor şi
zugrăvirea încăperilor de interior (din anul 2001 nu s-a făcut nici o
lucrare de întreţinere) şi promovarea acesteia la Ministrul Culturii
sau la sponsorul din Olanda, Fundaţia Elie Wiesel din New York ş.

a.
Reluarea demersurilor la Ministerul Culturii, Cultelor şi a
Patrimoniului pentru transferarea patrimoniului - obiectelor
muzeale şi bunurilor culturale expuse în casa - muzeu, care s-au
achiziţionat prin bani de la minister prin Muzeul de Istorie al
Transilvaniei(pe atunci în structura ministerului), singura soluţie
atunci, noi nefiind în structura ministerului. Deoarece între timp şi
Muzeul Transilvaniei a ieşit din structura ministerului, fiind în
administrarea Consiliului judeţean Cluj este necesară o Hotărâre
de Guvern - promovarea acesteia prin parlamentarii noştri şi
Secretariatul de Stat la Patrimoniu, care este maramureşean.
Conservările

„in situ"

- Realizarea unor parteneriate cu primăriile şi şcolile locale şi
chiar asociaţiile turistice pentru a fi eficientizată vizitarea lor şi
chiar întreţinerea. - Sub patronajul şi în logistica muzeului
realizarea şi a altor asemenea obiective (pe toate văile principale
şi în marile comune) care să fie susţinute financiar de primăriile
locale, salvând astfel din puţinul care a mai rămas ce se poate.
- Asigurarea asistenţei de specialitate pentru micile muzee locale
înfiinţate în comune şi în oraşele zonei, fie private, fie comunale:
Dragomireşti, Săliştea, leud etc.
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Conservări

Muzeului

la

secţia

Maramureşului

în aer liber a
din Sighetu Marmaţiei
Muzeograf Grigore Hotico
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Efectul umidităţii din sol asupra construcţiilor de lemn şi măsuri de
eradicare a acestor efecte cât şi a cauzelor care duc la apariţia lor

Majoritatea monumentelor existente în muzeu sunt amplasate
pe un teren argilos care, sub influenţa factorilor climatici: umiditate şi
temperatură, creează un mediu nefavorabil pentru starea de sănătate a
părţilor inferioare ale construcţiilor (temelii de piatră, pardoseli şi grinzile
din partea inferioară a pereţilor construcţiilor).
1. Comportarea terenului argilos sub influenţa factorilor climatici
umiditate si temperatura
a. Umiditatea
Terenurile argiloase sunt higroscopice absorbind apa din precipitaţii
şi infiltraţii până la saturaţie, după care devin impermeabile, astfel că
apa acumulată ulterior saturaţiei rămâne la suprafaţa terenului.
b. Temperatura
Terenurile argiloase saturate de apă, la valori negative ale temperaturii
îngheaţă, fenomen prin care îşi măresc volumul.
2. Efectul variaţiilor structurale ale terenului argilos, datorate
temperaturii, asupra construcţiilor.

umidităţii şi

a. Efectul umiditătii
Construcţiile existente în muzeu sunt exclusiv din lemn aşezate pe
temelii de piatră specifice zonei de origine, temelii realizate direct de la
suprafaţa solului, cu umplutura interioară de sub pardoseală din lut şi
pardoseala de lut bătut sau de scândură.
Excesul de umiditate, post saturaţie, creează posibilitatea
transferului de umiditate dinspre terenul argilos de fundare înspre părţile
inferioare ale construcţiilor.
Temeliile realizate din piatră cu porozitate capilară (pori de
dimensiuni micronice) absorb apa prin fenomenul de capilaritate
(migrarea apei pe verticală) transmiţând-o prin acelaşi fenomen lemnului
din baza construcţiilor.
Umplutura de sub pardoseală se poate umezi datorită aceluiaşi
fenomen de capilaritate ducând la umezirea excesivă a pardoselilor.
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Fenomenul de umezire excesivă a temeliilor şi pardoselilor cât şi a
grinzilor din baza construcţiilor creează un mediu propice instalării
ciupercilor in aceste spaţii.
b. Efectul temperaturii
Fenomenul de îngheţ al terenurilor argiloase de sub construcţii
conduce la mărirea volumului terenului provocând ridicarea şi
deformarea pardoselilor din lut şi chiar a întregii construcţii. Creşterea
temperaturii şi dezgheţul terenului duce la micşorarea volumului şi
reaşezarea terenului şi a construcţiei, urmarea fiind deformări ale
construcţiei.

de îndepărtare a umidităţii de sub construcţii şi implicit a
efectelor acesteia
În fenomenele amintite mai sus au fost cunoscute din faza de
proiectare pentru realizarea muzeului în aer liber, astfel au fost
prevăzute şi realizate măsuri pentru eradicarea umidităţii din teren. S-a
realizat un sistem de canale şi rigole care a reuşit să reducă substanţial
umiditatea.
Cu trecerea timpului numărul construcţiilor a crescut, suprafaţa
ocupată de acestea mărindu-se proporţional, astfel încât unele
construcţii au fost amplasate în exteriorul sistemului de canale şi rigole,
în spaţii uşor depresionare, fapt care nu permitea racordarea la sistemul
realizat anterior.
Pentru a evita umezirea prin capilaritate a temeliilor şi implicit a
lemnului din baza construcţiilor s-a renunţat la folosirea rocilor cu
porozitate capilară pentru realizarea temeliilor.
Pentru a evita umezirea prin capilaritate a pardoselilor s-a trecut la
executarea de umpluturi stratificate din piatră de diferite granulaţii sub
pardoseli. Astfel umpluturile s-au realizat din piatră de râu pe mai multe
nivele de la granulaţie mare în bază până la granulaţie mică în partea
superioară. S-a avut în vedere ca umplutura să nu conţină material
pământos, higroscopic. Acest tip de umplutură determină eliminarea
fenomenului de capilaritate fapt care nu permite ascensiunea apei. in
ultimii ani am realizat acest tip de stratificaţie la mai multe construcţii, în
două variante, una fiind varianta amintită şi a doua care are în plus în
baza umpluturii stratificate folie hidroizolantă. În ambele cazuri efectele
sunt similare. Primul tip de stratificaţie s-a realizat la casa monument
Cupcea din Călineşti, de pe valea Cosăului, datată 1711 pe pragul de
sus al uşii de intrare, şi la casa monument Stan din Săpânţa, construită
în sec. al. XVII-iea. Al doilea tip de stratificaţie s-a realizat la casa
monument Tivadar din Călineşti, datată 1611, casă construită din trei
rânduri de grinzi de gorun. După realizarea acestor tipuri de stratificaţie
umezeala din construcţiile amintite a dispărut.
3.

Măsuri
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Argumentum pro the foundation of a natural & cultural
Carpathian Park - "focused" on the ancient sites
Sarmisegetusa Regia/Basileia/Kogaion-on (?) Some
aspects about geographical & historical position, ways,
buildings, instruments, environment protection & museumstation. Basically items
Prof. Dr. Liviu Sofonei?,
Prof. Dr. Gheorghe MihafX,
Prof. Dr. Sofia Hadgeaxxx,
Dr. Medicine, Victor Sofoneaxxxx
ln memoriam professor ILIE PREDA MOŞIC (1911-1993)- eminent
senior teacher of History and Latin language of Liceul Teoretic din
Petroşanl°"xxx

§1. The historical monumentslvestigiuml - parts of the complexus
Memoria Humanitatis
The real (material & spiritual-ised) entities named historical
monuments 1 /vestigiums/* are relevant proofs 2 of the "passing's &
enjoins" of some well determined human colectivities 3 , which,
usually, are composed by a large number of unique, conscious 4 and
creator 5 persons; i.e. they are proofs of the existence of a complex
set of livings (feelings, thoughts, wills, etc. . .. ) and, respectively,
events passed A by these groups in their "axiological 6 home fireplaces
during the historical-Time, determined interval of TempusA, which
was designated to them/in the view of many "fatalist" thinkers,
"predestinated fated" to them.
Thus, the historical monuments are relevant preserved parts of the
living experiences of these groups in This World 7 : i.e. the historical
monuments express, essentially - for the creators as for the
consumers, and for their successors, as well as for other persons the "Historical Destiny"/ Evolution of the considered group.
Having organically this prestigious quality they are specific prominent
parts of the heritage of those people/communitiesc offered to the
successors in direct line, as well as to Humanity, - heritage which
[in a specific manner] remains actual/significant in all/most of the
moments of the groupal history0 ; or, even [in some cases] of the
world history 0 . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
X. President founder of Filiala Braşov of C.R.l.F.Ş.T./Comitetul pentru
Istoria şi Filosofia Ştiinţei şi Tehnicii al Academiei Române/, member

=
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of lnternational Committee for Cooperation
Technology/ICOHTEC/.
XX. Universitatea de Vest, Timişoara.
XXX. Universitatea Petroşani.
XXXX. ASTRA, Sibiu.

in

History

of

The eastern part of the geo-continent Europa - a topos
inhabited permanently from "very ancient times"E, named properly
The
Carpathean-Danubean-Pontean
Cultural-civilisational
Areal Situs/** was - is in processus Historiae a relevant vivid matrix
of culture & alveolus of civilization**.
§2. The social/axio-entity Carpathean-Pontean-Danubean Space**
lt was discovered - during an enough long time, in which it
was searched accidentally and, especially, systematically, this
"cronos-topos" - tempus-situs - many such historical monuments 8 placed in different situs-es located in the Carpathean-DanubeanPontean cultural & civilizational space** [§6. A,B]; presumably in the
future some other details of the described ones, and also others
news, will be discovered appropriately and investigated.
We have thought often, and we think again [here & now] at the
historical monuments - i.e. material & spiritual constructions - built
by the ancestors of the Romanian People: The Geto-Dacian
monuments*** as prominent components of a cultural-civilizational
Patrimonium (Romaniae-Europae-Mund1) which are and must be
socially presentedF & evoked/museum-ised/ in more improved
manners.
§3. The Getian-Dacean Tesaurus
A relevant age of the Geto-Dacian Culture & Civilization was
the time/the years/ when it was established - it was "worked" - it
was developed and after,
XXXXX. The first version of this paper was written in
June 1991, in the "dark days" of a "mineriada".

Petroşani, judeţul

v

Hunedoara, in

*. The entity:
.partially, disassembledG ... the state/kingdom of Burebista***; "the
historical trajectory" of this social-system*** it was doubtless, an impressive event of
11
10
the Antiquity . The extension of this ancient stateH presents, even now days, an
exceptioQ.i31, multi-valenced, significations for many members of the Romanian
1
People • ~' , et al .
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lt is well known that during the reign of the king Burebista determined by evident acute politica! reasons - a remarkable and
extended system of fortifications 12 and others edifices (shrines,
houses,
etc.) in the area of this kingdom 13 ·14 ·15 was
built/constructed****·
Our conviction is: some of the "parts"/pieces of this old
remarkable system of fortifications & another organically connected
vestigiums**** must be adequately 16 rebuiltK.FL.
We plead for an adequate reconstruction, i.e.:
a) Responsible,
b) good/well equilibrated,
c) highly professionalized,
d) strictly documented, in such a degree to be in conformity with
the plenary truth: i.e. sine ira et studio et cum maxima
comprehensio <more humanum>, with respect to the
deontologica!
attitude
expressed
by
the
recommendation/order audietur et altera/omnia pars <idem> to avoid/even eliminate all the falsities, mystifications,
apologist attitudes, disparages, tendencies ... ,
e) made by affection; in order to be exempted/protected from
kicks & kitches,
f) with the exigence care to distinguish, rigorously, the
"reconstructions" from the eventually preserved ruins, etc.;
We name the complex restoration-reconstruction, i.e. the
projects and the performances, with the syntagma "ecological
reconstruction" 17 .
We believe that, compulsory, it must be reconstructed "ad
integrum" on the same places, or in closed proximity, i.e. in areas
appropriately chosen, not only some of the old "dava-s" 18/forteresses
&
"co."/,
but also some of the disappeared
Roman
"castles"/forteresses & "co"/ **** founded/settled ii/o tempore, in such
a manner to be fortified & "co." structures (oppidum, villages: vicus,
castrum, colonia, municipium) able to be used by the conquerors in
their permanent control made over the "/ocf'/places of formerly
Dacian "cities".
The reconstruction must be madeK using - by the help of the
appropriate ancient & contemporary sophisticated technology - the
various ancient capacities of constructions, tested by known
documents, i.e. effectively recorded in different local "de arhitectura &
de aedificia":
a) old architectural styles (local, externai);
b) ancient constructive forms;
c) ancient constructive and auxiliary technologies, i.e. ancient
manner to cut, to model, to prepare, to remake processively, to
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transport, to arrange, to finalize different materials used in "Ars
Constructoria" (earth walls, "murus dacicus", "murus helenicus/
romanus"; other different from of "valum"; et al.; with their
peculiarities: the use of the attested "mortars", the uses of stones,
woods, earth, metals, et al.);
d) a rational & practicai moderate manner to give to recently
made buildings the appearance of venerate ancienty, or appreciated
obsoleteness;
g) the reproduction and placing in situ of many patterns
showing the ancient tools, devices and equipments, some of them
even in function, and in the presumed trame of work; i.e.
reconstructions of different activities which were ii/o tempore
<specifically> alive in various technical-unities/establishments/:
mines, stones quarries, factors in metallurgy, forestry, agriculture,
fishing, hunting, transport (roads, "militaria" stones, inns, bridges,
camps, barracs, etc.; old presumed or preserved inscriptions;
transport means: carriages, signals, etc.), in military "industry"
(factories: fabrica, etc./workshops: armour-ies, campus, barracs,
etc.), forms of hydro-technical engineering (pipelines, basins, dams,
elevators, et al.), heat facilities, home industries, commercial activities
(markets, shops, storehouses; accessories), other different
handicrafts (with their workshops and "instruments" used by masters,
workers, free men and slaves; and also other civil, military, religious
characteristic objects, et al.);
h) representative, inspired, anthropologic reproductions in wax or in
other different suitable materials, in natural dimension/in the
convenient scale s==1 /1 ), and some of them in "artificial/mechanized
motion"; and also dioramas, statues, ethnographical objects,
appropriate decorations and inscriptions, et al.; all such items placed
with taste, and efficiently, in the real structures of a vivum museum
(tehnicum; et al.).
A central place in this program of reconstruction of the main
part of the system of the old Dacian dava-s*** and Dacian-Roman
fortresses & "co."**** is taken by the rebuilding "ad integrum"lalmost
"ad integrum" of Sarmisegetuza Regia/Basileia/, the [presumed]
capital of the Dacian Kingdom, found/located in the Mountains of
Orăştie; the qualification "integral/almost integral reconstruction"

**. The entity: 5.C.P.D.
*** Th
. I
t
.
·
e SOCla sys em.
***. The entity:

.._,socio
.
L.... Dacw(B11reh1stc~Deceha{) ·

vG.D.

****. The social (technical, et al.) system:

I

Tehne.fon

.

Dacw
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in this "ecologica! reconstruction" a reconstruction of the Dacian
"oppidum"lcapital "as it was" in the Antiquity {i.e. in the time of
Burebista; in the time of Decebal)***, and this kind of reconstruction
must be achieved using all the information obtained by the serious
and long time made archeological researches, completed by some
conjectures - all plausible and, as few as possible, which are
necessary/compulsory to express the historical truth: the civilian
part, the military part, the sacred area, with the reputed circular and
rectangular sanctuaries of different sizes and dating from different
periods. And also the surrounding ditches, palisades, walls, gates,
roads, bridges, ins, check-point posts, garrisons, camps for exercises,
stores, workshops, emporium, shrines, a.s.o.[see §6. A.B.].
But [we repeat] the reconstruction conceived and desired by
us must be made in such a manner so that all the ruins (impressive,
major; minor) must be preserved and protected, and [in no way]
destroyed, damaged, or their dignity humiliated by this desired and
necessary "restitutio".
We stress I because we believe, and we desire to be achieved
so - that is a moral & scientific duty towards Natura et
Historia/History0 & Nature/, which must be exemplarily achieved, to
put/lay some preserved remnants in the places, or in the forms in
which they were found by the rigorous archeologists which have
made the consecrated classical excavations u, or to collect them for
protecting their prestigious ancient personality as sometimes we
protect unlived fossils, or the lived ones. ln the same process of
"ecologica! reconstruction" the parts which are lacked/missed, or
those gravely damaged, must be replaced by new identica! samples;
but [of course] it is necessary to mark clearly the renewed parts. We
insist that this is an ecologica! & moral duty to put in evidence
rigorously the status existing at the date of the concluding
discoveries 22 ·23 ·1.
lt is highly instructive - and we hope that the "restitutio ad
integrum" will be achieved 1•1 so - to re/construct in the neighborhood
[if this proposal will be found right in essence by the open mind
reconstructors, ecologists, archeologists], in totality/only significant
part the ancestral settlements, i.e. the sacred area, and the military,
economica!, civilian, religious areas. Eventually some parts can be
rebuilt in several variants (or, at least, it is opportune to show in what
these variants consist) if there exist significant controversial points of
view24 on some of aspects of the "imago" of Sarmisegetuza
Regia/Basileia/Kogaion-on (?)/. Representative, correct and pointed,
natural, archeological, historical, informational details must be
available in the Visitor's Center of the "reconstructed system of
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Dacian Fortifications & "co"****·*****·h, and in other relevant parts of
this "Natural & Cultural Park".
We think that this is the cleverest and wisest attitude which
could have Homo Sapiens Ecologicus toward a complex of
monuments of authentic relevance 25 ·26 ·27 ·28 ·29 !
These reconstructionsK are seen and desired by us as some
cultural action and its products which are ~ will be harmonically
articled with other ecologica! opened ~ achieved operations, by
which these wonderful and significant places 30 ·31 are valuated as an
authentical/prominent, natural & cultural park: regional, provincial,
national, European, international!
Our country, Romania - member of Unio Europa/UE./, has in
his dowry a lot of such places, but which are not yet arranged as
natural/cultural/mixed parks 32 ·33 . And such fittings involve specific
constructions and ecologica! attitudes; as well as good ruled
actions!M,N
§4. Crescat et Floreat Patrimonium Europae et Mundi
The various actio et interactio pro identification, protection,
study, development, social valuation of many components of the
Patrimonium Mundi - natural and/or technical, artistic et al - are
appreciated and sustained by many persons and institutions****** of
Romania, U.E., Civitas Terra.
Some people can ask the question:
E= is not a lost way, a superfluous, or even a guilty illusion, to think &
to propose in details - now, in this tensioned & tumultuous phase of
the history of Our answer is:
35
E= no matter the bitter grief in our soul
we do not believe that the
propensity and the trend toward the purity and progress can be
annulated; on the contrary, let us put also this proposal in the panel of
34
ecologica! measures which must be discussed ·35 ·36 in this time of
construction of our country/Romania after the issue of the Axiologica!
Communist holocaust, and the construction of a New Europe/UE./
and of other new social structures which will define, in connection
with other facts and peculiarities, the New Axiologica! Age 37 ·M,N!

50

0
*****. The social (technical ' et al.) system: L, Dac1aRomaw
ci

35

•

Romanian people
the well defined Natural & Cultural Park
centered/focussed
in
the
ex
situs*******
Sarmisegetusa
Regia/Basileion/Cogaionon (?)/, and to claim the "ecologisation",
wide, comprehensive, positive of some related
historical
monuments?*******

398
https://biblioteca-digitala.ro

§5. NOTAE
5.1. Contextum: ideaticum, historicum

A. The concept Time has different meanings. ln this study we
mean: a. by Cronos: the simple physical time, t, b. by
Tempus: the time of the human various, vivid, experiences,
+-I->

B.

C.

D.

E.
F.

i.e. the axiologica! historical/prognotical Time, T .
ln Romanian language "vatra"/home fireplace/: which seems
to be an old Dacian name, - as suggest the application of the
criterion of elimination used in the comparison between the
vocabularies of seme languages with pertinent historical
connections.
A group whose individuals was, and is, animated by a vivid,
strong conscience of identity: i.e. the global conscience of
himself/of the community, which is the "vectorial" sum of the
individual conscience of a filiations/belonging to that group.
The History latto sensu: history of all the axiologica! activities,
i.e. trecerile & petreceri/e/"passing & enjoying"/ of Homo
Humanus.
Pre-history, Antiquity, Middle ages, ...
Vivid/interactive/ Museum-isation: a. presented: by original
restaured vestigium, v(p); b. evoked: in re, in scriptum, in
voce, in imago, ... by copied/suggested items (quasi identica!;
approximatively), by didactica! expressive exhibitions, with
virtual procedures, etc., i.e. by vestigium

ve.

G. lnexorably; but not with "shame": like the nazist or communist
experience/system/rul ing.
H. The respective cronos-topos---> Tempus-Situs
I. For his history: sowing, genesis, leaven process, becoming,
evolution (existence, relations, pereniality); et a/.: for Historia
Europae/Mundi.
J. See [§6. A,B]; for example: Hadrian Daicoviciu "Dacia de la
Burebista la Cucerirea Romană", Edit. Dacia, Cluj-Napoca,
1973; proceedings of Historical Museum of Deva; etc.
K. lmmediately; and in adequatio.
1

•

L. Characteristic for an Epoch:

r. == cc.1985.

****. U.N.E.S.C.O.
*******. From a very long time: Dacean-Roman Antiquity.
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M. We conceive this proposed/projected natural & cultural park and, of course, we desire to be realized more or less, in
1
this/such vision as a natural & social system L'"'
-&soc.
.
.
Sarm1s. Re gw.Panca
located & vividly 'installed"/articulated in/to the more larger
trame & action: the ecological valuation of the Carpathian
Mountains!N/C.P.D.S./
N. Some special open/plausible points of this ideatic
project/ Cogitatuml:
a. the achievement of an ecological, beautiful road starting from
Petroşani/Jiu upper Valley, placed in the
intra-Carpathian
depression named PetroşaniNalea Jiului, - passing via Taia
clitf/cheile/ - Şurianu mountain's high points - the topos
Grădiştea
Muncelului
descending
the
Valea
Oraşului/Grădiştei/near Costeşti - to Orăştie and finally
reaching the to Mureş river;
b. A permanent complex festival & center for study with the scena
("in open air") & "laboratorium" in/near ex Sarmisegetusa Regia~
rediviva (!), and also in an other point of this projected natural &
cultural park,

'"°nai.-rnti

~S.R.

""'"k ; all in vivid connections with another

institutions (existing; in project): in Deva, Ţara
country/, with ancient and early medieval
monuments: Sarmisegetuza Romana, Demsuş et al.; with
National Park Retezatul, Strei Valley (with ancient and early
medieval monuments: Aquae/Călan/, Strei church, et al,
Hunedoara/Hunyadi/ area, Valea Mureşului/Mureş River Valeey:
with ancient and early medieval monuments: Simeria,
MinciaNeţel/ Castrum, Deva - Magna Curia, city, Germisara,
Tărtăria, Cugir, Alba Iulia, Piatra Cravii, Vinţul de Jos, Teiuş, etc.),
Ţara Moţilor (The "land" of the prominent Romanian group named
the Moţii; in the western carpathean mountains: Brad, Abrud,
Ţebea, et al.), Alba Iulia, Mărginimea Sibiului - the country
surrounding the city Sibiu/Hermannstadt/ in Nordul Gorjului/the
North of Gorj department: Rânca, Novaci, Polovraci, the
Transhumanta carpatina: the migrations of the flocks guarded by
sheperds/ciobani şi ciobăniţe! with many customs (sâmbra oilor,
et al), the so named ii/o tempore "Târguri de fete" - living popular
"markets" occurred in wonderful places (Muntele Găina, Poiana
Miresei; et al.) with very archaical/modernized customs: întâlniri
de fete nemăritate, gătite cu semne de zestre şi de feciori
neînsuraţi, însoţite/ţi de părinţi, rude, "martori", . . . spre înfăţişări
~ peţiri .. .I meetings of joung people - girls, impressively
dressed, with some signs of their dowries, boys with the intention
to be married/found their "half', accompanied by their/parents,
similar

Haţegului/Haţeg
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friends, "witness": for presentations for some marital
arrangements; also with some institutions and cultural events in
the Jiu river area: on the narrow, impressive defileu/defile: gorge/
of this "savage"/with "temperament" mountainous river (la Surduc,
Livezeni, Lainici Monastery, Bumbeşti), în Târgu Jiu (the
Constantin Brâncuşi park: with the reputed symbolical statue; et
al.), in the intra-carpatean depression Valea Jiului/Petroşani
where have existed some impressive folklorical customs (of the
rural people: the momârlani; of the miners: the celebration of the
deaths at 1 November/Sfânta VIB/arvlb/ara/, et al.); an original
suggestion, with "unlimited perspectives", is: on the basis and on
the high of the natural platform of the giant trapezoidal pyramid of
earth which is known by its extremely strange name the Mount
Gropu;38.39.4o
c. Some special topics: c.1. the models of the so named "original
dacian calendars", c.2. the "puzzle" of the tăbliţele scrise cu
cuneiforme de la Tărtăria/the ancient tablets written with
kuneiform letters found near the village named Tărtăria/; c.3. the
origin of the family name B61yai/Bolea/; it is correct/interesting to
analyse scientifically some hypothetical connections made
between the origine's of the old names Bolea, Boli, cetatea Boli,
the cave peştera Boli/a Boli barlangl and the origine of the
reputed Hungarian-Transylvanian family B61yai in which were
born the known/famous mathematicians, the professor Farkas the father, and his genial son Janos), founders of an original noncontradictory, non-Euclidean Geometry41 , c.4. center for rigorous
studies of the old peoples/populations, speakings customs
instruments et al.: Arians, Hittites, . . . tracean dacean,
"barbarian", balkanean, et al., exaggerations (traco-mania, latinomania; the casus/dosier/ gypsylgitanoslsintilrromi/:ţigani; etnical
group, aggressive
nonscientific
geo-politica!
thesis
&
ideologies, etc.); c.5. the problems of the ancient money/moneda/
named coson-i/Kosonsl - coins used as currency in Antiquity:
original technologies/procedures/ practiced in "royal mints", idem
those of falsifications, diffusions (in S.C.P.D.: in Old Times, in new
times; abroad; in Old Times/Roman Empire; et al.I, in new times
Balkans; in Roma, Budapest, Vienna, Paris, Londra, Moscow,
U.S.A. etc./; the golden bracelets (m=B00-1200 g); c.6. the
mystery of the situs named Kogaion-on: the "capital" of the preRoman Dacia - "politica!" and/or cultural centrum; the various
considered spaceal locations: in Munţii Orăştiei (Sarmisegetusa
Regia/Basileia), in Munţii Ceahlău/Caucaland; judeţul Neamţ,
Moldova/; the hypothetised temporal data: in Dacean-era, in the
post Dacia capta years; et al., c.7. A "Kogaion-on/Sarmisegetuza
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dacica & Sarmisegetuza daco-romanica day/festival; c.8.
"medicamental"/medical/ aspects: praxis, et al.; c.9. astronomica!
aspects, c.10. the status of the prophet, law-man, ... , priest, ... ,
Zamolxis Primus Getarum Legislator - in various relevant
mentions antiques respectively modern (Carolus Lundius, 1687,
Upsala, Sweden), in the Englightenment, more recent 0 ;
(tracologs, dacologs, antropologs, etnologs, historians, culturelogs: N. Densuşianu, Al. Xenopol, V. Pârvan, C. Daicoviciu,
Mircea Eliade, et a/.), c.11. the complex relations <Dacia ~
Roma>: ante-in-post De bel/o dacico; economica!, linguistica!,
politica!, ethnical, axiologica!, c.12. toponims: Porolis-sum (loc de
trecere: pass; named often Poarta Meseşeană - the unique
connexion between the Panonica! space; and the Transilvanian
space place of a military village/vicus/, castrum valum limes
Porolissensis), Scorila, etc., c.13. et a/.: open, miscel/anea
toponimes.
O. ln XIX-XX-th centuries.
5.2. Punctum
1. ln such a quantity and in such a state as have been preserved after
the long history of the Carpato-Pontian-Danubian Space, history
covered with many vicissitudes for the Native people: DaciansGetians, Daco-Romaneans-Carpes/Ubres/ - proto - paleo Romanians.
2. Material proofs; around them is floating a specific spiritual aureole.
3. Ethnical group, people, nation, i.e. defined large group of
persons, the major part of them living on the same territory, having
the "same blood"/biotical origin/ancestors, speaking the same
language, having [globally] the same "historical past" and the same
[global] "future"/"destiny", and many common essential and important
customs & creeds, i.e. traditions and forms of identity and solidarity all of them directly and indirectly determined just by their integrated
life in the inner of this antropic entity (ho/os); integration nat broken,
but, on the contrary, in strong cohesion during a long row of
generations, and, consequently, which have passed in the collective
experience, the mast important i.e. vivid events being preserved in
the "group's memory".
4. Composed by individuals, all of them conscientious (more or less;
but nobody nat all un-conscientious) of their ethnical/national identity:
animated by the conscience that, however, very different in other
behavior and human, bodily and spiritual, peculiarities, they belong to
the respective group - group which is well determined (biologically,
etc., etc.), more large than a family, a sect, a party, a professional
group, a lobby, a loggia, an accidentally grouping, et al.
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5. Creators & consumers of the products/fruits, "goods" of Culture &
Civilization.
6. Matrices of Culture & alveolus of Civilization: [C - C].
7. Time which has been "given" to this group (etnie, people, nation;
i.e. not roughly speaking, a population) by the "Fatum"/God of the
History, or have been merited by this social entity, or have been tear
out in many various axiologica! struggles: the "Historical Time", [ T ],
during which this large, well defined group has survived, has lived,
has achieved in conscientia, i.e. as etnie/people/nation.
8. ln the land; abroad.
9. Some of them will produce, or provoke, much vivid, high interests;
even astonishing feelings and reflexions.
1O. The event "Burebista": his inner politics ("the factors of "union",
the unweave of this unity, et al.); the externai politics (the various
relations with the advanced Greek & Latin World (with the polis
located
in
the
actual
province
of
Romania,
named
Dobrogea/Dobroudja/, with another "cultural & civilizational Worlds"
(with the Celts, with the Eastern populations ), the assassination of the
strong and skilful king, the dissolution of the large state,
consequences (immediate; on/for more larger time), et al.
11. The Carpathian-Pontian-Danubian Space/S.P.C.D./: mountains,
piedmonts, hills, plateaus, woods, plains, rivers, shores, passes, ... &
inhabitants (in pars, in integrum; in interactio).
12. Perhaps the largest system of fortifications of the Antique Europe:
i.e. "la ligne Maginof' non Roman.
13. Specially in the Carpathian zones: mountains, piedmonts.
14. Many of these fortified places, - some of them built ore rebuilt, or
only consolidated by the Dacians of by foreign constructors, applying
also the original Technical method/procedure named "murus dacicus"
- were used, plenty, during the reign of the last king of Dacians, the
brave Decebal, in the new historical conditions of this epoch.
15. ln zones with scenic landscapes: the surrounding zones of the old
Sarmisegetuza Regia/Basileia/ named, for long time, Grădiştea
Muncelului, the land/county of Haţeg, the Merişor pass, the cave of
Boli, the Şurianu-Sebeş-Cibin Mountains, the upper cours of the Jiu
river, i.e. the depression named Valley of Jiu (populated, mainly, by
workers acting in coal mines and connected industries and
establishments and by rural people, the „momârlant" (mainly direct
descendent of the autochthon Dacia ns), until the North of the Gorj
department, the Parîng Mountains.
16. The old fortress generate, often, a topic/subject of real (vivid,
multiple) interest: Historical (stricta and latto sensu) & ecologica! (for
example the ruins along the Military Gruzian Road/Voeno Gruzinskaia
Dor6ga; those of Armenia, around the biblica! Mountain Ararat with its
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twin peeks every time of the year covered with snow, some Vaubanean/"vauban-ean like "forteresses bastionaires", those of the Peruvian
Los Andes, those of the Columbian-Costa Rica-Guatemala-Mexican
Cordilieras, those of Tibet and Northern India, those of China, Japan,
lndonesia; or also those of the Alps, Sierra Nevada, Balkans, etc.
17. There exist many examples: including in them errors, horrors,
kitches; but also successful, admirable reconstructions of Middle Age
castles and cities; made, for example, by the team directed by Violet
Le Duc: the city of Carcassone, et al.; the castle-town of Teutonic
Order of Knights from Marienburg/Malborg in Poland; the Chinese
Great Wali (the unique terrestrial construction which can be seen
outside from the Earth, from a reasonable distance), the Babilon
Tower, etc., etc.
18. Significant land markers. Let us compare with the situation of
"oppidum"s built by the old Britons, Gals/Gaulois, or Celts; the case of
Plateau de Gergovie in Auvergne, the capital of Vergigentorix, the
opponent of Iulius Caesar; place mentioned also in the work/diary
entitled De Bello Gallico written by the conqueror; unfortunately, the
"similar" work entitled De Bello Dacico, written by the emperor Trajan
is lost.
19. The sacred/holly zone/the circular sanctuaries (big and small), the
rectangular ones, the lay zone.
20. Sarmisegetuza Regia/Basileion, was [plausibly] near/on the
slopes of sacred mountain of Dacians: named by some Greek
authors Cogaionon (?) . lt is often quote the remark: "Daci montibus
inherent".
21. The last visit made by us there was full of disappointmentsL: we
have found unachieved reconstructions performed with concrete,
many holes with signs that it was attempts to fiii it, excavations,
wooden pillars trusted into the earth, etc.
22. To can have "in front of our eyes", and to can visit and study the
"classical" situation which was found be the "pioneer", and which is
described in venerable booksK and in other prestigious works devoted
to this notorious subjects. lf saying so we make some errors we
expect to be warned; but with well argued facts. Because the
monuments preserve until now days and, perhaps, will preserve for
ever, some undecoded puzzles, this kind of reconstruction is
essential. Also it is desirable to exit "on the spot" a "functional" Visitor
Center, where also must be exposed the controversial aspects
(opinions & arguments pro et versus; which must be reasonably
considered).
23. The monuments can be, in this manner, better protected and
known; but without to fall into the exaggeration to transform a large
part of the environment in a museum, because we don't live in
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museums! But we cannot leave without museums! Such kind of
experiences, i.e. parallel reconstructions, were made in different
places of the Orbis Terrarum. So the famous primitive pictures of the
cave of Lascaux are, at present, kept away from the degradation
produced by numerous visitors, but a high fidelity copy of the inner
painted rooms are reproduced in the proximity of the cave and are
searched & admired by a lot of visitors. These kind of parallel
reconstructions are de facto, remarkable triumphs of the
comprehensive & active Homo Ecologicus Agens.
24. The problem: ab initio the sanctuaries were covered/roofed, or
were uncovered/unroofed?
25. Of national interest.
26. But not only of national interest. We believe that by such an
"ecological reconstruction" of the Sarmisegetuza and of the other
archaeological places near to it (like Costeşti, Blidaru, Tilişca, Piatra
Roşie, Boli; and also Piatra Craivii, et a/.), it is explicitely given a real
honor to the values of culture & civilization created in the Geto-Dacian
World & Epoch; during the classical and post-classical epoch, bearing
the name of the great kings Burebista and Decebal, i.e. to the culture
& civilization created by the autochthon ancestors of Romanian
People**·***.
27. ln the benefic case when this project will be correctly achieved it
is sure that it will constitute a remarkable land marker/example for
other "ecological reconstructions" and even a brand for touristical &
cultural & ecological & managerial achievements.
28. We remember with disgust - but we must remember, from time to
time, with criticai lucidity - all the effects produced by the grotesque,
harmful, pernicious - (more axiologico; i.e. anti-patriotic & anticultural) - communist - Ceauşist propaganda on the occasion of the
(official; 2050 years) anniversary of the centralized Burebista-nian
state! A dirty "party"-nical confiscarea pro causa of a generous,
perennial, thema.
29. Homo Ecologicus Agens & Militans - respecting with wisdom the
exigencies of the principius rector of equilibrium - must, never the
less, have a healthy attitude against the excess of "Tracomanians",
as well as against all the form of distortion and disparage committed
by some insistent makers of spiritual alienation, of different origin.
30. Beautiful, picturesqueness.
31. Natural; with archeological & historical & ethnographic vestiges.
32. The idea - finalized now in a proposal - to establish a natural
park with the focus in the topos where have existed in Antiquity the
situs Sarmisegetuza Regia/Basileia/, containing also the points/now
topos: ex situs/ named Costeşti, Blidaru, Tilişca, Piatra Roşie,
Luncani, also the Merişor Pass, the Boli cave ... a social system,
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,

opened towards the large valley of Mureş and towards

the county of Haţeg and the valley of Strei river - adjacent areas with
many historical & scenic places and roads: Vipia Traiana Augusta,
i.e. Daco-Roman Sarmisegetuza, Demsuş, Subcetate, Bretea Strei,
Călan/ex Aquae/ - the ancient bath/spa and industrial place of the
XIX-th century, the ancient, medieval and iron mines of Teliuc,
Ghelari (where must be with high fidelity reconstructed the old
primitive furnace for melting ore; actually preserved, in a model, in
miniature, i.e. on the scale cc.1/4, in the Museum of History of
Science & Technology in LondonM, the metallurgical factory of
Hunedoara - where is located also the reputed castle of Huniads, the
Transylvanian lron Gates, the Scorilla mountain (named [perhaps]
after an attested king of Dacians: Decebal per Scorilo), Poiana
Mărului, the reputed marble quarry of Ruşchiţa, Tibiscum!Tapae, the
Mountains of Retezatu with the natural reservations, the Ţarcu
Mountains, Muntele Mic, and extended toward the upper basin of Jiu
river and the surrounding mountains of the depression of Petroşani,
i.e. the zones Şurianu, Sebeş, Cibin, Parîngu mountains, including
the north of Gorj county, with the gorge of Jiu river, the Urdele-RîncaNovaci high pass, the reputed caves of Polovraci (some legends
mention that here was a refuge of Zamolxis, the prophet of Dacians;
the tears of the eyes of the "god" for the lost/captured Dacia by the
Romans were transformed in petrified stalactite and stalagmite, the
cave of women, the Tismana holes, and the old monasteries, small
convent and ethnographic area of Lainici, Tismana, Polovraci,
Curtişoara, Hobiţa et al., and the Roman attested road (described in
Tabula Peutingeriana: the pass of Vulcan, the castrum of Bumbeşti),
Schela, Tîrgu Jiu, etc. and, even, extended until the boundary of
Vâlcea department, has - in our opinion - significant chances to
become a reality.
33. And including also some other interesting places on the two sides
of this river, places "topologically" "insulated" relatively this nucleus,
but very strongly connected, historically & geographically &
ethnographically: the Roman castle/castrum of Mincia, the DacianRoman - middle age fortress which dominate the town of Deva, the
capital of Hunedoara department, the old Dacian and Daco-Roman
thermal bath site of Germisara/Geoagiu, Binţinţi (the birth place of the
pioneer of aviation Aurel Vlaicu), the high and sharp peak of Piatra
(Rock) Craivii, where at present are some preserved ruins of an
ancient very important dava of the tribe Apulons which was a
watching point of all this area, Stremţ et al; these "isles" of the park
are connected with the historical towns and sites of Alba Iulia
(formerly a Dacian village, Apulon, and few later the administrative
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capital of the Roman Dacia, province of the Roman Empire named
also some times, Dacia Felix; and in the Middle-Ages the capital of
of
the
princess
of
the
autonomie
state
Transylvania/Erdely/Siebenburgen/Septemcastra/; until the XVlll-th
century), Şibot (place of a historical battle between the army of Turks
and the unified army of Transylvanians), Orăştie (at the limit of
Saxische Alt-Land; where was printed the religious orto-dox-ical
textum/bookl Palia de la Orăştie, et al), Lancrăn (Lucian Blaga's birth
place), Sebeş, Săscior, Vinţul de Jos (the palace of the prince
Martinuzzi and the connected civil and religious buildings), Cugir (the
important modernL plant for weapons), also Teiuş (important rail-way
station built in the XIX-century; were was shoten and killed a delegat
cu credenfial of the Mofi, which was in way to the Adunarea
Români/arde la 1 Decembrie 1918 de la Alba lulia!The Meeting of
Tansilvanean Romanians of Alba Iulia), and in proximity some
historical places (Galtiu: home village and last refugee of Gavrilă
Ogoranu, the unflinching leader and, marveleously, the survivor of the
rezistants against the communisation of Romania/partizanii din Munţii
Făgăraşului/, Sîntimbru; with the and Remeţi/place of eremits: topos
et situs with gorges and monastery), Aiud!Enyed/Aenedinum/ ancient,
medieval and modern historical town (with rectangular medieval
prince-ar fortress: towers, walls, colegium academicum/Gabor
Bethlen-iuml; ancient prison: from Imperial Austrian-Hungar-ean/
K.u.K.I regime, from Romanian Kingdom, from Romanian
Goulag/r.Y./\.-ag/, and the "archipel" of gold quarries ("auraria"-s:
Abrud, Zlatna, Roşia Montană, Brad, Barza, Săcărâmb, Certej), and
places as Simeria, Tărtăria (where were found the strange ancient
tăbliţe/slades/ written with kuneiform letters (!), et al., of the western
Carpathian Mountains (a large area which also must be endowed with
many natural & cultural, specific parks).
34. We have walked-strolled often through this wooden area,
dreaming the "ecologization" of all the region, and also the
surroundings; we have dreamed that in one day it will be "in this
natural & historical park" good roads forming a rational net [(without
using too much the asphalt), well provided with indispensable
annexes (land markers, maps, oii fountains/pumps for motorists,
etc.)], huts, tourist chalets, hotels, inns, hostels, restaurants provided
with specific meals of the ancient & new Romanian kitchen, an area
with model works and results of Silviculture & Exploitations of forests
(lakes, ponds, wooden pipe planes, inclined planes, rampe/platforms/
for loading/de-loading woods on/from systems of transport, fences,
glades, thikets, ... ), with picturesque transport means (timers: trains,
tracted by little steam engines/locomotives: mocăniţa running on
narrow gauge rails, coaches, tracks for sledges, sleighs drawn by
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horses ), rest places, places for meditation and prayers, refuges for
animals, floral reservations (farms, gardens; also "historical gardens"
in whose protected precincts grow plants used in Antiquity and in
Middle-Age, and mentioned in different "De materia medica" - some
of them mentioned in the "Pharmacopeia" of Dioscorides); et al.
We have dreamed that this zone of land Romania will be, in a
day, a zone with well controlled (i.e. not savage) ecological hunting
and silviculture, saved for this purpose by an adequate team of
employees (ranger guards, "curators", et al. working in special
uniforms, all well educated men with appropriate reliable professional
capacities) and, in the same time, an area of elevated tourism.
We have imagine - by analogy with what we have seen in
some reputed existing parks - picturesque entrance gates, where the
visitors are invited to pay reasonably/moderate taxes, which are a
part of their contribution to maintenance and prosperity of this park,
realm governed by the severe, but right, ecological rules, applied with
uncorrupted ecological deontology.
ln our long walks in this place - every time in contact with
History and Nature, with the spirits of Ancestors and the universal
presence of GODITHEOIDUMNEZEUI, and animated by the
necessity to communicate our impressions, sentiments, insights and
thoughts - we were often in such a position that that we have felt that
from the material rustling of the leaves of forests and from the
spiritualized one of the passed centuries it was born a voice, and his
vibrations became to grow and to propagate in the Wide World; this
marvelous and strange voice addresses us an ecological appeal, a
warning, a reprimand and an order.
35. Let us think seriously, let us make plans & programs carried on
appropriate positive, branched scenarios; and let us transform them
in real achievements, so to depass the stage of fearsrxxxx/
dreamsM.N. 34 .
37. The syntagma "New Age" is used here only in this sense: a period
of Tempus with deep axiologica! changes for many men; and
between them the mutations with ecological characteristics, latto and
stricta sensu, will be, presumably, very relevant!
38. Like a huge coffinlsicriul: with the faces covered in springs,
sommers, autumns by grass, in winters by snow.
39. lncomparable greater as the artificial pyramide from Teotihuacan,
in the center of plateau Anahuac, in Mexico, Central America, or
another reputed trapezoidal pyramides.
40. Groapa=hole; gropniţa/mormânU: grave.
41. The Bolyai-Lobacewski Geometry.
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§6. Bibliographia 8 •
Brevia: selecta 8 „. 8 .„

B*. The Biblioteka of this thema-tika & problema-tika - i.e. The Tracologia ~ Daco-logia ~ "Romano-logia" ~ many others connected
(interactively; et al.) aspects - geographical - historical (historiography-cal & historio-logical & historio-nomical/gnosic-al) - social museological axio-logical - îs huge 8 „.
B**. During the Time/Tempus/, with various intensities, "colours"
(scientific visions, azymuts; ideologica! orientations, speculations,
mythology, ... ) în some social media, several/a lot of noticeable
studies, many/a plethora of articles significant opinions, few/a number
of social projects etc. on/with reference on this topics appeared; some
persons and institutions were extremely/relevantly actives.
B***. Some special topics are also in se/în the cultural synopsis
noticeable/relevant: paleo astronomia (calendars, astronomica!
orientations of some components of cultural buildings, etc./ 8 ****,
monetaria (coins, stamps, etc.), scripta (the question of pa/eo
writings; the proposed/considered casus

T ==4.000

(Tărtăria

T ==3.000

T ==5.000 B.C„

Djemetnasr
B.C., Creta/Kriti/
B.C.; et al.; the few
inscriptions: Decebal per Scorillo, Daci montibus inherent, .. „ etc.),
instrumentum (weapons, civilians; etc.), aedi ficia (cultural, civilian;
etc.), ars medica (treatments, pharmacology; etc.), imago (the
plausible/attested images and symbolical /legendary representations
of Zamolxis (?!), Burebista (?), Coson-Cotiso (?), Deceneu (?),
Decebal
(sic)
(?!),
călărefu//cavalerul
tracltrakean
horseman/knight, gods, goddesses (Bendis, etc.), Dokia (?!),
Dragobete, etc„ the crono-logia (historical; archeological: the C14
method, et al.; comparisons), et al.
B****. The researches of the sures/plausibles astronomica! aspects of
some vestigium (buildings, et al.) placed în the considered situs-es
are very good serviced/supported by many specialized scientifical
studies made in the interesting/fascinating topics Pa/ea-Astronomia:
G. Bilfinger, "Die Zeitmesser Antiker Volker", Stuttgart, 1886„ J.
Dreker, "Zeitmessung und Sterndeutung în Geschichtlicher
Darstellung", Berlin, 1925, H. Michel, "Traite de !'Astrolab", Paris,
1947, J. Delambre, "Histoire de !'Astronomie Ancienne", New York,
1965, O. Neugemauer, "A History of Ancient Mathematical
Astronomy" Berlin - Heidelberg - London, 1975„ T.R. Gunther,
"Astrolabs of the world", London, 1978, F. Hugin, "Das Astrolabium
und die Uhr", Ulm, 1978, et al.
B*****. Casus: Vestigium tehnicum din Situs-ul arheologic
Sarmisegetuza Regia/Bazileia/ Kogaion-on (?!);a. areale conexe.
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24.

Ştefan

Ferenczi, Amplasarea cetăţilor dacice din Munţii Sebeşului
geomorfologice şi topografice), in "Apulum", XIV 1976

(Consideraţii

(p.45-64).
25. Ştefan Ferenczi, Observaţii geomorfologice privind apărarea
naturală a complexului cetăţilor dacice din Munţii Orăştiei, in
"Sargetia", XIII, 1977 (p.155-169).
26. Ştefan Ferenczi, Consideraţii de ordin geomorfologic şi topografic
cu privire la desfăşurarea campaniilor îmăratului Traian pentru
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Stănescu, Sarmisegetuza Regia capitala Daciei Preromane, Acta
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Burebista la Decebal, (iaşi), 1984.
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39. Ion I. Russu, Religia geto-dacilor. Zei, credinţe, practice
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1938.
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§7. /conographia
Brevia: pro evocatio'x.txx.txxx

- l.x. lnvocation 1xx of:
1. Ancient ethnos: a remote background;
2. Topos - Situs, Astronomica! signus;
3. Original constructions: murus graecus/f1ellenicus/ +-+ murus
dacicus +-+ murus romanicus fortresses, shrines, houses, et al.;
4. Authentic, preserved situs-es: with military, politica!, religious,
social, technical-technological, ... , museological aspects;
5. Plans, sketches;
6. Preserved representatives artifacts: vestigiums;
7. De bel/o dacico - Dacia capta!
8. Dacia Romana/Felix/ - Sarmisegetuza/U/pia Trajana/, castrum,
limes, ... , Carpes, Barbaricum.
9. lmperium Romanum: incrementorum atque decrementorum.
1O. Vicinitas.
11. Post Dacia, Post lmperium Romanum: Novum Evum/Christianuml, some early medieval monumentum with aco-roman
material items and style.
12. Documentarium: Acta, Studia.
13. Tracia - Dacia Romana - lmperium Romanum - Evum
Medium - Rom\nia +-+Unio Europa+-+ Civitas Mundi/Terra +-+
14. Oraculum: spiritus perenius!'xxx

413
https://biblioteca-digitala.ro

- l.xx. Made de visu: by expressives images, representations/plans, et
al.I
preserved
and
explained
in
the
mentioned
documentarium/bibliographial [§ 6. A.B.].
- I.xxx. Hic et nune! ~ ln futurum! More humanum!
Summary
ln the paper are expressed in an analytical & synthetic
exegesis the main arguments pro the foundations of a important
Natural & Cultural Park in a Carpathian area centered on the ancient
Dacean situs Sarmisegetusa Regia/Basileia/Kogaion-on (?!). Are alsa
considered many aspects: historical, geographical, technicaltechnological, ecological, axiological, with Romanian-European-World
wide sizes in the present and in the future.
Key words: Antropology
Natural and cultural Ecology, Museum-isation, Historio-logy

Argumentum pro întemeierea unui parc natural & cultural
Carpatin centrat pe anticul situs Sarmisegetusa
Regia/Basileia/Kogaion-on (?!). Aspecte referitoare la
poziţionarea geo-grafică & historică la comunicaţii, construcţii,
instrumente, mediul înconjurător, muzeizări. Aspecte de bază.
Rezumat
În lucrare sunt prezentate într-o exegeză analitică & sintetică
principalele argumente care susţin oportuna organizare a unui
important parc natural & cultural situat într-o zonă carpatică: cea în
care
a
existat
anticul
situs
dacic
Sarmisegetusa
Regia/Basileia/Kogaion-on (?!). Sunt considerate multiple aspecte:
istorice, geografice, tehnice-tehnologice, axiologice, cu dimensiuni
româneşti-europene-mondiale, relevante în prezent şi în viitor.

Bibliographia brevissima
*** Les nouveaux
Les detecter, Ies
raisons d'y croire.
*** Construire un
diversite. Science

Mondes. Autres terres, autres vies? Exo planetes.
imaginer et „. y aller? Vie ailleurs. Les nouvelles
Science & Vie, no 230, Juin, 2007.
monde durable. Air, eaux, matieres premieres, bio& Vie, no 243, Juin 2008.
Einstein, Albert, The Meaning of Relativity, Princeton, 1952.
Novacu, Valer, Istoria Fizicii, Editura Didactică şi Pedagogică,
Bucureşti, 1982.
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Propuneri de reamenajare muzeală a spaţiilor şi construcţiilor
destinate comunităţii evreieşti din Maramureş din cadrul
1
Muzeului Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei
Dr. Mihaela Maria Dăncuş
Bucureşti

Rezumat: Articolul de faţă prezintă câteva propuneri tematice de
valorificare muzeală, pornind de la nevoia de reamenajare a spaţiului
expoziţional destinat comunităţii evreieşti din Maramureş În cadrul
Muzeului Maramureşului din Sighetu/ Marmaţiei (două case evreieşti
În Muzeul Satului Maramureşean: casa Drimer din Bârsana şi casa
din Poienile /zei precum şi Casa Memoriala Elie Wiesel). Aceste
propuneri de reamenajare muzeală, de valorificare culturală făcute pe
baza cercetărilor de teren, a informaţiilor de istorie orală şi cercetare
arhivă, vin să pună În valoare Într-o concepţie modernă patrimoniul
care dă identitate culturală comunităţii evreieşti din zonă. De
asemenea o prezentare mai clară şi mai exactă a tragediei
Holocaustului În cadrul Casei Memoriale Elie Wiesel vo aduce un
spor de cunoaştere şi implicit de educaţie a noilor generaţii În spiritul
toleranţei şi al înţelegerii.
Abstract: The hereby article presents some thematic proposals of
cultural enhancement, that started from the need of rearranging the
exhibition space designed for the Jewish community in Maramures in
the Maramures Museum in Sighetu/ Marmatiei (two Jewish houses
from the Village Museum: Drimer house from Barsana and the house
from Poienile /zei as well as the "E/ie Wiese/" Memorial House).
These proposa/s of cultural recovery that were made based on field
research, oral history and archive research, come to highlight the
heritage in a modern concept that gives cultural identity to the Jewish
community in the area. A more clear and accurate presentation of the
Holocaust tragedy in the "Elie Wiese/" Memorial House will broaden
the know/edge and education of the new generations in the spirit of
tolerance and understanding.
Cuvinte cheie: propunere tematică, valorificare
cultura tradiţională, grup etnic evreiesc.

culturală,

spaţiu

expoziţional,

Key Words: thematic proposal, cultural enhancement, exhibition
area, traditional cu/ture, Jewish ethnic group.
Acest articol este rezultatul unei cercetări pe parcursul a patru ani, care s-a finalizat
cu lucrarea în curs de apariţie ,,Istoria comunităţilor evreilor din Maramureş. Analiză şi
preztentare muzeală. Proiect tematic de valorificare culturală".
1
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Putem spune, fără a greşi, că aici în Maramureş, în decurs de
secole grupurile etnice de evrei au reuşit să creeze construcţii
pentru locuinţe care au un specific propriu. Casele lor sunt situate „la
drum" cu intrarea la încăperile cu destinaţie comercială („bolduri",
„cârciumi", „mnisărniţe" - măcelării etc.) şi/sau meşteşugărească
(croitorii, pantofării, cizmării, frizerii, vopsitorii, cojocării etc.) direct din
stradă şi intrare separată, prin spate, din curte, în încăperile destinate
locuinţei familiei. Au preluat şi adaptat elemente caracteristice
arhitecturii zonale, locale, la care au adăugat cele specifice lor.
Deoarece în satele Maramureşului, până la începutul secolului al XXiea, toate construcţiile erau din lemn, evreii s-au adaptat preluând
tehnici, materiale de construcţie, dar şi elemente de arhitectură locală
integrându-le cu ale lor. Putem chiar vorbi de o arhitectură specifică
evreilor din Maramureş.
În aproape fiecare localitate a zonei, chiar în centrele civice
(ex. Petrova, Leordina, Bârsana, Bogdan Vodă, Borşa, Moisei etc.)
au mai rămas ici-colo câte o casă evreiască. Multe case s-au păstrat
fără să sufere modificări. În condiţiile economiei de piaţă ele pot fi
reabilitate, redându-li-se funcţionalitatea iniţială (prăvălie, bold şi/sau
cârciumă) desigur adecvate necesităţilor actuale. Vor fi căutate de
către turiştii români şi străini deoarece au acel farmec al trecutului,
dar unde omul contemporan îşi va găsi preferinţele. Reabilitarea
acestora va contribui şi la sporirea atractivităţii deoarece clădirile
restaurate vor face notă aparte faţă de construcţiile actuale.
În privinţa reprezentării evreilor în muzeele locale constatăm
cu surprindere plăcută că Muzeul Maramureşului din Sighetu!
2
Marmaţiei, încă din anul 1972/1974 preconiza realizarea acestui
deziderat. S-a reuşit reprezentarea specificului arhitectural al
construcţiilor de locuinţe evreieşti prin două case în Muzeul Satului
Maramureşean (Bârsana şi Poienile lzei). Foarte importante şi bine
alese tipologic, cele două case, printr-o regândire tematică, vor reuşi
să dea o sinteză din perspectiva muzeologică a culturii şi civilizaţiei
tradiţionale a evreilor maramureşeni. Cele două case evreieşti
(Bârsana şi Poienile lzei), printr-o prezentare modernă, alături de
Complexul Monumentului Holocaustului, Sinagoga cu complexul de
clădiri ale comunităţii, marele cimitir evreiesc, la care se adaugă
Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş - Casa Memorială Elie
două

Vezi Tematica Muzeului arhitecturii populare maramureşene - lucrare elaborată de
Mihai Dăncuş şi susţinută la Bucureşti ca teză de atestare de muzeograf-etnograf.
Este înregistrată la Biblioteca Centrului de Specializare a Cadrelor din Ministerul
Culturii, cota 4/411/1974. Lucrarea a fost acceptată ca teză de atestare ca
muzeograf, specialitatea etnografie. A fost publicată în ACTA MUSEI
MARAMOROSIENSIS, Sighetu! Marmaţiei, 2008, p. 354

2
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Wiesel, se constituie în atractivităţi ce-şi caută locul în marile ghiduri
turistice, în cărţile şi albumele despre Maramureş. 3
A. Muzeul Culturii
Wiesel

Evreieşti

din

Maramureş

- Casa

Memorială

Elie

Construcţia

în care funcţionează Muzeul Culturii Evreieşti din
- Casa Memorială Elie Wiesel datează de la sfârşitul
secolului al XIX-iea începutul secolului XX. A fost proprietatea familiei
Wiesel, moştenitorul legal fiind Elie Wiesel, a donat-o pentru
amenajare muzeală oraşului său natal, respectiv Muzeului
Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei la data inaugurării ei ca
muzeu.
Prin tematica concepută s-a urmărit prezentarea personalităţii
lui Elie Wiesel, figură marcantă a lumii contemporane, laureat al
Premiului Nobel pentru pace (1986), a holocaustului celor 38.000 de
evrei maramureşeni dar şi prezentarea comunităţii evreieşti din zonă
cu specificul acesteia, viaţa socială, religioasă, într-o sinteză, aşa
cum permitea stadiul de documentare şi spaţiul existent la acea
vreme. 4
După aproape zece ani de la inaugurare apare nevoia de
reamenajare a spaţiului expoziţional. Astfel, încercăm câteva
propuneri care să întregească, să valorifice noile achiziţii, dar şi
rezultatele cercetărilor care s-au efectuat între timp fiind de
notorietate faptul că deschiderea şi darea în circuit a acestui obiectiv
important a suscitat interesul cercetătorilor pentru cunoaşterea
comunităţii evreieşti din zonă. 5
Maramureş

Ioan Popescu, O istorie a evreilor din Maramureş, Editura Echim, Sighetu
2009;
4
Mihai Dăncuş, Casa memorială Elie Wiesel - Muzeul Culturii evreieşti din
Maramureş, Sighetu! Marmaţiei, 2006
5
Amintim aici câteva cărţii şi acţiuni importante care s-au întreprins în acest sens:
Simpozionul „Lumea lui Elie Wiesel", filmele documentare care s-au efectuat,
nenumăratele articole apărute în presa locală, Programele de manifestări organizate
de Muzeul Maramureşului în fiecare an şi cărţile care s-au tipărit: Mihai Dăncuş (cele
două pliante) şi cartea catalog Evreii din Maramureş - Muzeul Culturii evreieşti din
Maramureş - Casa memorială Elie Wiesel, Sighetu! Marmaţiei, 2006; Ioan J.
Popescu (cele două cărţi), Hedi Fried (cele 4 cărţi), Heidi Fried, Întoarcerea la
viaţă, Editura Vremea, 2003; Heidi Fried, Pendulul vieţii, Editura Vremea XXI,
Bucureşti, 2004; Heidi Fried, Frânturi dintr-o viaţă. Drumul la şi de la Auschwitz,
Editura Vremea, Bucureşti, 2007.
Mihaela Maria Dăncuş; Istoria comunităţii evreilor din Maramureş. Analiză şi
prezentare muzeală. Proiect tematic de valorificare culturală. - manuscris în curs de
3

Marmaţiei,

tipărire
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Propunere:
I. Încăperea memorială
Propunem ca Sala 3 din plan, care în momentul de faţă are ca
tematică Holocaustul, deportarea întregii comunităţi evreieşti din
Sighet şi Maramureş să o transformăm în încăperea memorială:
o prezentarea familiei Wiesel: bunicii, părinţii, copiii;
o documente de familie;
o Elie Wiesel copil/adolescent, ziarist în Franţa,
universitar şi cetăţean în S.U.A.;
o foto Statuia Libertăţii: numele celor 12 personalităţi; 6
o foto Laureat al Premiului Nobel şi toate celelalte
distincţii, ordine, medalii;
o fotocopii ale coperţilor cărţilor;
o fotografierea tuturor posterelor cu explicaţii - relaţii cu
mari personalităţi ale lumii;
o texte celebre despre Elie Wiesel;
o mobilier;
o masa de birou;
o vitrina cu cărţi;
o masa rotundă;
o aparat de radio de epocă;
o pendula;
o scaun fotoliu;
o cele două portrete ale lui Elie Wiesel făcut de Eugen
Mateş: portret pictură şi portret grafică;
o accesorii: sfeşnice, vaze cu flori, obiecte de veselă,
porţelanuri etc. (facem menţiunea că majoritatea
acestora poartă însemne ale culturii iudaice).
li. Reconstituirea unei Încăperi - salon
Propunem pentru Sala 2 o reconstituire a unei încăperi cu
elemente ce sugerează viaţa de familie: mobilier de epocă (care a
aparţinut unor familii de evrei), dulapul de sufragerie, vitrina cu
obiecte specifice (porţelanuri, pudriere, argintărie, cutii cu blazoane,
bibelouri etc.), dulapul stil (care a aparţinut familiei Fried), „cutia
milei", cufărul de călătorii etc ..
III. Istoria comunităţii evreieşti din Sighet şi Maramureş
În Sala 3 propunem să se expună:
- documente importante care atestă primele comunităţi de
evrei, dezvoltarea lor, copii după conscripţiile urbariale etc.
În anul 1986, cu ocazia sărbătoririi a 100 de ani de la amplasarea Statuii Libertăţii la
New York (statuie dăruită de Franţa), preşedintele Reagan a decorat cu Medalia de
Aur 12 personalităţi americane, emigranţi în S.U.A. Printre aceştia era şi Elie Wiesel,
al cărui nume alături de al celorlalţi 11 a fost gravat pe Statuia Libertăţii.
6
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- documente privitoare la construcţia sinagogilor şi şcolilor
confesionale evreieşti;
- personalităţi - panouri cu fotografii , microbibliografii, vitrine
cu cărţi (Fried , Bruckstein - cărţile şi lucrările tipărite în ţară , în
special teatru, dar şi cele tipărite în Israel după emigrare; de
asemenea se va valorifica şi fondul de la Şcoala Populara de arta
unde a fost mulţi ani director), tablouri (tratăm in extenso: Heidi Fried ,
Harry Maiorovici, Ludovic Bruckstein);
- viaţa culturală: ţambalul , aparatul lui Harry Maiorovici, 2
vitrine cu filme, presă , fotografii (se va valorifica fondul foarte bogat
ce a aparţinut compozitorului Harry Maiorovici).
IV. Holocaustul
Pentru Sala 4 propunem tematica Holocaustul şi deportarea
evreilor din zonă - documente, presă , fotografii , opere şi cărţi
publicate despre tragedia holocaustului , ghetourile etc. etc.
V. Relaţii cu publicul
în ultima sală propunem amenajarea unor vitrine cu cărţi
despre Maramureş , Sighet, evrei , un birou de relaţii publice cu
aparate video-audio (filme documentare etc.)
VI. Coridorul
Coridorul va găzdui expoziţii temporare şi elemente de artă
religioasă şi simboluri iudaice într-un fundal muzeal adecvat.
VII. Curtea
Acest spaţiu va fi folosit pentru manifestări cu publicul
(conferinţe , simpozioane în aer liber - bănci amplasate în micul parc,
platformă pentru concerte etc.). De asemenea propunem realizarea
unui mozaic sau pictură murală , eventual zgrafitto pe calcanul din
curte. O altă propunere ar fi amplasarea bustului lui Elie Wiesel. Se
va acorda o mare grija pentru întreţinerea părculeţului din curte.
„Steaua lui David" va trebui să fie în permanenţă ca oglinda de apa
iar florile aferente în culorile steagului alb-albastru.
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Plan Casa Elie Wiesel

Muzeul Satului

Maramureşean

- Casa Drimer din Bârsana

Casa „Drimer" din Bârsana restaurată în Muzeul Satului
din Sighetu! Marmaţiei este prima casă evreiască
restaurată şi prezentată într-un muzeu în aer liber din România (şi din
Europa după informaţiile noastre până la această dată). A aparţinut
familiei de evrei religioşi rabini - haham DRIMER. Amintim din
această mare familie pe: Herş, 1830; ltzak-Aizic, 1870; Pinchas
Peter, 1909-1987; Rachmil-Micu, 1927-1998.
Casa este construită din lemn în tehnicile „în şarănci" şi
îmbinată în sistemul blockbau specific comunităţilor româneşti din tot
Maramureşul. În exterior şi interior casa este tencuită cu lut în
tehnicile specifice locului. Acoperişul casei este „în două ape". La
locul de origine (satul Bârsana), casa era aşezată "la drum", adică
exact la limita şanţului drumului de ţară, chiar în mijlocul satului. La
Maramureşean
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faţada

de la drum avea două intrări direct la spaţiile comerciale
(„bold", „misarniţă" şi „crâjmă"). Spaţiile destinate locuinţei familiei
erau dispuse în spatele celor comerciale, iar accesul se făcea prin
curte. Aici casa era prevăzută cu o prispă („şatră") largă, acoperită,
dispusă de-a lungul construcţiei. Una din încăperi, considerată cea
mai frumoasă, dispusă spre drum în continuarea încăperilor cu
destinaţie comercială şi cu intrare dublă (şi dinspre acestea şi dinspre
încăperile familiei) era camera de oaspeţi. Aici era primit rabinul când
venea în vizită şi rămânea peste noapte. Încăperea era amenajată cu
mobilier de dormitor de epocă, lavoar de toaletă cu lighean de
porţelan ce se aşeza pe o structură din metal - alamă, ulcior mare din
porţelan pentru apă, sistem de suport pentru perii şi alte ustensile etc.
În încăperea din partea opusă - dinspre curte - este amenajată o
cameră de locuit pentru familie, unde printre alte obiecte şi mobile (de
factură urbană) apar şi piese de provenienţă ţărănească românească
specifice locului.
Deoarece la restaurarea casei Drimer în muzeu, încă nu era
făcut Muzeul Culturii Evreieşti din Maramureş - Casa Memorială Elie
Wiesel, spaţiile foste comerciale au fost folosite pentru prezentarea
prin obiecte şi mijloace specifice muzeale (fotografii, documente,
planşe etc.) a vieţii sociale, religioase, culturale a evreilor din zonă.
Amenajarea expoziţională existentă s-a făcut odată cu restaurarea
casei şi cuprinde mărturii ale vieţii evreieşti din zonă
într-o
prezentare eclectică.
Este absolut necesară o reevaluare a patrimoniului,
restructurare a acestuia în aşa fel încât această casă să fie cât mai
aproape de cum a fost cândva. Reconstituirea interioarelor şi
amenajarea încăperilor se vor face pe baza cercetării de teren şi a
mărturiilor directe preluate de la urmaşii care trăiesc în Israel şi cu
care am intrat în legătură.
Majoritatea caselor evreieşti de la sate aveau două
compartimente precise: în faţă la stradă se găseau spaţiilor
comerciale, ateliere meşteşugăreşti etc., iar spaţiul din spate cuprinde
încăperi cu destinaţie de locuinţă a familiei.
Propunem următoarele:
Încăperea I cu acces de la stradă - „boldul":
- în acest spaţiu se vor vinde produse de artizanat şi se vor
instala etajere pentru mărfuri: tutun, bidoane petrol, felinare,
feronerie, doniţe etc.
Încăperea li cu acces de la stradă - „cârciuma":
- etajere cu rafturi pentru băuturi: sticle băuturi (lichioruri,
rachiu, vin, bere), sifoane, pahare, mese cu scaune.
Încăperea din spate stânga „mnisărniţa" - măcelăria
cuşer:
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- prezentarea unor unelte specifice: butuc de tăiat carne,
diferite cântare, cârlige de agăţat carnea de animale, fotografie
(clişeu pe sticlă), maşina de tocat carne etc.
În partea din spate a casei, în pridvor, propunem amenajarea
unui cort specific - suka - pentru sărbătoarea Sukot, o amenajare
specială pentru ritual. Sukot - Sărbătoarea colibelor se face în
amintirea „ieşirii din Egipt", când evreii o perioadă au locuit în colibe,
care în ebraica veche se numeau sukot. Am propus amplasarea Suka
în pridvorul casei fiind o construcţie fragilă cu caracter temporar.
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Faţada

Casa Drimer.

dinspre curte
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C. Muzeul Satului
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Casa Drimer

Maramureşean

- Casa din Poienile lzei

Prima consemnare documentară a localităţii Poienile lzei este
din anul 1430, 24 noiembrie. Primele familii de evrei apar în zonă
încă de la finele secolului al XVIII-iea. La începutul secolului al XIXiea ajung la o înţelegere cu comunitatea creştină greco-catolică
pentru a construi împreună o şcoală confesională în care să fie primiţi
şi copii evrei pentru a putea învăţa în limba română. 7 Menţionăm ca
în Maramureş , evreii de la sate se considerau evrei români , iar cei de
la oraşe , respectiv Sighet, o parte se considerau evrei unguri, adică
de cultu ră maghiară , respectiv română .
Casa la care facem referire a aparţinut unei familii de evrei
destul de înstăriţi , dovadă fiind dimensiunile casei mult mai mari chiar
decât casele de români din localitate. Dimensiunile casei sunt de
12,1O m pe lăţime şi 10,85 m pe lungime. La lungime se mai adaugă
prispa de 1,00 m din spatele casei şi pridvorul din faţă de 3,75 x 3,40
m.
Casa are un plan atipic pentru construcţiile ţărăneşti
româneşti , dar este pe specificul evreiesc. Încăperile din faţă erau
destinate comerţului , iar două încăperi mari din spate unde este şi
prispa cu intrare directă erau destinate vieţii de familie. Întotdeauna
încăperile cu destinaţia de locuinţă erau amplasate în „dosul" casei cu
faţada spre curtea ce cuprinde acareturile tradiţionale .
Construcţi a este din lemn de molid în sistem „blockbau" adică
în cununi orizontale. Acoperişul este în „patru ape" ca la majoritatea

7

Joel Patrick Marrant, The Idea of Folk Tradition in Romania , University of Oregon,
SUA, 1977
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caselor de lemn din Maramureş. Pe o structură din lemn, învelitoarea
este realizată din draniţe bătute la două rânduri.
Deoarece casa a fost achiziţionată de la o familie de ţărani
creştini (casa fiind vândută), la data achiziţionării încăperile aveau ca
destinaţie exclusivă locuinţa.

Construcţia

este restaurată în muzeu şi va avea ca destinaţie
speciale privind cultura evreiască din zonă conform unei
propuneri pe care o facem aici.
Se propune amenajarea casei pentru expoziţii speciale şi cu
caracter temporar astfel:
Tinda (vestibul):
Introducere în specificul evreiesc local: fotografii mari cu
personalităţi din zonă, monumente, aşezări, case etc.
expoziţii

Încăperea /:
- Se va amenaja o expoziţie specială permanentă „Valori ale
culturii evreieşti din Maramureş", fotografii cu sinagogi săteşti, obiecte
de cult, artă iudaică, vitrine cu cărţi de cult etc.
- De asemenea se va amenaja o sinagogă sătească şi şcoala
heder (Muzeul dispune de mobilierul şi obiectele specifice de epocă:
Suluri Sfinte, Tora, un Chivot din secolul al XIX-iea, candelabre
specifice, circa 20 de bănci speciale de lemn pentru heder din secolul
al XIX-iea etc. (o parte din ele în momentul de faţă se află expuse în
Muzeul Satului- Casa Drimer Bârsana).
Încăperea li:
- Propunem amenajarea unei expoziţii speciale temporare:
fotografii cu portul specific de ritual, monumentele din zonă, motive
decorative celebre de pe monumentele funerare etc.
Încăperea III:
- Se propune amenajarea unei expoziţii speciale permanente:
Ocupaţii şi meşteşuguri ale evreilor (desene Mihai Eiskovici). Sala
fiind relativ mare şi fiind astfel doar pereţii ocupaţi, se va folosi pentru
manifestări culturale specifice: colocvii, mici concerte şi va fi dotată cu
scaune pliante. Obiecte specifice vor puncta specificul prin ocupaţii.
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~ I

I

Plan Casa Poienile /zei

Ca o concluzie importantă este faptul că muzeul din Sighetu!
este deocamdată singurul muzeu de stat din ţară care
prezintă şi în aer liber şi pavilionar grupul etnic de evrei din zonă cu
istoria şi specificul lor.
Propunem folosirea de manechini, fundal muzeal specific,
proiecţii de diapozitive şi filme documentare, efecte de lumini etc.
Propunerile noastre de reamenajări muzeale se referă în
special la o viziune nouă , modernă, la coroborarea diferitelor tehnici
de muzeificare care să ofere o imagine cât mai clară şi cât mai
edificatoare asupra acestui grup etnic şi asupra acestui segment de
istorie.
Marmaţiei
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Studiul

variabilităţii

Ronişoara

morfologice în populaţia gorunului de
cu ajutorul descriptorilor frunzelor
Anton Bacea

Introducere
Genul Quercus este foarte vechi, primele semnalări ale
fosili datând din Mezozoic (era secundară) (între
248-65 M.a).
Genul Quercus (familia Fagaceae), cuprinde specii
arborescente, mai rar arbustive, cu frunzele alterne, căzătoare sau
persistente (la speciile indigene sunt căzătoare, marcescente la
exemplarele tinere), care reprezintă un grup sistematic de o mare
bogăţie biologică în ecosistemele forestiere, îndeplinind totodată un
rol important în bilanţul general al funcţiilor de producţie şi protecţie
atribuite pădurilor din zonele de răspândire ale acestor specii.
După opinia mai multor autori (Curtu L., 2006), sub aspectul
încadrării taxonomice, genul Quercus include între 300-600 specii
care sunt răspândite în emisfera nordică în patru continente (Europa,
Asia, America de Nord şi Africa) şi sunt întâlniţi din climatele boreale
până în cele semi-aride. O ultimă listă cu încadrarea taxonomică a
speciilor de stejari a fost făcută în 1998 de Govaerts şi Frodin (în
Curtu L., 2006) şi include 531 specii de arbori şi arbuşti.
Europa este reprezentată de 2C specii de stejari, aceştia
putând fi divizaţi în două grupuri mari şi anume stejarii regiunii
temperate şi stejarii regiunii Mediteraneene.
În România genul Quercus este reprezentat de 5-9 specii, în
funcţie de încadrarea lor taxonomică, (Georgescu şi Morariu 1948,
Stănescu et al., 1997, Şofletea N., Curtu L., 2007) şi ocupă
aproximativ 1, 13 mii. ha, ceea ce înseamnă 18,2% din totalul fondului
forestier, fiind pe locul trei după fag (Fagus sylvatica L. - 30,7%) şi
molid (Picea abies (L.} Karst- 22,9%).
Din punct de vedere taxonomic, fondul de specii majoritar în
Europa, inclusiv în ţara noastră, este reprezentat de: Q. petraea
(Matt.) Liebl. (Quercus sessi/iflora Salisb., Quercus sessilis Ehrh) gorun, Quercus robur L. - stejar (stejar pedunculat), Q. frainetto Ten.
- gârniţă şi Q. cerris L. - cer. Mai rar întâlnite, dar tot ca specie de
sine stătătoare este Q. pubescens Willd. - stejarul pufos.
În Depresiunea Maramureş genul Quercus este reprezentat
prin 3 specii: Q. petraea (Matt.) Liebl. - gorun, Quercus robur L. stejar pedunculat, şi Q. cerris L. - cer, în proporţie mică, aceste specii
se găsesc şi în unitatea de producţie IV Ronişoara din cadrul Ocolului
Silvic Sighet.
reprezentanţilor săi
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Sistematica

şi

caracteristicile frunzelor:

Conform sistematicii după Stănescu (1997), cele două specii
de cvercinee care fac obiectul studiului în cazul de faţă: Quercus
petraea (Matt.) Liebl. - gorunul şi Quercus robur L. - stejarul
pedunculat se încadrează în: Genul Quercus, Familia Fagaceae,
Ordunul Fagales, Subclasa Hamamelididae, Clasa Magnoliatae
(Dicotyledonatae), Subîncrengătura Magnoliophytina, Încrengătura
Spermatophyta.
Frunzele de gorun (Quercus petraea) sunt de 8-16 cm
lungime, variabile ca formă , de regulă rombic-obovate, alteori eliptice
sau eliptic-ovate, cu baza îngustată , neauriculate, pe margini sinuatlobate până la penat-fidate, cu 5-8 perechi de lobi, dispuşi relativ
simetric, rotunjiţi, întregi sau slab lobulaţi, evident mai simetric dispuşi
decât la stejar; lobii descresc treptat ca mărime din zona de lăţime
maximă spre vârful frunzei. Culoarea frunzei pe partea superioară
este verde închis şi lucitor (figura 1), iar pe dos verde deschis. De
regulă, nervurile intercalare lipsesc (Kremer et. al., 2002), iar
nervurile secundare se văd foarte bine, dar cele terţiare se văd mai
slab. Pe dos, la maturitate sunt fin pubescente (peri stelaţi), sau cu
smocuri fine de peri fasciculaţi în axilele nervurilor (Aas, 1998)
(Şofletea N., şi Curtu L., 2007). Peţiolul este de 1-2 (2,5) cm lungime.

Fig. 1 Funze de gorun (Quercus petraea)
(Foto: Anton Bacea)

Fig. 2 Funză de stejar
pedunculat (Quercus
robur)

Frunzele de stejar pedunculat (Quercus robur) sunt variabile
ca mărime între 6-20 cm lungime şi formă , mai adesea obovată, cu
baza auriculată, uneori asimetrică, scurt peţiolate, peţiolul de până la
circa (0,2)0,5-0,6 cm lungime. Prezintă 4-8 perechi de lobi obtuzi sau
rotunjiţi , separaţi prin sinuri inegale (figura 2). Pe faţă sunt verzi
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închis, iar pe dos sunt glabre sau, mai rar, prezintă puberule, mai ales
în lungul nervurilor; lamina la maturitate este pieloasă. Spre
deosebire de gorun, prezintă nervuri intercalate (Kremer et al., 2002),
(Şofletea N., Curtu L., 2007). Stejarul înfrunzeşte relativ târziu, prin
luna mai, după mulţi alţi arbori indigeni.
Localizare:
Populaţia

în studiu este amplasată
care este constituită din
următoarele subparcelele 84A, 85A, 858 şi 86A, în suprafaţă de de
85,9 ha şi are ca obiectiv special „ocrotirea ecosistemului staţiunii de
gorunet cu valoare biologică deosebită".
În Legea nr. 5/2000 rezervaţia apare sub tiparul de
„Rezervaţia Naturală Pădurea Ronişoara" în suprafaţă de 65,0 ha şi
în amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Sighet, rezervaţia apare cu
o suprafaţă de 85,9 ha.
în

de gorun

Ronişoara luată

Rezervaţia Naturală Pădurea Ronişoara,

Rezervaţia Naturală Pădurea Ronişoara, mai este cunoscută
sub numele de „Rezervaţia de gorunet de Ronişoara".
Din punct de vedere fizico-geografic, populaţia de gorun
„Ronişoara" este situată în
Provincia Central Europeană; subprovincia Carpatică; - ţinutul Carpaţilor Orientali; - subţinutul
Munţilor Vulcanici; - districtul Oaş-Gutâi-Văratic; - grupa de nord, iar
din punct de vedere geografic se situează în Depresiunea
Maramureşului; Bazinetul Ronişoara; - pe Dealul Hera, aproape de
obârşia Văii Ronişoara, afluent de dreapta al râului Iza. Localizarea
populaţiei de gorun „Ronişoara" din cadrul bazinetului Ronişoara este
prezentată în figura 3.
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Fig. 3 Localizarea

populaţiei

de gorun „Ronişoara" din cadrul bazinetului
Ronişoara

(după

Google Earth)

Populaţia de gorun „ Ronişoara " este situată pe teritoriul
administrativ al comunei Rona de Sus, judeţul Maramureş, România.
Populaţia de gorun se întinde pe o suprafaţă de 85,9 ha şi
este situată în extremitatea sud-estică a unităţii de producţie IV
Ronişoara şi se află în administrarea Ocolului Silvic Sighet, Direcţia
Silvică Baia Mare, Regia Naţională a Pădurilor- ROMSILVA.
Localizarea populaţiei de gorun „Ronişoara" din cadrul U.P. IV
Ronişoara în spaţiul geografic al Depresiuni Maramureşului este
prezentată în figura 4.

Fig. 4 Localizarea populaţiei de gorun Ronişoara din cadrul U.P. IV
Ronişoara În spaţiul geografic al Depresiuni Maramureşului
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Altitudinea minimă la care se află populaţia de gorun din
este de 480 m, în (u.a. 84A), iar cea maximă 727 m (u.a.
84A), altitudinea medie este de 604 m, iar energia de relief este de
247 m. Expoziţia predominată a versanţilor este cea parţial însorită
(SE, E, V, NV) care apare în subparcelele 85A, 85B, 86A, iar cu o
expoziţie însorită (S, SV) apare în subparcela 84A. Categoria de
înclinare a terenului este cuprinsă între intervalul 1i-25° care, se
încadrează în categoria terenurilor moderat înclinate.
Coordonatele geografice GPS ale rezervaţiei sunt:
1. 47° 51' 35,1" latitudine N şi 24° 7' 34,4" longitudine E, altitudinea
497 m (Borna silvică 185/IV), pârâul Picuiata;
2. 47° 51' 29,2" latitudine N şi 24° 7' 35,8" longitudine E, altitudinea
521 m (Borna silvică 194/IV);
3. 47° 51' 28,9" latitudine N şi 24° 8' 17,3" longitudine E, altitudinea
665 m (aproape în Vârful Picuiata);
4. 47° 52' 25" latitudine N şi 24° 8' 21,5" longitudine E, altitudinea 727
m (capăt către Vârful Macoviţa), (după Chiş V. T., 2008).
Rezervaţia este străbătută de două văi: pârâul Picuiata şi un
pârâu ce izvoreşte din apropierea Vârfului Picuiata.
Accesul 'în unitatea de producţie se face pe drumul naţional
DN 018 Sighetu Marmaţiei - Vişeu de Sus.
Din punct de vedere geologic, populaţia de gorun Ronişoara
se încadrează în unitatea de orogen a Carpaţilor, subunitatea
depresiunilor intramontane (Depresiunea Maramureşului).
În cadrul arboretelor de gorun de la Ronişoara luat în studiu,
solul identificat este preluvosol tipic (brun argiloiluvial tipic), cod: 2201
cu profil: Ao-Bt-C, format pe luturi, alternanţe de luturi cu gresii, şisturi
cloritosericitoase, pe versanţi cu expoziţii şi pante diverse.
Tipul de staţiune din rezervaţie pe care vegetează arborii de
gorun care alcătuiesc rezervaţia este 5.1.5.3.: Deluros de gorunete
Bs, brun edafic mare cu Asarum-Stellaria, din etajul deluros de
gorunete, făgete şi goruneto-făgete (FD 3 }.
Din punct de vedere a distribuţiei vegetaţiei forestiere,
populaţia de gorun se încadrează în: Regiunea central europeană
Provincia est carpatică-Subprovincia Carpaţilor Orientali- Districtul
Munţii Maramureşului şi a Rodnei.
După zonalitatea latitudinală, pădurea de gorun „Ronişoara"
aparţine de zona nemorală a pădurilor de foioase ale Europei
Centrale, subzona pădurilor mezofile.
După zonalitatea altitudinală, este o distribuţie etajată a
vegetaţiei: - etajul colinar: - subetajul pădurilor de gorun şi stejar şi
amestec cu gorun.
După Harta vegeta{iei României (Doniţă N., 1992) populaţia
de gorun Ronişoara se încadrează în:
rezervaţie
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- Unitatea

centrală şi nordică,

care cuprinde Transilvania

şi

Maramureşul;

- Marea unitate F - păduri mezofile decidue de foioase şi
foioase - răşinoase;
- Unitatea F29 - păduri est-precarpatice de gorun cu fag şi
carpen (Quercus petraea, Fagus sylvatica şi Carpinus betulus) cu
Aposeris foetida;
- Pădurile de amestec gorun, fag şi carpen din asociafia
Quercus petraea - Fagetum Răsmeriţă 74 Carpino-Fagetum Paucă
41 Quercetosum petraeae subas. nova sunt răspândite în partea de
nord a ţării, în Maramureş (Sighet, Rona de Jos, Rona de Sus şi

=

Coştiui).
După regiunile biogeografice ale Europei (după European
Topic Centre on Nafure Protection and Biodiversity, 2005) populaţia
de gorun se încadrează în regiunea biogeografică continentală, iar
după distribuţia reginilor biogeografice ale Europei pe teritoriul
României (MMGA) populaţia se găseşte în regiunea biogeografică
continentală (după Doniţă N., et al., 2005).
După regiunea biogeografică continentală, arborelele din
subparcelele 84A, 85A, 858, 86A din cadrul populaţiei se încadrează
în: R4124. Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus lallersteinii.
După Habitate forestiere - Amenin{ări potentiale, arboretele
din subparcelele 84A şi 858 din cadrul populaţiei se încadrează în: B.
1. R4124 - Păduri dacice de gorun (Quercus petraea), fag (Fagus
sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus) cu Lathyrus hellersteinii; Iar
arboretele din subparcelele 85A şi 86A se încadrează în: 91 YO Păduri dacice de stejar şi carpen (91 YO Dacian oak and hornbean
forest).
Tipul natural de pădure din rezervaţie, care ocupă suprafaţa
cea mai mare 46,7 ha (54,4%) din cadrul arboretelor de gorun de la
Ronişoara este 521.1.- Goruneto-făget cu floră de mul/ (s) (fig. 5),
care apare în subparcelele 84A şi 858. Iar al doilea tip de pădure
ocupă 39,2 ha (45,6%) din cadrul arboretelor de gorun şi este 511.1.
- Gorunet normal cu floră de mul/ (s), care apare în subparcelele 85A
şi 86A. Un exemplar de gorun cu tulpina dreaptă, cilindrică, bine
elagată din subparcela 85A (fig. 6).
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Fig. 5

Goruneto-făget

cu floră de mul/ (s) (u.a. 858)
(Foto: Anton Bacea)

Fig 6 Exemplar de gorun cu tulpina dreaptă,
cilindrică, bine elagată (Foto: Anton Bacea)

Din punct de vedere al zonării fitoclimatice populaţia de gorun
este situată în F0 3 - Etajul deluros de gorunete, făgete şi

Ronişoara

goruneto-făgete.

2. Material şi metodă
Material şi metodă de lucru:
Acest studiu a fost efectuat pentru a determina variabilitatea
morfologică a frunzei din cadrul populaţiei de gorun „Ronişoara".

437

https://biblioteca-digitala.ro

Pentru a analiza variabilitatea morfologică a frunzei din cadrul
de gorun a fost necesar să se recolteze frunze dezvoltată
din punct de vedere morfologic din coroana arborilor.
În populaţia de gorun Ronişoara, exemplarele s-au ales
randomizat, la o distanţă de cel puţin 50 m unul faţă de ceilalţi, în
vederea reducerii la maxim a probabilităţii ca două sau mai multe
exemplare să provină din regenerarea din sămânţă a aceluiaşi
exemplar mamă. În total s-a luat un număr de 60 de exemplare de
arbori, din subparcelele 84A, 85A, 858 şi 86A din cadrul U.P. IV
Ronişoara, de pe o suprafaţă de 85,9 ha. Pentru recoltarea frunzelor
din coronamentul arborilor era imposibil de recoltat cu foarfeca
telescopică, fiindcă peste 80% din înălţimea arborelui este spălat de
crăci, iar singura soluţie optimă de recoltare a frunzelor era folosirea
unei arme de vânătoare.
Pentru recoltarea frunzelor de cvercinee, perioada optimă
este între lunile iulie-septembrie când frunza este dezvoltată din
punct de vedere morfologic. De la fiecare exemplar s-au recoltat 5
frunze, în total 300 de frunze.
Metoda de cercetare:
Metodologia utilizată pentru analiza variabilităţii morfologice
este cea folosită de Kremer et al., 2002 în studiul efectuat în
populaţiile de cvercinee din Europa Centrală şi de Vest.
Metoda de lucru constă în analiza morfologică a frunzei care
presupune cunoaşterea următoarelor caractere denumite descriptori.
Astfel, de la fiecare frunză s-a măsuraUs-au observat direct pe frunză
următoarele caractere morfologice dimensionale:
1. Caractere dimensionale ale frunzei
Pentru determinarea variabilităţii morfologice a frunzei de
gorun (Quercus petraea) şi de stejar pedunculat (Q. robur) (după
Kremer et al., 2002) sunt necesare următoarele cinci caractere
morfologice dimensionale ale frunzei (fig. 7). Astfel, cele cinci
caractere morfologice dimensionale măsurabile a frunzei de Quercus
petraea şi Q. robur sunt: lungimea laminei (LL), lungimea peţiolului
(PL), lăţimea celui mai mare lob (LW), adâncimea sinului (SW),
lungimea laminei până la lăţimea celui mai mare lob (WP).
populaţiei
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Fig. 7 Descrierea caracterelor morfologice dimensionale ale frunzei
de Quercus petraea şi Q. robur (după Kremer et al., 2002) unde,
LL: lungimea laminei; PL: lungimea pefiolului; LW· lăfimea celui
mai mare lob; SW: adâncimea sinului; WP: lungimea laminei până
la lăfimea celui mai mare lob; PU: pubescenţa observată pe partea
inferioară a laminei.
2. Caractere variabile observate sunt: numărul de lobi
(NL) , pentru determinarea numărului de lobi , sa luat în calcul atât lobii
din partea stângă cât şi din partea dreaptă de pe ambele părţi ale
frunzei , cu excepţia lobului terminal. De asemenea, pentru a putea fi
consideraţi lobi, aceştia trebuie să fie irigaţi de o nervură secundară
pe minim două treimi din lungime (adică să fie clar irigaţi de o nervură
intercalară);
numărul
de nervuri intercalare (NV), pentru
determinarea numărului de nervuri intercalare secundar care irigă
baza sinurilor frunzei pe minim două treimi din distanţa dintre nervura
principală ş i baza sinusului; forma bazei laminei (BS) pentru
determinarea formei bazei laminei s-a atribuit o cifră de la 1 la 9 în
funcţie de formele posibile ale bazei laminei la speciile Quercus
petraea şi Q. robur în concordanţă cu metodologia folosită de Kremer
et al. , 2002. Formele posibile, după care s-a lucrat, sunt prezentate în
(fig. 8), pubescenţa pe partea inferioară a laminei (PU) pentru
aprecierea densităţii pubescenţei pe partea inferioară a laminei s-a
folosit un sistem de scară gradată exprimat de la 1 (fără peri) până la
6 (pubescenţă maximă) (fig . 9). Iar, pentru aprecierea densităţii
pubescenţei pe partea inferioară a laminei, s-a făcut cu ajutorul unui
binocular de (x30). În general, la Q. petraea densitatea pubescenţei
pe partea inferioară a laminei, după sistemul de scară gradat este
cuprins între 3 şi 4, iar la Q. robur între 1 şi 2.
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Fig. 8 Diferite forme ale bazei laminei
(după Kremer et al., 2002)

Fig.
9
Scara
gradată
pentru
determinarea densităţii pubescenţe
pe partea inferioară a laminei (după
Kremer et al., 2002)

3. Transformarea celor cinci caractere variabile sunt:
forma laminei (08), se calculează cu formula : OB = 100 x WP I LL ;
rata peţiolului (PR), PR = 100 x PL I (LL +PL); rata adâncimii
/obilor(LOR) , LOR= 100 x (LW-SW) I LW ; procentu/ de venina/ie
(nervurilor) (PV), PV = 100 x NV I NL; şi raportul lăţimii lobului
(LWR) , LWR = 100 x LW I LL.
În plus faţă de metodologia propusă de Kremer et al. , 2002 sau făcut observaţii privind prezenţa sau absenţa perilor stelaţi sau
fasciculaţi pe dosul laminei, nervura principală a frunzei şi în axilele
nervurilor (după Aas. , 1998).
Astfel , în vederea stabiliri apartenenţei fiecărui arbore studiat
la una dintre specii de gorun (Quercus petraea) şi stejar pedunculat
(Quercus robur) , s-au utilizat un număr de 9 variabile măsurate sau
observate direct pe frunze şi 5 variabile transformate, în total au fost
determinase 14 variabile. În total au fost analizate şi măsurate 300 de
frunze.
Toate datele măsurate şi observate pentru descriptorii
frunzelor constituie date iniţiale şi care au fost centralizate cu ajutorul
soft-ului Excel, în care s-a calculat o medie pentru 5 frunze pe fiecare
arbore în parte, pentru toţi parametrii descriptori ai frunzei, pentru cei
60 de arbori luaţi în studiu .
După care datele medii pe arbore au fost introduse în
programul Statistica, pentru analiza componentei principale (PCA:
engl. Principal Component Analysis) pe baza descriptorilor frunzei în
populaţia de la Ronişoara luată în studiu. În programul Statistică , sau
în soft-ul Excel a fost caracterizată variaţia descriptorilor frunzei prin
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calcul ca: media
(s%).

aritmetică,

abaterea standard (s)

şi

coeficientul de

variaţie

3. Rezultate obţinute
Datele iniţiale obţinute prin măsurători şi observaţii au fost
folosite pentru analiza componentei principale (PCA) (fig. 10). Se
poate observa că primele două componente explică 63% din variaţia
totală. Prima componentă (Axa 1) explică 44,62% din variaţie iar a
doua componentă explică 18,53% din totalul variaţiei, fapt pentru care
sunt considerate componentele principale, în timp ce următoarele 12
componente au împreună o pondere mai mică de 37%.
Distribuţia bidimensională sintetică a variabilelor este ' redată
în (fig. 11 ). Se poate observa că forma bazei laminei (BS), numărului
de nervuri intercalare (NV şi PV), pubescenţa (PU) şi lungimea
peţiolului (PL), au cele mai mari valori pe prima axă (Axa 1) (în
valoare absolută) în timp ce lăţimea celui mai mare lob (LW) şi
lungimea laminei până la cel mai mare lob (WP) prezintă valorile
minime.
Valori mari pe prima axă mai posedă: adâncimea sinului
(SW), rata adâncimii lobilor (LOR), numărul de lobi (NL), lungimea
laminei (LL) şi forma laminei (OB).
Lungimea laminei până la lăţimea celui mai mare lob (WP),
lăţimea celui mai mare lob (LW) şi lungimea laminei (LL) au cele mai
mari valori pe axa secundară (Axa 2), iar numărul de nervuri
intercalare (NV), procentul de veninaţie (PV) şi rata adâncimii lobilor
LOR au valorile cele mai reduse.
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Fig. 11 Contribuţia variabilelor la
cele 2 axe În cadrul PCA.

Fig. 10 Reprezentarea grafică a
componentelor principale pe baza
descri tarilor frunzei

Rezultatul analizei componentei principalele (PCA) pe baza
descriptorilor frunzei este prezentat în figura 12.
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Fig. 12 Analiza Componentei Principalele (PCA) pe baza descriptorilor
frunzei În populaţia Ronişoara

Din analiza (PCA) se observă două grupuri distincte (Fig . 8).
O entitate este compusă din 48 de exemplare, care constituie grupa
gorunului (Quercus petraea) , iar celălalt grup este compus din 12
exemplare, care va constitui grupa stejarului ( Q . robur).
De aici , se poate trage concluzia că în eşantionul extras din
populaţia de la Ronişoara , pe lângă cele 48 de exemplare de gorun
apar şi 12 exemplare de stejar pedunculat.
Antonie Kremer (INRA Franţa) a propus o funcţie pentru
discriminarea gorunului de stejarul pedunculat, care se bazează pe
lungimea peţiolului (PL în mm) şi numărul de nervuri intercalare (NV).
Funcţia propusă este: ID
357 - (97 x o PL) + (205 x NV) (PL în
mm).
Această funcţie propusă trebuie să aibă valori negative ID pentru
Quercus petraea şi valori pozitive pentru Q . robur.
Aplicând funcţia propusa de Kremer, cele 12 exemplare
considerate anterior ca fiind de stejar pedunculat conform PCA au o
valoare pozitivă acestei funcţii , iar la cele 48 de exemplare de gorun
funcţia ID are valoarea negativă , dar numai la exemplarul 35 care era
considerat un gorun după PCA ai frunzei , funcţia ID are valoarea
pozitivă , astfel încât intră în grupa stejarului.
Un gorun (Quercus petraea) tipic trebuie să prezinte peri
stelaţi pe dosul laminei şi peri fasciculaţi în axilele nervurilor pe partea
inferioară a frunzei (Aas, 1998). Astfel, rezultă că toate cele 48 de
exemplare considerate a fi gorun conform PCA îndeplinesc această

=

caracteristică .

Un stejar pedunculat ( Quercus robur) tipic nu trebuie să
prezinte peri stelaţi şi peri fasciculaţi pe dosul laminei sau în axilele
nervurilor pe partea inferioară a frunzei.
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Toate cele 12 exemplare considerate a fi de stejar peduncular
conform PCA şi funcţiei discriminative satisfac această condiţie.
Valorile obţinute pentru coeficientul de variaţie (s%), care
reprezintă abaterea standard faţă de media aritmetică în procente,
pentru descriptori ai frunzei de gorun în populaţia Ronişoara sunt mai
mici de 25%, ceea ce indică o variabilitate medie spre ridicată; iar
după numărul de nervuri intercalare, valoarea coeficientului de
variaţie, are o valoare peste 40%, adică variabilitatea este
accentuată, fiind explicată de neomogenitatea populaţiei.
4. Concluzii
Din studiul acestor probe reiese faptul că pe baza a 14
descriptori ai frunzelor şi cu ajutorul analizei componentei principale
(PCA) s-a reuşit separarea gorunului (Quercus petraea) de stejarul
pedunculat (Quercus robur) din populaţia luată în studiu. De aici
rezultă faptul că există şi exemplare de arbori de stejar pedunculat în
Rezervaţia Naturală Pădurea Ronişoara. Gorunul de Ronişoara
aparţine speciei Quercus petraea ssp. petraea.
Următorii descriptori ai frunzelor: lungimea peţiolului (PL),
numărul de nervuri intercalare (NV), baza laminei (BS) şi pubescenţa
(PU) sunt cei mai utili în diferenţierea gorunului faţă de stejarul
pedunculat. Variabilitatea descriptorilor frunzei pentru populaţia de
gorun de la Ronişoara este medie spre ridicată;
Metoda de determinare a gorunului şi stejarului pedunculat în
funcţie de tipul de peri (fasciculaţi sau stelaţi) propusă de botanistul
german Aas a dat rezultate similare cu cele rezultate din analiza
descriptorilor frunzelor.
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Rezervaţia Naturală „Pădurea

de larice

Coştiui"

lng. Petru Bacea

1. Scurt istoric al

rezervaţiei

Pădurea

de larice din Coştiui a fost înfiinţată în aprilie 1905, în
perioada dominaţiei imperiului Austro-Ungar, în locul unei foste
poieniţe din interiorul pădurilor administrate de „Salina Coştiui".
Materialul de plantat a fost obţinut de la Direcţia Silvică Rahău
din Ucraina, care gospodărea în regim silvic şi pădurile Salinei
Coştiui.

Transportul la destinaţie şi plantarea lor a fost efectuată de
funcţionarul salinei din Coştiui, Koszovan Demeter.
Rezervaţia s-a constituit ca arie protejată în baza Legii 5/2000
privind aprobarea Planului de Amenajarea Teritoriului Naţional secţiunea III - a zone protejate, având codul 2576.
Aceasta se află în custodia Direcţiei Silvice Baia Mare în
baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 236/2000
privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări prin Legea
nr. 462/2001 prin Ordinul nr. 850/2003 privind încredinţarea
administrării sau atribuirii custodiei ariilor naturale.
Din cele 6 categorii de management, conform Uniunii
The World
Mondiale pentru Conservarea Naturii (IUCN,
Conservation Union, în engleză: lnternational Union for Conservation
of Nature) şi conform legislaţiei Româneşti „ Pădurea de larice
Coştiui" face parte din categoria IV: Arii cu management activ al
habitatului sau speciei, arie protejată gospodărită în special pentru
conservare, prin măsuri de management activ.
Conform corespondenţei dintre categoria IUCN şi a
categoriilor de arii protejate „Pădurea de larice Coştiui" a fost
denumită Rezervaţie naturală.

Rezervaţia formează subparcela 126C din U.P. IV Ronişoara,
în suprafaţă de 0,70 ha şi are ca obiectiv principal „ocrotirea
exemplarelor seculare de larice (Larix decidua)".
în textul Legii 5/2000 arboretul de larice apare sub numele de
„Rezervaţia Pădurea de larice Coştiui" în suprafaţă de O, 70 ha.
Rezervaţia „Pădurea de larice Coştiui" mai este cunoscută
sub numele de Rezervatia de larice Coştiui; Laricetul de la Coştiui
sau Rezerva{ia de seminte de larice „Coştiui".
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2. Localizare
Rezervaţia

este situată în partea sudică a localităţii Coştiui, pe
dealul Fenyves, aproape de pârâul Sărat şi valea Seneş , afluenţi ai
văii Ronişoara şi se află pe teritoriul administrativ al comunei Rona de
Sus, judeţul Maramureş , România .
Localizarea rezerva iei din cadrul bazinetului Co tiui.

Figura 1 - Localizarea

rezervaţiei

din cadrul bazinetului Coştiui

Rezervaţia „ Pădurea

de larice Coştiui " se află în unitatea
amenajistică 126C, a unităţii de producţie IV Ronişoara, administrată
de Ocolul Silvic Sighet, Direcţia Silvică Baia Mare, Regia Naţională a
Pădurilor- ROMSILVA.
Altitudinea la care se află rezervaţia este de 460 m, având
expoziţia nord-vest, şi o înclinare de 12°, iar coordonatele geografice
ale rezervaţiei sunt 4?° 52' 28" latitudine N şi
24° 01' 59" longitudine E.
Rezervaţia este împrejmuită de exemplare de gorun, iar în
interiorul rezervaţiei se află o mică poieniţă.
3. Originea

şi evoluţia

laricelui (Larix decidua)

Genul Larix datează probabil din era secundară (Mezozoic),
laricelui european fiind Larix glacia/is (specie relictică,

strămoşul

dispărută).

În ceea ce priveşte laricele european, după unii autori, în
cretacic în China s-au separat două grupe de specii , din cea
orientală evoluând L. kaempferi, L. laricina ş . a. iar din cea occidentală
s-au desprins L. decidua şi L. sibirica, strămoşul laricelui european
fiind considerat Larix glacialis Ludm. (Pacioski, I., şi Sukaciov, V.N. ,
citaţi de Stănescu, V., et al. , 1997). în cuaternar laricele eurasiatic s-a

jurasic

şi
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divizat în L. sibirica - în Siberia vestică şi centrală şi L. decidua în
Europa (Gurean, D., 2007).
Strămoşul speciei L. decidua a migrat (în Jurasic), prin Altai şi
Siberia, până în Europa.
În timpul glaciaţiunilor laricele era împins spre sud şi la
altitudini mai mici iar în interglaciaţiuni înainta spre nord şi altitudini
ridicate. Fiind o specie de climat rece şi uscat, aparţinând florei
subglaciare, el a jucat un rol mai însemnat decât astăzi, rol confirmat
de prezenţa sa în asociaţiile de mesteacăn cu pin care ocupau
terenurile părăsite de gheţari. În acest sens, E. Pop (1954)
semnalează prezenţa polenului de tip Larix în cărbunii fosili de origine
cuaternară de la Avrig (Şipoteţ şi Valea Adâncata, la 400 m
altitudine), considerând că această specie a fost răspândită la noi atât
în fazele mai reci interglaciare, cât şi în glaciaţiuni (Gurean, D., 2007).
În postglaciarul WOrm, în Preboreal (acum circa 8000-9000
ani) este probabil ca laricele european să fi fost prezent în masa de
pinete silvestre dominante.

4. Sistematica

şi

caracteristicile biologice speciei

Conform sistematicii după Stănescu ( 1997), specia · Larix
decidua (laricele) se încadrează în: Genul Larix, Familia Pinaceae,
Ordinul Pinales (Coniferales), Subclasa Pinidae, Subîncrengătura
Coniferophytina, Încrengătura Spermatophyta.
Denumirea populară - larice, zadă, crin.
Caracteristicile biologice cu privire la înmulţire ale
laricelui sunt:
- maturitatea timpurie, fructificaţiile regulate în masiv sunt de
la aproximativ 25-35 ani (în medie 30 ani), dar arborii izolaţi pot
fructifica de la vârsta de 15-20 de ani;
- periodicitatea fructificatiilor în medie de 3-5 ani;
- maturatia este anuală, seminţele se coc prin octombrienoiembrie şi se diseminează şi iarna (pe timp uscat), iar perioada de
recoltare este octombrie-februarie;
- semintele de 3-4 mm lungime, nerăşinoase, concrescute cu
o aripă de 7-8 mm;
- puterea germinativă în general scăzută, de 30-60%
(Şofletea, 2007), respectiv 35-45% (Iancu, 1999), iar procentul de
seminţe seci se situează între 25-35% (Şofletea, 2007).
- plantula cu 5-7 cotiledoane divergente, dispuse radiar;
- creşterea laricelui este rapidă în tinereţe, în primii 2-3 ani
este mai înceată, după care devine cel mai repede crescător dintre
răşinoasele noastre, puieţii de trei ani pot ajunge la circa 1,0 m.
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5. Caracteristicile arboretului din

rezervaţie

După

datele din amenajament, arboretul prezintă funcţii
speciale de protecţie cu următoarele categorii funcţionale: 5H rezervaţie pentru producerea de seminţe forestiere şi 4F - arborete
din jurul motelurilor, campingurilor şi a staţiuni „Băile sărate Coştiui".
în urma deplasării pe teren în primăvara anului 2009 s-au
numerotat exemplarele de larice, iar în carnetul de inventariere s-au
trecut: diametrele de la înălţimea 1.3 m, clasele de calitate, defectele
vizibile şi înălţimea a arborilor cu diametrele în jurul valorii medii
(anexa 1.).
După prelucrarea datelor (anexa 2.) numărul exemplarelor de
larice din suprafaţa rezervaţiei este de 78 fire, diametrul mediu la 1,30
m înălţime de la nivelul solului este 76 cm , diametrul maxim întâlnit
este 95 cm, iar înălţimea medie a arborilor de larice este de 38 m,
înălţimea maximă fiind de 42 m.

Ritidomul (Foto: Anton Bacea)

Exemplare de arbori (Foto: Anton
Bacea)

Elagajul natural (spălarea de crăci) este de 50 % din înălţimea
arborilor, densitatea este de 0,3 şi compoziţia actuală de 60 % larice
şi 40 % gorun, provenienţa gorunului din rezervaţie fiind din
regenerări naturale, respectiv din sămânţă.
Unele exemplare de ·1arice din rezervaţie prezintă vârfurile
uscate şi la baza trunchiului scorburi, datorate vârstei.
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Volumul brut de masă lemnoasă conform actului de punere în
valoare este de 489,0 m3 , volumul lemnului lucru 372 m3 iar volumul
arborelui mediu este de 6,27 m3 .
Valoarea conform actului de punere în valoare este de 46908
lei, respectiv 126 lei/ m 3 lemn lucru pe picior.
6. Etajul

arbuştilor şi pătura

erbacee a

rezervaţiei

Stratul arbuştilor este format în proportie de 90% din alun
(Corylus avei/ana), iar diseminat se mai găsesc exemplare de sânger
(Camus sanguinea), caprifoi (Lonicera xylosteum), salbă râiosă
(Evonymus verrucosa), mur (Rubus hirtus), paţachină (Frangula
alnus) şi soc negru (Sambucus nigra).
Acest etaj în rezervaţie prezintă o consistenţă aproape plină,
respectiv un grad de acoperire a solului în proporţie de 90%, pătura
erbacee fiind reprezentată de plantele estivale (care apar primăvara),
deoarece lumina nu pătrunde la acest nivel din cauza frunzişului
bogată a stratului arbustiv.
Stratul erbaceu este alcătuit din specii de plante ca: viorele
(Scilla bifa/ia), spânzui (Helleborus purpurascens), mierea ursului
(Pulmonaria officinalis), popâlnicul iepuresc (Hepatica nobilis), alior
(Euphorbia amygdaloides), splinuţă ( Chrysosplenium alternifolium),
rogozul (Carex pilosa, C. sylvatica), tilişcă (Circaea lutetiana) etc.
7.

Consecinţe

Rezervaţia de larice din Coştiui este un arboret artificial creat
prin plantaţii, adaptat condiţiilor staţionale şi climatice, mărturie fiind
exemplarele de larice în vârstă, excepţionale ca dimensiune şi
calitate.
Lipsa unei generaţii tinere naturale de larice se datorează
subarboretului şi activităţilor antropice (păşunat).
Se ştie că laricele în tinereţe are nevoie de multă lumină fiind
o specie cu temperament de lumină, nu rezistă la umbră.
S-a mai spus faptul că seminţele de larice din rezervaţie sunt
sterile, seci deci din sămânţă nu se pot obţine puieţi.
în consecinţă propunem diferite tehnici şi modalităţi în
vederea obţinerii unor exemplare tinere de larice din şi în rezervaţia
de larice.

8. Metode de

obţinere

a seminţelor

şi plantulelor(puieţilor)

Recoltarea fructelor (conurilor) cu seminţe se face după
coacere şi înainte de diseminare cât timp fructele mai rămân pe
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arbore, iar perioada de recoltare este lungă, ajungând la 4 luni
(octombrie-februarie).
Pentru recoltarea conurilor şi seminţelor de larice de pe arbori
se recomandă metoda de recoltare din coroana arborilor nedoborâfi,
care este şi ceea mai complexă şi costisitoare metodă, practic unica
metodă fezabilă de recoltare a conurilor de larice.
În cazul recoltării din coroana arborilor de larice din rezervaţie,
culegătorul trebuie să ajungă la nivelul coroanei, iar pentru urcarea în
coroana arborilor se pot folosi diverse mijloace şi dispozitive.
Recoltarea fructelor şi seminţelor din coroana arborilor pe
picior din rezervaţia de larice Coştiui este costisitoare, presupunând
totodată şi muncitori calificaţi pentru escaladarea arborilor foarte înalţi
din rezervaţie (unele exemplare având 42 m înălţime).
Pentru urcarea directă pe trunchiul arborilor se pot folosi
ghearele şi inelele de frânghie.
Cele mai utilizate dispozitive pentru a urca la nivelul coroanei
arborilor sunt: scările (scara daneză, scara suedeză şi scara de
frânghie), inelele de frânghie şi dispozitivul elvefian de urcare tip
„bicicletă ".
Culegătorul odată ajuns la nivelul coroanei, se deplasează de
la o ramură la alta în vederea recoltării conurilor şi seminţelor,
purtarea echipamentului special de protecţie şi asigurare a acestuia
(centură de siguranţă sau alte legături) fiind obligatorie.
Recoltarea din coroana arborilor presupune apropierea
ramurilor de larice (manual sau cu ajutorul unor cârlige speciale),
desprinderea directă a conurilor cu mâna sau tăierea cu foarfece sau
cosoare de diferite tipuri, iar colectarea de către culegător se poate
face direct în saci purtaţi la brâu sau pot fi adunate de pe suprafaţa
solului.
Până în prezent deşi în trecut au fost tentative nu a reuşit
nimeni să recolteze conuri cu seminţe sau numai seminţe de larice
din rezervaţie.
Rezervaţia este situată astfel încât accesul se poate face în
prezent pe jos sau cu căruţa, deplasarea cu autospeciale în vederea
recoltării conurilor fiind exclusă.
Modalităţile de obţinere a conurilor descrise mai sus, se referă
la strângerea în cantităţi industriale, pe când în situaţia noastră în
prima fază avem nevoie de cantităţi mici de seminţe.
O metodă cu rezultate a fost folosirea în rezervaţie unei arme
de vânătoare cu ţevi lise şi cartuşe cu alice de 5 mm. În acest fel am
reuşit să obţinem conuri cu seminţe şi lujeri.
În primăvara anului 2009 am reuşit să strângem seminţe de
larice de pe litiera din rezervaţie. Această metodă este greoaie şi
necesită un ochi foarte agil şi format în acest sens.
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Semin ţel e astfel obţinute au fost puse în apă rece unde au
stat maxim o ju mătate de oră , timp în care seminţele seci au rămas la
suprafaţa apei, iar cele fertile s-au depus pe fundul vasului.
Astfel s-a ajuns la concluzia că seminţele din rezervaţie sunt
fertile , capabile a da naştere la puieţi de larice.
Totodată cu ocazia deplasării în rezervaţie s-:- a defrişat
subarboretul de pe o suprafaţă de 100 m2 , având laturile de 1O x 1O
m, iar din materialul rezultat s-a făcut un gard perimetral.
În interiorul suprafeţei am mobilizat solul , practic s-a greblat
litiera formată din frunze de alun şi larice.
Seminţele obţinute din rezervaţie au fost semănate în grădina
de lângă casă , iar după o lună am obţinut plantule (puieţi) de larice. În
rezervaţia de larice, în suprafaţa experimentală puieţi de larice au
fost mult mai dezvoltaţi decât în grădină şi în număr mult mai mare. În
releveele de 1 m2 din suprafaţa amenajată am găsit o medie de 9
plantule de larice.

Puieţi

de larice din

suprafaţa experimentală

(Foto: Petru Bacea)

Pământul

considerabil
vegetaţie şi

de sub arborii de larice din pădure activează
în înălţime a plantulelor în primul an de
anume de două ori faţă de plantulele crescute în pământ
creşterea

obişnuit

din pepinieră.
Aceasta se datorează faptului că solul din arboretul de larice
are o activitate microb ian ă mult mai activă decât în solul din grădină
(27360 milioane de microorganisme în solul din laricet faţă de 18,9
milioane în solul obişnuit , cantităţile fiind considerate la 1g
sol ) .(Rubţov , 1958)
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În cursul anului 2009 am reuşit să scot din suprafaţa
în ghivece, un număr de 50 plantule de larice, ca
măsură de siguranţă în cazul în care se distruge suprafaţa
experimentală , lucru care s-a şi întâmplat, începând din toamna
anului 2009 când pe o proprietate din vecinătatea rezervaţiei s-a
stabilit o turmă de oi şi capre. Acestea deplasându-se la alte terenuri
prin rezervaţia de larice au distrus plantulele de larice. În schimb în
grădină s-au dezvoltat un număr de 50 puieţi de larice.
experimentală,

Puieţi

de larice

scoşi

din

suprafaţa experimentală

(Foto: Petru Bacea)

Se poate deci concluziona faptul că seminţele sunt viabile, au
capacitate de a da naştere unei generaţii tinere de larice.
Cea mai eficientă şi economică metodă de obţinere a puieţilor
de larice este sub pădurea maternă , în acest sens fiind necesară
executarea unor lucrări de ajutorare cum ar fi:
extragerea subarboretului format în principal din alun;
mobilizarea solului de sub exemplarele de larice;
împrejmuirea suprafeţei unde se află rezervaţia de larice.
Totuşi aceste exemplare tinere obţinute din sămânţă, genetic
nu sunt pure, adică nu moştenesc în totalitate caracterele calitative şi
cantitative ale arboretului matern, deoarece în apropiere, la nici 50 m,
se află un arboret de larice de provenienţă tiroleză (Austria), astfel că
încrucişarea între cele două provenienţe este foarte probabilă.
Conform studiilor efectuate, în cazul arboretelor care ocupă
suprafeţe mici, distanţele de 3-5km între ele sunt suficiente pentru a
asigura o izolare corespunzătoare, adică a împiedica hibridarea celor
două provenienţe ( provenienţa de Rahău- Ucraina şi provenienţa din
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Tirolia- Austria). Un factor decisiv în migraţia polenului îl joacă
curenţii de aer, mai ales cei ascendenţi.
Obţinerea unor exemplare identice cu cele din rezervaţia de
larice se poate realiza prin altoire, respectiv pe un portaltoi de larice
se grefează un altoi, lujer prelevat din coroana unui exemplar matur
din rezervaţie.
Rezervaţia de larice din Coştiui este un arboret format din
exemplare valoroase din punct de vedere calitativ, cantitativ, estetic şi
economic, astfel că se impune obţinerea unei generaţii tinere cel
puţin la fel de valoroasă. Pentru a atinge acest scop, sunt necesare
următoarele:

1- pentru semănături în pepiniere:
recoltarea conurilor cu seminţe din coroana arborilor.
2- pentru regenerarea sub masiv:
împrejmuirea rezervaţiei de larice;
tăierea subarboretului;
mobilizarea solului.
Puieţii astfel obţinuţi pot fi transplantaţi şi în alte locuri unde
condiţiile staţionale şi climatice să fie cel puţin identice cu locul de
origine.
În vederea continuării cercetărilor propun identificarea unor
staţiuni în care s-ar putea introduce exemplarele de larice provenite
din rezervaţie. Acest loc este necesar să întrunească anumite condiţii
cum ar fi:
- altitudinea cuprinsă între 400 - 600 m;
- optim ar fi un platou vântuit în suprafaţă de 1-3 ha;
- solul profund de bună calitate;
- departe de zonele unde se practică activităţi antropice ;
provenienţă
- să fie izolat de alte arborete de larice, de
necunoscută.

9. Concluzii
1. Din cele arătate de mai sus, este vorba de o rezervaţie
naturală valoroasă din punct de vedere genetic, ecologic, estetic şi nu
în ultimul rând economic pentru localitatea Coştiui;
2. Arborii foarte bătrâni şi lemnul mort asigură habitate,
adăpost şi sursă de hrană pentru insectele, păsările şi mamiferele din
zonă;

3. Condiţiile climatice şi edafice, respectiv biotopul din zonă
sunt favorabile dezvoltări laricelui de provenienţă ucraineană,
comparativ cu alte păduri de larice din zonă de provenienţă tiroleză;
4. Lipsa unei noi generaţii naturale sub arboretul matur se
datorează subarboretului cu consistenţă
plină şi din cauza
păşunatului intensiv mai ales primăvara şi toamna;
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5. Arboretul de larice a fost încadrat în grupa I funcţională 5H
- rezervaţie pentru producerea seminţelor, dar se vehiculează şi la
ora actuală că seminţele sunt sterile;
6. În urma unor cercetări în zonă s-a reuşit obţinerea de
plantule de larice (4-6 exemplare I m2 ), ceea ce denotă faptul că
seminţele sunt fertile, urmând a continua cercetările în acest sens.
Măsuri: împrejmuirea rezervaţiei pentru a evita accesul
animalelor (oilor şi caprelor) în zonă, îndepărtarea subarboretului şi
mobilizarea solului în vederea instalării unei noi generaţii.
În această lucrare am încercat să arătăm stadiul actual al
cunoştinţelor şi cercetărilor efectuate în rezervaţia de larice din
Coştiui, precum şi problemele pe care încercăm să le rezolvăm.
Astfel autorităţile publice, organizaţiile nonguvernamentale care au
competenţa de a realiza obiectivele propuse sau persoanele care au
cunoştinţe practice cu privire la modul de recoltare a seminţelor sau
altoirea răşinoaselor să nu ezite a ne contacta.
Nr.
de
arb.
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

Diametrul (cm)
real

rotunjit

70
66
51x88
76
74
66
86
84
72
83x100
83x89
84
65
64
54
84
66
72
74
62
62x83
67
74
72
85x94
67
90
87
83

72
64
68
76
72
64
88
84
72
92
84
84
64
64
52
84
64
72
76
60
72
68
72
72
88
68
88
88
84

Clasa
de
calitate.
I
I
li
I
IV
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Observaţie

vrf. uscat

curbat
vrf. uscat
vrf. uscat
-

vrf. uscat
vrf. uscat

lemn mort la bază
curbură mare

-

*

curbură

lemn mort

până

la 15 m, vrf. uscat

fără

lemn mort

până

vrf.
la 15 m,

fără

oelivură

între 2-4 m

-

-

curbură accentuată
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la

bază

30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78

72

72

76
76
70
55
67
54
57
84
75

76
76
68
56
68
52
56
84
76

72

72
72

72
77x62
62x67

68
64

72

72

66
83
70
78
68
68
64
69
83
64
69
83
75
80
58
85x105
68
88
77
69
92
83
78
81
79
66
78x91
70
68
84
66
74
82
72

64
84
68
76
68
68
68
68
84
64
68
84
76
80
56
96
68
88
76
68
92
84
76
80
80
64
84

72
68
84
68
76
80

72

-

I
I
I
I
I
I
I
I*
li
I
I
I
I
I
I
I
*

curbură

vrf. uscat
vrf. înclinat fată de teren
vrf. uscat
lemn mort de la bază până la 7 m
curbură

-

-

înfurcire la bază
lemn mort
curbură

curbură

curbură

curbură

curbură
până

lemn mort

la 1O m, vrf. uscat

lemn mort de la 3-7 m

I*
li
I
IV
I
I
I
I
I*
I
I
I
III
I
I*
I
I
I
I
I
li
I

la

bază

lemn mort

înclinat fată de teren
înclinat fată de teren
înclinat fată de teren
curbură si furcă la bază
lemn mort de la 6 m

înclinat fată de teren
înclinat fată de teren
-

înfurcit la

bază,

vrf. uscat

înclinat fată de teren
înfurcit la bază, vrf. uscat
lemn mort 4 m, înclinat fată de teren
vrf. uscat
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Din tabelul de mai sus rezultă faptul că cele mai multe
exemplare, respectiv 12 fire au vârful uscat, urmat de cele care
au lemn mort, putregai la bază.
Bibliografie
Abrudan, I.V., 2006: Împăduriri. Editura Universităţii "Transilvania"
Braşov.

Bout, O., 201 O: Monografia comunei Rona de Sus. Editura Echim,
Sighetu- Marmaţiei.
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Bucureşti.
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1958: Cultura speciilor lemnoase În pepiniere (Forestiere
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Specii noi în fauna de nevertebrate a
(completare)

Maramureşului

Iosif

Bereş

Muzeul Maramureşului,
Sighetu Marmaţiei

istoric, este o unitate geografică bine
în N - NV-ul României. Depresiunea este tăiată în
două de râul Tisa, care formează şi graniţa României cu Ucraina.
Din punct de vedere ecologic, teritoriul este foarte variat.
Energia reliefului depăşeşte 2000 m., altitudinea cea mai coborâtă 204 m. - se află lângă râul Tisa la Teceul Mic şi cea mai înaltă 2303 m. - pe vârful Pietrosului în M-ţii. Rodnei.
Fauna de nevertebrate foarte bogată a acestui teritoriu nu a
fost sistematic cercetată până la data de 1994, când conducerea
Muzeului de Istorie Naturală „Grigore Antipa" a organizat expediţii de
cercetare cu numeroase grupuri de cercetători în fiecare an în diferite
anotimpuri, îndrumate şi de specialişti de la Muzeul Maramureşului
din Sighetu Marmaţiei.
Primul capitol referitor la fauna de nevertebrate a
Maramureşului a apărut în anul
1997 intitulat „Expediţii în
Maramureş" (Traveaux, voi. XXXVII), care s-a continuat şi în anii
Teritoriul

Maramureşului

conturată, aşezată

următori.

Aceste cercetări au evoluat din nou în anul 2004, când
Universitatea de Vest „Vasile Goldiş" a încheiat un contract de
cercetare cu Muzeul de Istorie Naturală din Budapesta, cu
conducerea de specialitate a lui I. Beres de la Muzeul Maramureşului
din Sighetu Marmaţiei.
Aceste cercetări s-au continuat până în anul 2009, când a fost
realizată ultima expediţie în M-ţii. Rodnei, la căldarea Iezer.
Majoritatea lucrărilor au apărut în „Studia Universitatis «Vasile
Goldiş» Arad", Seria Ştiinţele Vieţii, nr. 17/2006 şi nr. 18/2008 - V.
Goldiş University Press Arad.
Unele lucrări au fost publicate şi în alte publicaţii de
specialitate în străinătate, mai greu accesibile pentru cercetătorii
noştri.

Conspectând aceste lucrări, am găsit descrise specii noi
pentru ştiinţă, precum şi multe date ca primă semnalare în fauna
României. Din acest considerent, am crezut că ar fi util ca aceste
faunei de
date importante care să contribuie la cunoaşterea
nevertebrate a Maramureşului şi a României, să fie publicate într-un
singur material.
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Studiind acest vast material bibliografic din 37 de lucrări,
putem remarca, că au fost descrişi de autori 12 specii noi pentru
ştiinţă şi 149 de taxoni ca primă semnalare în fauna de nevertebrate
a României. Aceste materiale au fost prezentate la Conferinţa
Internaţională organizată sub egida Academiei Române intitulată
„Sisteme ecologice şi antropice în Bazinele Someş, Griş, Mureş, Tisa"
organizată la Macea între 7-8 mai 2010. Cu această ocazie autorii au
subliniat că materialul colectat nu a fost prelucrat în întregime, se
aşteaptă semnalări noi importante în viitor.
În această notă dorim să redăm circuitului ştiinţific încă trei
specii noi pentru ştiinţă colectate şi descrise din Maramureş cu
menţionarea autorilor, specialiştilor care le-au colectat, a locurilor de
colectare, coordonatele geografice, datele colectării.
În lucrarea autorilor Cs. Csuzdi, V. Pop, Antonia Adriana Pop,
descriu 2 specii de râme (Oligocheta: Lumbricidae) noi pentru ştiinţă:
1/. Octodriloides izanus sp. nov Holotipul colectat la Iza Izvor,
M-ţii.
Rodnei, Maramureş, România, coordonatele geografice:
47°36.058' N; 24° 31.812' E., în pădure mixtă, alt. 946 m., Leg. Cs.
Csuzdi, J. Kontscan, , D. Muranyi & V.V. Pop, 0.05.2008.
Paratypes: HNHM/15307 2 ex., Romania, M-ţii. Rodnei, Săcel,
Iza Izvor, 946 m. Leg. Cs. Csuzdi, J. Kontschan, D. Muranyi,
23.05.2007, HNHM/15347 2 ex., ICBCN/446-2 1 ex., România, M-ţii
Rodnei, Săcel, Iza Izvor, 946 m. Leg. Cs. Csuzdi, J. Kontschan, O.
Muranyi & V.V. Pop, 20.05.2008.
2/.
Octodrilus parvivesicu/atus sp. nov.:HNHM/15349
România, Mţii. Rodnei, Iza Izvor, 4T 36.058' N, 24° 31.812' E.
Pădure mixtă, 846 m. Leg. Cs. Csuzdi, J. Kontschan, D., Muranyi &
V. V., Pop, 20.05.2008.
Paratypes: HNHM/15384 2 ex., ICBCN/446-1 1 ex., Mţii.
Rodnei, Iza Izvor, Râul Iza, 20.05.2008, 946 m. HNHM/15246 1 ex.,
HNHM/15247 1 ex., HNHM/15256 1 ex., HNHM/15247 1 ex.,
HNHM/15256 1 ex., HNHM/15257 1 ex., Lăpuş, Mţii. Văleni
(Văratec), Secătura, 23.05.2006, 754 m. HNHM/15249 1 ex,
.05.2006, 966 m. HNHM/15262 1 ex., 23.05.2006, 987 m.
HNHM/15306 2 ex., Mţii. Rodnei, Iza Izvor, 23.05.2007, 946 m.
HNHM/15287 1 ex., Staţiunea Borşa şi Vf. Gărgălău, 26.09.2006,
1700 m.
Olah Janos, în lucrarea lui publicat în BRAURIA (Lunz am
See, Austria) descrie o nouă specie pentru ştiinţă: Trichoptera,
Limnephilidae, colectată pe Platoul Vulcanic Maramureş.
3/. Chaetopteryx aproka n. sp. Holotipul a fost colectat în Mţii.
lgniş, Deseşti, Staţiunea Izvoare, alt. 1020 m. 4T 43' N, 23° 44' E.,
24.09.2005. Leg. Kontschany, J., Muranyi, O., Nedli, J. (ex. Holotip, 2
ex. Paratip ) depozitate la Muzeul de Istorie Naturală din Budapesta.
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Zona a fost cercetată la 27.10.2010 de Barcanfalvi, P.,
Muranyi, D., Olah, Zs. Colectând 15 masculi şi 2 femele la alt. 920 m.
4T 45' N 23° 43' E, iar la 08.10.2010, 28 masculi şi 10 femele.
Cercetările au fost continuate şi în datele de 08, 20, 21 oct.
201 O capturând numeroase exemplare din această specie. Din acest
material bogat, exemplarele de paratipi au fost depuse la următoarele
colecţii şi instituţii: Colecţia Privată Olah, Zs. (Debrecen), Colecţia
Malicky (Lunz-am See, Austria), Museo Civico di Scienze Naturali
(Bergamo), Natur Historiska Rickmuseet (Stockholm), National
Museum of Natural History, Smithsonian lnstitution (Washington DC).
REZUMAT: În această notă sunt publicate datele celor trei
specii de nevertebrate noi pentru ştiinţă, două de Lumbricide: 1/.
Octodriloides izanus, 2/. Octodrilus parvivesiculatus şi una de
Trichoptera, Limnephilidae: 3/. Chaetopteryx aproka.
Din aceste rezultate se poate trage concluzia asupra bogăţiei
şi varietăţii faunistice din Maramureş.
Cercetările care vor fi efectuate în viitor au perspective mari
pentru a completa inventarul faunistic din Maramureş.
Bibliografie

CSABA CSUZDI, VICTOR V. POP, ANTONIA ADRIANA POP (2010):
The earthworm fauna of the Carpathian Basin with new records and
description of three new species (Oligochaeta: Lumbricidae).
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Privire

generală

asupra Defileului
Flora

Vişeului.

Beres Marta
Muzeul Maramureşului,
Sighetu Marmaţiei
Descrierea zonei:

Defileul Vişeului se află în Depresiunea Maramureşului între
Bistra şi Valea Vişeului. Defileul are o lungime de 4,3 km
şi este străbătut de râul Vişeu, fiind delimitat în stânga de valea
Tocarnea şi valea Luhei iar în dreapta de două culmi secundare ce
coboară din Muntele Muncelu .
Defileul Vişeului aparţine de Dealurile Maramureşului ,
respectiv Dealul Tocarnea (895 m) în stânga râului Vişeu şi Munţii
Maramureşului , respectiv
Muntele Muncelu ( 1318 m) în dreapta
râului.
Altitudinea minimă a defileul este de 351 m iar altitudinea
maxima este in vârful Tocarnea 895 m.
localităţile

Râul

Vişeu

la

ieşirea

din Defileul

Vişeului

Geologic în defileu sunt depozite detritice - gresii, marne şi
conglomerate cretacice (senonian), şisturi epimetamorfice ale seriei
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de Repedea şi calcare eocene în care s-au format 5 peşteri şi un
aven.
În zona Defileului Vişeului se încadrează clima este
continental-moderată şi cuprinde sectorul climei de munte, ţinutul
munţilor mijlocii. Este expus - prin coridorul Vişeului şi al Tisei vânturilor estice (care aduc precipitaţiile) şi ale celor nordice (care
aduc iernile mai geroase).
Defileul Vişeului face parte din Parcul Natural Munţii
Maramureşului, iar o suprafaţă de 795 ha este protejată şi face parte
din nucleul geologic, floristic şi faunistic Zaslău-Runcu-Hlubochi.
(descrierea zonei şi foto: Chiş Vasile Timur)
Istoricul

cercetărilor

floristice:

Acest teritoriu a rămas uitat mult timp de atenţia botaniştilor.
Primul botanist de la care avem date floristice este inginerul silvic,
botanist, Artur Coman, cine, printre altele, a semnalat în anul 1956
prezenţa Papucului Doamnei (Cypripedium ca/ceo/us) în Defileul
Vişeului ca unica staţiune atunci din Maramureş. Mai târziu în cadrul
Proiectului finanţat cu scopul înfiinţării Parcului Naţional Munţii
Maramureşului
Phare-Credo,
Marta Beres de la Muzeul
Maramureşului din Sighetu Marmaţiei a completat datele floristice din
această zonă. Brioflora defileului a fost studiată de către botanistul briolog Boros Adam din Ungaria, la invitaţia lui A. Coman. Sarcina
botaniştilor rămâne în viitor completarea datelor floristice şi
fitosociologice în această zonă.
Metode:

1. Studierea bibliografiei legate de acest ţinut:
a. studierea herbarului şi lucrările lui A. Coman,
b. deplasare la Muzeul de Istorie Naturală Ungară din Budapesta
pentru studierea jurnalului de teren şi ierbarul de Briofite a lui Boros
Adam;
2. Deplasări pe teren pentru cercetarea florei, întocmirea listei
floristice cuprinzând totalul rezultatelor cercetărilor cunoscute până în
prezent. Nomenclatura zormofitelor este luată după lucrarea
elaborată de V. Ciocârlan (2000) şi a briofitelor este cea folosită de
regretatul Baros A..
La prezentarea speciilor am adăugat următoarele informaţii:
denumirile populare româneşti ale speciilor, informaţii toponimice,
apartenenţa la diferite grupe de bioforme, elementele floristice, datele
ecologice, valorile a indicilor ecologici: umiditate (U.), temperatură
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(T.), reacţia solului (R.), informaţii cariologice,
cromozomi (2n) indiciile de diplodie (D.).

numărul

somatic de

Discutarea temei:
Sub aspect floristic, Defileul Vişeului se află în plină zonă
la regiunea euro-siberiană, provincia centraleuropeană, subprovincia carpatică, ţinutul Carpaţilor Orientali grupa

forestieră, aparţinând

Munţilor Maramureşului.

Din punct de vedere floristic sunt importante atât malurile
cât şi albia râului. Natura din malul drept a fost perturbată
prin construirea drumului judeţean 158 şi de calea ferată, care
urmăresc valea în imediata apropiere, iar flora s-a restabilit pe
zidăriile căilor ferate şi pe malul înalt, drept al râului. În stânga râului
Vişeu, (Tocarnea, Runcu la tunel, Zaslău) se înalţă stâncăriile
abrupte, înalte de 30 - 50 de m. din conglomerate-calcaroase,
calcare, grohotişuri mari, în majoritate fixate de vegetaţie, acoperite
cu plante lemnoase, plante saxicole. În ambele părţi ale malului râului
îngust se găsesc ierbacee, dar în mare parte pădurile ajung până la
râu. Este importantă chiar şi albia râului, unde pe bolovani s-au
instalat specii de briofite. Marginile de SE ale pădurilor sunt însoţite
de tufărişuri, în care vegetează Corylus avei/ana, Carpinus betu/us,
Alnus glutinosa etc. Atât pe deasupra stâncăriilor cât şi la marginea
pădurilor dinspre N, E, S-E se întâlnesc pajişti secundare alcătuite
îndeosebi din specii mezohigrofite, care sunt folosite de localnici ca
Vişeului,

fâneţe.

Studiile noastre cuprinde flora din pădurea din stânga şi
dreapta văii, flora stâncăriilor, parţial flora pajiştilor, semnalând doar
câteva specii mai importante.
În cele ce urmează, vom enumera taxonii cunoscuţi de aici până în
prezent, eşantioanele sunt păstrate în ierbarele de la muzeele din
Sighetu Marmaţiei, Budapesta şi în proprietate personală.
Lista

floristică:

A. Plante lemnoase
- Abies alba Miller - Brad, M.Ph. -mPh., Centr.-eur.-mont., 2n=24,
U4T3RO D., puieţi, pe stâncării.
- Acer pseudoplatanus L., - Paltin, Paltin de munte, MPh - mPh., Eur.
centr., 2n =52, U3,5T3R3, P., în pădure., la marginea şoselei.
- Alnus glutinosa (L.) Gaertn. MPh - mPh., Euras, 2n=28, _U5T3R3,
P., la marginea pârâului..
- Carpinus betulus L. - Carpen, MPh - mPh., Eur., 2n=64, U3T3R3,
P., în pădure şi tufărişuri..
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- C/ematis vita/ba (L.) Muller - Curpen de munte, Ph.-liană, Euras.arct.- alp.- eur., 2n=16, U3T3R3, D., în pădure.
- Corylus avei/ana L., - Alun, mPh., Eur., 2n =22, U3T3R3, D.
tufărişuri la marginea pădurii.
- Daphne mezereum L., - Tulichină, Ph. -arbust, Euras, 2n=18,
U3,5T3R3, D., în pădure şi pe stâncărie ..
- Fagus sy/vatica L. subsp. sy/vatica - Fag., MPh.- mPh., Centr. eur.atl., 2n=24, U3T3RO, D., în pădure şi stâncărie ..
- Fraxinus excelsior L. - Frasin, Mph, Eur., 2n =46, U3T3R4, D., în
pădure şi puieţi pe stâncărie.
- Frangula alnus Mill. - Cruşân, Mph, Euras., 2n =20, U4T3R3, D., în
pădure.

- Ligustrum vulgare L., mPh., Eur .. , 2n =46, U2,5T3R3, D., în pădure.
- Padus avium Miller - Mălin, MPh - mPh, Eur., 2=16,24,32,
U3T3R3, D., în pădure.
- Picea abies (L.) Karsten - Molid, MPh. şi puieţi, Centr. eur. şi nordic,
2n=24, UOTORO, D., în partea superioară a stâncilor
- Populus tremula, L. - Plop tremurător, mPh., Euras, 2n=38,
U3T2R2, D., în pădure la piciorul stâncăriilor.
- Quercus petraea (Matt.) Liebl. - Gorun, MPh - mPh., Eur., 2=24,
U2,5T3RO, D., în pădure.
- Robinia pseudacacia L. - Salcâm, Salcâm alb, Ph., arbore, Am de
N., 2n=20,22, U2,5T4RO, D., la marginea drumului.
- Rubus sp. în pădure.
- Salix alba L. - Salcie, Ph. arbore, Euras., 2n=76, pe malul râului.
-Sa/ix caprea L. - Salcie căprească, Ph. arbore, Euras., 2n=38,57,76,
- Sambucus racemosa L., - Soc roşu, Ph., arbust, Circ., 2n=36,
U3,T2R3, P., marginea pădurii.
- Sorbus aucuparia L.subsp. glabrata (Wimmer et Grab.) - Scoruş de
munte, mPh. Centr. eur. (mont.) şi N. eur., 2n=34, U3T2,5R2, D., în
pădure, pe stâncărie.
- Sorbus torminalis (L.) Crantz - Sorb, Ph. arbore, Centr. eur.,
2n=34,U2,5T3R4, D., pe stâncărie.
- Spiraea chamaedrifolia L. - Cununiţă, mPh., Euras, 2=18,36,
U3T2,5RO, D - P., pe stâncărie.
- Ulmus glabra Huds. - Ulm, MPh - mPh., Euras., 2n=28, U4T3R3,
P., în pădure.
- Tilia cordata Miller - Tei pucios, M.Ph., Eur., 2n=82, U3T3R3, D., în
pădure şi pe stâncării.
- Viburnum opu/us L. - Călin, Ph. arbust, Circ., 2n=18, U4T3R4, D
marginea pădurii, trufărişuri.
B. Plante erbacee:
- Achil/ea millefolium L. - Coada şoricelului, H., Euras, 2n=54,
U3TORO, P, în pajişte.
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- Aegopodium podagraria L. - Piciorul caprei, H.(G.), Euras,
2n=22,42,44, U3,5T3R3, P., pajişte, tufăriţuri.
- Anthyl/is vulneraria L. - Vătămătoare, H., Eur., 2n=12, U2TOR4, D.,
la piciorul stâncăriei, în pajişte,
- Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. var. genuine Gr. et Godr. Haşmaciucă, Ht.-H., Euras.,2n=16,18, U3T3R4, D., lângă râu.
- Aruncus dioicus (Watter) Fernald - Barba popii, Euras, (mont.),
2n=14,18, U4T2,5R3, D., sub stânci la marginea râului.
- Asplenium ruta - muraria L. - Ruginiţă, H., Euras., 2n=144,
U1 ,5T3R5, P., pe stânci. - Asplenium scolopendrium L. - Năvalnic, Limba cerbului, Limba
vecinului, G., Circ. 2n =72, U3,5T3R5, P., pe stânci.
- Asplenium viride Huds. - Pocitoc, H., Circ., 2n-=2, U4T2R4, P, pe
stânci.
- Bellis perennis L. - Bănuţi, Părăluţe, H., Eur., 2n =18,U3T2,5RO, D.,
marginea drumului.
- Blechnum spicant (L.) Roth - Scăriţa muntelui, H., Circ. 2n=68,
U3,5T2R1 ,5, P., în pădure.
- Brachypodium sy/vaticum (Huds.) Beauv. - Obsigă, H., Euaras
(submedit.), 2n=18, U3T3R4, D., marginea dreaptă a râului.
- Campanula carpatica Jacq. - Cădelniţă, H., End. carp., 2n=34, pe
zidăria drumului.
- Capsei/a bursa-pastoris (L.) Medicus - Traita ciobanului, Th, Cosm.
2n=32, U3TORO, P., la marginea drumului,
- Cardaminopsis arenosa (L.) Hayek subsp. arenosa - Frigurele, T Ht., H., Eur. centr. 2n=18,28,32, U2,5T3R4, D., pe locuri pietroase.
- Carex divulsa Stokes - Rogoz, H., Circ., 2n=56,58, U2,5T3RO, P., la
marginea pădurii.
- Carex montana, L. - Rogoz, H., Euras., 2n =38, U2T2,5RO, P., în
pajişte, la marginea pădurii.
- Carex pi/asa, Scop. - Rogoz, G., Centr. eur. 2n=44, U2,5T3R3,
P.,la marginea râului.
- Cirsium erisithales (Jacq.) Scop. - Colţul lupului, H., Eur.-centr.,
2n=34, U3T3R4,5, D., la stânci.
- Cephalanthera damasonium (Miller) Druce - Căpşunică, G., Eur.
2n=32, U2,5T3R4, P., în tufărişuri.
- Circaea /utetiana L. - G., Euras.-medit.,2n=22, U3,5T3R4, D.
marginea apei.
- Cortusa matthioli L. - Ciuboţica ursului, H., Euras. (mont.), 2n=24,
rar pe locuri stâncoase.
- Cypripedium ca/ceolus L. - Papucul Doamnei, G., Euras. 2n=20.
Această frumoasă orhidee a fost declarată monument al
naturii în România din anul 1939. La Zasău şi pe locurile mai puţin
umblate la Tocarnea, A. Coman în anul 1956 a găsit pe o suprafaţă
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de mp. 250 indivizi înfloriţi şi câţiva boboci. Ani de zile a fost căutată
această plantă de noi, doar câteva tulpini cu frunze au fost găsite. În
cadrul proiectului amintit am găsit câteva exemplare pe stâncărie în
sus pe locuri abrupte. După brigadierul silvic din zonă, se întâlnesc la
locul „Belvedere" anual foarte puţine exemplare, fiindcă staţiunea
plantei se află în drumul turmelor de oi, care traversează vârful spre
locul de păşunat. În anul 201 O s-au găsit 20 exemplare înflorite şi 2
îmbobocite la alt. de 840 m., pe sol superficial. A fost determinată
staţiunea de Cypripedium calceolus cu G.P.S. de către topograful I:
Pop de la Administraţia Parcului Natural Munţii Maramureşului, care
sunt următoarele: 4T 52' 51,2" N; şi 24° 10' 11,9" E.
- Cystopteris fragilis (L.) Bernh. - Feriguţă de stâncă, H., Cosm.,
2n=168, U3,5TORO, P., în pădure.
- Dianthus carthusianorum L. - Garoafă, H., Eur., 2n=30, U2T4,5R5,
D., în pajişte.
- Doronicum austriacum Jacq. - Iarba ciutei, G., Eur. (mont.), 2n=60,
U3,5T2R3, P., la marginea pădurii.
- Drypteris carthusiana (Vili.} H. P., Fuchs. - H., Circ., 2n=164,
U4T3,5RO, P.,în pădure.
- Epilobium montanum L. - Pufuliţă, H., Euaras., 2n=36, U3T3R3,5,
P., marginea pădurii.
- Equisetum telmateia Ehrh. - Coada calului, G., Circ., 2n=216,
U3,5T2RO, P., malul apei.
- Eupatorium cannabinum L. - Cânepa codrului, H., Euras.,
2n=20,40, U4T3RO, D., marginea drumului.
- Euphrasia stricta D. Wolff subsp. stricta - Silur, Th, Eur.2n=22,44,
U3T3RO, D-P., pajişte.
- Festuca gigantean (L.) Vili. H. Euras. 2n=42, U4T3R2,5, P., la
marginea drumului.
- Fragaria vesca L. - Fragi de pădure, H., Euras., 2n=14, U3T2,5RO,
D., la marginea drumului, tufărişurilor.
- Galeopsis speciosa Miller - Cânepiţă, Zebră, T., Euras., 2n=16,
U3T2RO, D., la marginea râului.
- Galium schu/tesii Vest - Sânziene de pădure, G., Eur.-centr.
2n=44,66, U2,5T3R3, P., în pădure în loc mai luminos şi la marginea
pădurii.

- Gentiana asc/epidea L. - Lumânărica pământului, H., Eur. centr.
(mont.), 2n=36, U4T2R3, P., la marginea pădurii.
- Geranium robertianum L. - Năpraznică, Th., Cosm., 2n=32,64,
U3,5T3R3, P., la marginea pădurii.
- Geranium sylvaticum L. - Fratele priboiului, H., Euras. mont.,
2n=28, U3T2RO, P., în tufărişuri., în malul stâng în tufişuri.
- Geum urbanum I. - Cerenţel, H., Circ., 2n=42, U3T3R4, P, la
marginea drumului, şi a tufărişurilor.
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- Gymnocarpium robertianum (Hoffm.) Newman - G., Circ., 2n=60,
U3T2R4, P., pe stâncărie.
- Helleborus purpurascens Waldt. et Kit. - Spânz, H., Carp.-balc. pan., 2n=32, U2,5T3R4, P., în pădure.
- Hypericum montanum L., H., Eur., 2n=16, U3T3R4, D., tufărişuri,
lângă râu.
- lmpatiens noii - tangere L. - Slăbănog, Th., Euras., 2n=20, U4T3R4
D., la marginea râului.
- Lamium galeobdolon (L.) L. subsp. montanum (Pers.) Hayek Gălbiniţă, H.(Ch.), 2n=18, U3TOR4, D., locuri umede umbroase în
pădure.

- Lathyrus sylvestris L. - Bob de ţarină, H., Eur., 2n=14, U2,5T3R4,
D. la marginea pădurii.
- Lathyrus vernus (L.) Bernh. - Pupezele, G., Euras., 2n=14,
U3T3R3, D., în pădure.
- Ustera ovata (L.) R. Br. - Buhai, G., Euras. 2n=34-42, U3,5TOR4,
D., în pjişte.
- Lysimachia nummularia L. - Gălbăjoară, Ch, Eur., 2n=32,36,43,45,
U4T3RO, P., locuri umede.
- Matteucia struthiopteris (L.) Tod. - Spata dracului, H., Circ., 2n=80,
U4,T2RO, P., la marginea râului.
- Mentha longifo/ia, (L.) Hudson - Izmă proastă, Izma calului, H.,
Euras, 2n=24, U4,5T3RO, P., la malul râului.
- Moehrengia muscosa L., Scânteiuţe albe., H.,Centr.-eur., 2n=24,
U4,T2,R4, D., la malul râului.
- Myosotis sylvatica Ehrh. ex Hoffm. - Nu-mă-uita, Ht., Eur.,
2n=18(20), U3,5T3R3, D., la marginea râului în pădure.
- Oenothera biennis L. - Luminiţă, Ht., Adv. 2n=14, U2T4RO, D., pe
malul drept al râului.
- Orchis ustulata L. - G., Eur., 2n =42, U2,5T3RO, P., în pajişte., leg.
T.V. Chiş.
- Origanum vulgare L. - Sovârv, H., Euras, 2n=30, U2,5t3R3, D., în
dreapta văii.
- Pastinaca sativa L. subsp. urens (Req. ex Godron) - Păstârnac, THH., Euras., 2n=22, U3T4R4,D., la marginea râului.
- Plantago lanceolata L. - Pătlagină cu frunze înguste, H., Euras.,
2n=12, UOTORO, D., lângă drum.
- Poa chaixii Vili. - Firuţă, H., Eur.(mont.), 2n=14, U3T3R2, D., la
marginea pădurii.
- Poa compressa L. - Firuţă, H., Euras. Cont. 2n=42,45,49,56,
U1 ,5T3RO, P., pe stâncărie.
- Poa nemoralis L. - Iarbă deasă, H., Circ., 2n=28,33,42,56, U3T3RO,
P., la piciorul stâncăriei.
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- Po/yga/a comasa Schkuhr - Amăreală, H., (Ch). Eua.,2n=28-34,
U2T4R4, P., în pajişte.
- Polygonum aviculare L. - Th., Cosm., 2n=60., U2,5TO,R3, P. partea
drepta a râului,
- Polygonum persicaria L. - Iarbă roşie, Ardeiul broaştei, T., Cosm.,
2n=22,44, U4,5TRO, P., pe marginea drumului judeţean.
- Polypodium vulgare L. - Feriguţă, G., Circ. 2n=148, U3,5T3R4, P.
pe stânci şi grohotişuri fixate.
- Polystichum braunii (Spenner) Fee - Creasta cocoşului, H., Circ.,
2n=164, U~,5T2,5R3,5, P., prin păduri stâncoase.
- Potentilla recta L.var. pillosa (Willd.) Lehm. - Buruiană de cinci
degete, H., Centr. eur. 2n=28,42, U2,5T3,5R4, P., în tufărişuri.
- Pu/monaria filarskyana Jav. - Mierea ursului, Cuscrişor, H., End.
Carp. NE., 2n=14, .în pădure.
- Ranunculus flammu/a L. - H(HH.), Euras, 2n=32, U4,5T3,RO, P., la
marginea apei.
- Rubus sp. în pădure şi la lizieră.
- Sa/ix alba L. - Salcie, MPh-mPh., Euras., 2n=76, U5T3R4, P., la
marginea râului,
- Salvia glutinosa L., - Cinsteţ, H., Euras, 2n=16, U3,5T4R3, D., la
malul râului.
- Saxifraga paniculata Miller - Iarba surzilor, Ch., Euras. Arct.-alp.eur.2n=78, U1 ,5T1 ,5R4,5, P., pe stâncării.
- Senecio squalidus L. (S. rupestris Waldst. et Kit.) W. et K. Cruciuliţă, Spălăcioasă, Th-TH, Alp-Carp.-Balc., 2n=20, U2TOR2,5,
D., pe grohotişuri fixate.
- Sedum maximum (L.) Hoffm. - Iarbă grasă, Iarbă de urechi, H., Eur.
2n=48, U2T3R4, P., pe stânci şi pe zidăria căii ferate.
- Sedum sexangulare L. - Ch., Eur. centr. 2n=74,111,148,185,
U2T3RO, P., pe zidăria căii ferate.
- Sisyrinchium bermudiana (angustifolia Mill.) L. H., Adv., 2n=64,88,
U3T3R3, P., un exemplar pe malul stâng, lângă podul Luhei.
- Stachys sy/vatica, L. - Bălbisă, H., Euras, 2n=66, U3,5TORO, P., în
pădure.

- Stellaria nemorum L. H., Eur., 2n=28, U3,5T3R3, D., pe marginea
râului.
- Te/ekia speciosa (Schreber) Baumg. - H., Carp.-balc.-cauc.-anat.,
2n=20, U4T2RO, P., la marginea râului.
- Thymus sp. la marginea drumului lângă zidărie.
- Trifolium aureum Pollich - Trifoi mărunt, Th-TH., Eua)., 2n=14,
U3T3R3, D.,
- Tussilago farfara - Podbal, G-H, Euras, 2n=60, U3,5TOR4,5, P.,
mici pâlcuri de-a lungul malului pe locuri recent dezvelite şi la
marginea drumului.
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- Urtica dioica - Urzcă H-G., Cosm., 2n=48, U3T3R4, P, lângă drum.
- Verbascum phlomoides L. - Lumânărică, Coada vacii, Th., Eur.,
2n=32, U2,5T3,5R4, P., la marginea drumului judeţean.
- Valeriana tripteris L. H., Eur.-centr., (mont.), 2n=16, U3TOR4,5, D.,
pe stâncării.
-Veronica urticifolia Jacq. - Iarba şarpelui, H., Centr. eur.- submedit.
(mont.), 2n=18, U3T2,5R4, D., la marginile râului.
- Vicia cracca L. Măzăriche, H., Eua., 2n=28, U3TOR3, P., marginea
râului şi în tufăriţuri.
- Vincetoxicum hirundinaria Medikus - Iarba fiarelor, H., Euras. cont.,
2n=22, U2T4R4, D., la marginea pădurii, în tufărişuri.
- Viola reichenbachiana Jordan ex Soreau - Colţunii popii, H., Euras,
2n=20, U3T3R3,5, P., în pădure.
C. Briofite:
- Abietinella ab abietina (Hedw.) Fleisch. - Runcu la tunel
- Acrocladium cuspidatum /Hedw.) Lindb. - Runcu
-Amphidium mougeotti (Bruch. Et Schimp) Schimp.- Runcu
- Anomodon viticulosus (Hedw.) Hook et Teyl. - sub Tocarnea şi
Runcu
- Brachytecium populeum (Hedw.) B.S.G. - Runcu
- Brachytecium rivulare (Brach) B.S.G. - Rungu
- Bryum alpinum Huds x With.)- Runcu
- Cinclidotus fontinaloides (Hedw.) Beauw.
- Cinclidotus nigricans (Brid.) Loeske - Runcu,
- Encalypta streptocarpa Hedw. - Runcu
- Erythrophyllum recurvirostra (Hedw.) - Runcu
- Fissidens rufulus B.S.G. - defileul până la Bistra,
- Homalothecium sericeum (Hedw.) B.S.G. - Tocarnea,
- Hygrohynum luridum (Hedw.) Jenn. - Runcu,
- Hylocomium brevirostra (Brid.) B.S.G. Runcu
- Hypnum arcuatum Lindb. - Runcu
- Hypnum cupressiforme Hedw. - Runcu
- Leucodon sciuroides Schăegr . - T ocarnea
- Lophocolea bidentata (L.) Dum. - Runcu
- Marchantia polymorpha L. - Runcu
- Metzgeria conjugate Lindb. - Runcu
- Mniobryum wahlenbergii (Web. et D. Mohr.) Jenn. - Runcu
- Mnium undulatum Hedw. - Runcu
- Neckera complanata (Hedw.) Hub. - Runcu
- Polytrichum formosum Hedw. - Runcu
- Ptilium crista - castrensis (Hedw.) De Nat - Runcu
- Ptilidium pulcherrimum (Weber) Hampe - Runcu
- Syntrichia ruralis (L.) Brid. - Tocarnea
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Concluzie

- Conspectul florei vasculare din Defileul Vişeului a fost elaborat pe
baza cercetărilor proprii efectuate în cadrul unui proiect, precum şi a
informaţiilor bibliografice, iar briofitele
pe baza a herbarelor „A.
Coman" şi Boros, A.
- În total, din Defileul Vişeului, sunt cunoscute până în prezent 142
taxoni de plante din care 114 sunt cormofite (107 specii, 5 subspecii
şi 2 varietăţi).
- Dintre speciile de cormofite
câteva au valori deosebite, ca:
Cypripedium calceolus, cu statut de conservare: plantă ocrotită,
monument al naturii în România, după U.E. este considerată specie
periclitată.

- Dintre pante endemice-carp. se remarcă prezenţa următoarelor
specii: Pulmonaria fylarskiana, Campanula carpatica, iar dintre
speciile rare: Asplenium sco/openndrium, Cortusa matthioli,
Cephalanthera damasonium, Gymnadenia conopsea, Matteucia
strutiopteris, Orchis ustulata .
.- Până în prezent, în total au fost identificate 28 specii de briofite din
care 4 specii sunt din Cls. Hepaticopsida (4 familii) şi 24 specii din
Cls. Bryopsida (familii).
- Dintre cele mai însemnate briofite pentru ştiinţă determinate de
Boros semnalăm următoarele specii: Cinclidotus riparius, C.
fontinaloides, Fissidens rufulus, Hyloconium brevirostra, Polytrichum
formosum.
- Din punct de vedere al vegetaţiei, ţinutul aparţine de etajul nemoral
al pădurilor de foioase, subetajul pădurilor de fag. Populaţiile de
răşinoase (Picea abies) sunt dispersate, se întâlnesc răsfirate numai
pe partea superioară a stâncăriilor prăpăstioase, astfel nu formează
un subetaj conturat. Pajiştile secundare se întâlnesc la marginea
pădurilor înspre N, SE, E. Flora pajiştilor este mai neglijată, fiind
semnalate doar câteva specii
- Este necesară luarea câtorva măsuri din partea Parcului Natural
Munţii
Maramureşului
pentru protejarea
habitatului speciilor
importante înşirate anterior.
- Considerăm necesar studiul covorului vegetal pe baza asociaţiilor şi
completarea cercetărilor floristice în viitor.
Cu această ocazie aduc mulţumirile mele conducerii şi
muzeografei biolog Pap Beata de la Muzeul de Istorie Naturală de la
Budapesta (Ungaria) pentru permiterea studierii ierbarului „Boros A."
şi a manuscrisului.
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Studiu asupra hranei de iarnă a huhurezului mare (Strix
uralensis Pallas) în Depresiunea Maramureşului
Timur Vasile

Chiş,

Mihai/-Gerald Manole
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Summary: Study on winter feeding of large eagle ow/ (Strix
uralensis Pal/as) in the Maramureş Depression
The large eagle owl (Strix uralensis), in Maramureş is a
nesting species from the altitude of 800-900m until the upper forest
limit, but one year a nest was located near the town of SighetuMarmaţiei. During winter the population is more numerous due to new
corner individuals from the north, nevertheless in harsh winters there
is also an altitudinal migration, most of the individuals from the
mountainous area descending in the lower parts of the depression.
As material we have used the stomach composition from 12
individuals between 1994-2005 and also from a regurgitated food ball,
material deposited at the Museum of Maramures, Natural Science
Department, Sighetu-Marmaţiei.
All the research was conducted with samples from the
october-march period. From this research we conclude that 92% of
the winter food for the large eagle owl consists of mammals (Ratus
norvegicus, Apodemus f/avicollis, Apodemus agrarius, Microtus
arvalis, Crocidura suaveolens, Sorex minutus) and 8% of birds
( Garru/us glandarius).
The pebbles (gastrolites) identified in the stomach of the large
eagle owl come from the stomach of the bird pray it had eaten. The
maximum amount of food consumed by the large eagle owl weighing
950 gr. (the individual's weight) was 55gr., which represents 5,5% of
its own body weight.
Alltogether this research can be considered a contribution also
to knowing the vertebrate fauna in the preying areas of the large
eagle owl predator.

Introducere:
Huhurezul mare (Strix uralensis) este o specie sedentară,
în pădurile din zonele de dealuri înalte şi montane din
munţii Carpaţi. Efectivul este estimat în România la circa 200-800
perechi, Munteanu et al. (2002).
În Maramureş este o specie cuibăritoare de la altitudinea de
800-900m până la limita superioară a pădurilor, dar într-un an a fost
identificat un cuib în localitatea Sighetu-Marmaţiei aflată la altitudinea
de 270m, Ardelean G., Beres I. (2000). În Maramureş în timpul iernii

cuibăritoare
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populaţia este mai numeroasă datorită sosirii unor exemplare din
nord, iar în iernile grele are loc şi migraţia verticală, majoritatea
exemplarelor din zona montană coboară în partea depresionară a
zonei.

Material şi metodă:
Acest studiu a fost efectuat pentru a determina tipul hranei la
huhurezul mare în Depresiunea Maramureşului pe timp de iarnă.
Ca material s-au folosit compoziţiile stomacale provenite de la
12 exemplare din perioada 1994-2005 şi de la o ingluvie, material
care se află la Muzeul Maramureşului, Secţia Ştiinţele Naturii,
Sighetu-Marmaţiei.

Menţionăm faptul că toate exemplarele au fost găsite moarte
în urma unor accidente (lovite de autovehicule, doborâturi de arbori,
electocutare ).
Metoda de lucru constă în efectuarea unui studiu macroscopic
(cu lupa) asupra compoziţiilor stomacale, pentru identificarea tipului
de hrană şi determinarea speciilor, cu ajutorului materialului
comparativ din muzeu şi al determinatoarelor.

Rezultate:
În urma studiului efectuat la cele 13 probe determinate am
constatat următoarele:

1. Proba din data de 31.02.1994
Locul colectării: Depresiunea Maramureşului
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
1 exemplar - şoarece de pământ (Microtus
arvalis).
2. Proba din data de 14.01.1996
Locul colectării: Localitatea Săpânţa, Colibi
Greutatea exemplarului - 870gr. cţ
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
1 exemplar - şoarece de pământ (Microtus
arvalis) .
1 exemplar - şoarece gulerat (Apodemus
f/avicollis) .
3. Proba din data de 10.02.1998
Locul colectării : Depresiunea Maramureşului
Greutatea exemplarului - 950gr. cţ
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
·
1 exemplar - chiţcan mic (Sorex minutus).
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4. Proba din data de 20.03.1998
Locul colectării : Localitatea Botiza
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
4 exemplare - şoareci de pământ (Microtus
arvalis) .
5. Proba din data de 07.02.1999 (foto 2)
Locul colectării: Localitatea Sighetu-Marmaţiei,
Solovan
Greutatea exemplarului 950gr. cţ
Compoziţia stomacală conţine 55g de la:
1 exemplar
şobolan
cenuşiu
norvegicus), înghiţit complet.

Dealul

(Ratus

6. Proba din data de 27.02.1999 (foto 3)
Locul colectării: Localitatea Bârsana
Greutatea exemplarului - 830gr. Cf?
Compoziţia stomacală: stomacul conţine 1Og de la:
1 exemplar - şoarece gulerat (Apodemus
f/avicollis) .
1 exemplar - gaiţă (Garrulus glandarius) (resturi
de femur, tibie, tarsometatars, degete,
vertebre).
7. Proba din data de 14.03.2001 (foto 5)
Locul colectării: Localitatea Botiza
Greutatea exemplarului - 900gr
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
4 exemplare - şoareci de pământ (Microtus
arvalis).
8. Proba din data de 10.10.2001
Locul colectării: Localitatea Mara
Greutatea exemplarului - 590gr.
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
1 exemplar - şoarece de pământ (Microtus
arvalis).
3 exemplare - şoareci de câmp (Apodemus
agrarius).
1 exemplar - chiţcan de grădină (Crocidura
suaveolens )
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9. Proba din data de 15.11.2001
Locul colectării: Sighetu-Marmaţiei, Şugău, greutatea
exemplarului - 700gr.
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
1 exemplar - şoarece - pământ (Microtus
arvalis) .
10. Proba din data de 17.01.2002
Locul colectării: Sighetu-Marmaţiei, Şugău
Greutatea exemplarului - 775gr. cţ
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de

păr

de

şoareci

11. Proba din data de 21.03.2003
Locul colectării: Săpânţa.
Compoziţia stomacală: stomacul conţine 20g, resturi de la:
1 exemplar - şoarece de pământ (Microtus
arvalis) .
12. Proba din data de 05.01.2005 (foto 1)
Locul colectării: Localitatea Bârsana
Greutatea exemplarului - 830gr. cţ
Compoziţia stomacală: stomacul conţine resturi de la:
1 exemplar - gaiţă (Garrulus glandarius) (resturi
de femur, tibie, degete, vertebre, scapulă,
ischion, coaste, fragmente de creastă sternală,
şi foarte puţine pene). Stomacul gaiţei a fost
consumat, dovadă sunt cei 30 de gastroliţi aflaţi
(1-2mm-13 buc., 2-3mm-10 buc., 3-4mm3buc., 4-5mm-3 buc., 5-6mm-1 buc.).
13. Proba din data de 07 .03.2008 (foto 4)
Locul colectării: Localitatea Rona de Sus, Zalom.
lngluvia, având 75mm lungime şi 23mm lăţime, conţine
resturi de la:
3 exemplare - şoareci guleraţi (Apodemus
flavicollis) .
Discuţii şi

concluzii:
Toate cercetările au fost efectuate la probe care provin din
perioada de octombrie - martie.
Pietricelele (gastroliţii) identificate în stomacul huhurezului
provin din stomacul păsării consumate.
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Din studiul acestor probe reiese faptul că 92% din hrana pe
timp de iarnă a huhurezului mare a fost formată din mamifere şi 8%
din păsări.
Totodată acest studiu contribuie şi la cunoaşterea faunei de
vertebrate din arealele de hrănire a răpitorului.
Cantitatea maximă de hrană consumată de un huhurez cu
greutatea de 950 gr. (greutatea exemplarului) a fost de 55gr.de
hrană, ceea ce reprezintă 5,5% din greutatea lui.
Din acest studiu efectuat reiese că hrana principală în această
perioada constă din:
1. mamifere 92%
a. Ordinul Rodentia 84%
- Familia Muridae 36% (Ratus norvegicus, Apodemus
f/avicol/is, Apodemus agrarius),
Familia Arvico/idae
48% (Microtus arvalis),
b. Ordinul lnsectivora 8%
- Familia Soricidae 8% (Crocidura suaveo/ens, Sorex
minutus).
2. păsări 8%
Ordinul Passeriformes 8%

Speci
a/Iun
a

Micro
tus
arvali
s
Apod
emus
fla vie
ol/is
Apod
emus
agrar
ius
Craci
dura
suav

lan
Nr.
exe
mpl
are
1

2

Feb
Nr.
exe
mpl
are

Mart
Nr.
exe
mpl
are
9

Noi
Nr.
exe
mpl
are
1

Total
exem
piare
identif
ca te
12

48%

KOHL
ST.
şi
HAMAR
M.
în
1978
49,6%

5

20%

8,8%

3

3

12%

3%

1

1

4%

0,4%
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Nr.
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1

3
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1

- Familia Corvidae 8% (Garrulus glandarius)
O analiză comparativă între acest studiu şi cel efectuat de
KOHL ST. şi HAMAR M. (1978) relevă faptul că aproape toate
speciile identificate de noi sunt prezente în acea lucrare, iar specia
Microtus arvalis este specia cea mai consumată în ambele studii.

Foto1

.••
,, .„
•
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Foto3
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Izvoare de

apă minerală şi

toponime legate de
din localitatea Valea Stejarului

prezenţa

lor

Muzeograf Vasile Timur Chiş
Muzeul Maramureşului
Sighetu/ Marmaţiei

Cuvinte cheie: izvoare minerale, toponime, satul Valea Stejarului,
comuna Vadu lzei, Judeţul Maramureş, România.
Stejarului se află în Depresiunea
administrativ de comuna Vadu lzei.
Până în anul 1968 localitatea a fost numită Valea Porcului.
În perioada 2009-2010 am efectuat o cercetare de teren
pentru identificarea izvoarelor de apă minerală şi a toponimelor legate
de prezenţa lor.
În urma cercetărilor de pe teren au fost identificate
următoarele izvoare minerale (borcuturi) şi toponime:
Localitatea

Valea

Maramureşului şi aparţine

1. Izvoarele minerale de sub „Coastele Borcutului"
În această zonă sunt 2 izvoare de apă minerală sulfuroase:
un izvor mineral este amplasat la o distanţă de 4 m de Valea
Stejarului pe partea dreaptă, este o fântână amenajată de
1,10m/0,9m, şi are următoarele coordonate GPS: N 47 52
813, E 23 57 701, alt. 295 m. Izvorul mineral este folosit de
către populaţia din zonă.
al doilea izvor mineral se afla la un metru de Valea Stejarului
pe partea stângă, în 201 O izvorul era colmatat de vale,
coordonate GPS: N 47 52 780 E 23 57 719, alt. 319 m.
Menţionez faptul că în 2006 izvorul era amenajat şi folosit de
localnici.
Toponime legate de prezenţa acestor izvoare minerale: Coastele
Borcutului, Pe Coastele Borcutului, Borcutul Puturos, Borcut
(Informator Ilieş Ioan, nr. 212).
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Izvorul mineral de sub Coastele Borcutului Izvorul mineral de pe Valea Lupilor

2. Izvorul mineral de pe „ Valea Lupilor"
Este un izvor mineral sulfuros care se află la un metru de
Valea Lupilor pe partea stângă, şi la circa 600 m de Valea
Stejarului , are următoarele coordonate GPS: N 47 52 294, E 23
59 003, alt. 366 m.
În 2010 izvorul era neamenajat, şi nu mai este folosit de
localnici.
Toponime legate de prezenţa acestui izvoar mineral: Apă
Puturoasă

3. Izvorul mineral „La Puturoasa" de sub Vf. Hurgoi
Este un izvor mineral sulfuros, amenajat într-o jantă de la
la 2 m de vale. Izvorul este captat într-un bazin din
beton. Are următoarele coordonate GPS: N 47 53 001 , E 23 59
313, alt. 501 m.
Toponime legate de prezenţa acestui izvoar mineral: La
Puturoasa
maşina ,

4. Izvorul mineral din zona „Pe Mocire"
Este un izvor mineral sărat neamenajat, are următoarele
coordonate GPS: N 47 52 662, E 23 58 712, alt. 393 m. În 2010
în această zonă am identificat locul unde era fântâna,
actualmente în zonă se observă lipsa vegetaţiei precum şi
prezenţa unui izvor de apă puţin sărată.
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Toponime legate de prezenţa acestui izvoar mineral: La fântâna
de apă sărată de „Pe Mocire". În trecut această apă puţin sărata
era folosită doar de localnici din vecinătatea izvorului la animale.

Izvorul mineral „La Puturoasa" de
sub Vf. Hurgoi

Izvorul mineral din zona „Pe Mocire"

Alte toponime legate de prezenţa sării în satul Valea Stejarului
sunt: Vf. Săratei, În Fundul Săratei, În Poiana Săratei, Valea Săratei.

Vf.

Săratei

(644 m)
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Concluzii:
În satul Valea Stejarului am identificat 5 izvoare de apă
minerală din care 4 sunt sulfuroase şi unul puţin sărat.
Aceste izvoare de apă minerală nu sunt menţionate în nici o
lucrare sau monografie publicată.
Din cele 5 izvoare de apă minerală doar 2 sunt amenajate şi
folosite de către localnici.
Populaţia locală dacă este întrebată de izvoare minerale sau
borcuturi, ştiu doar de cel de la Onceşti sau de apele sărate de la
Coştiui, pentru identificarea izvoarelor din zonă trebuie să întrebi de
ape puturoase sau de ape puţin sărate.
Izvorul mineral „La Puturoasa" are debit mare, iar după
stabilirea compoziţiei chimice poate fi valorificat în viitor. Celelalte
izvoare datorită debitelor mici prezintă doar un interes local.
În satul Valea Stejarului am identificat 11 toponime legate de
prezenţa apelor minerale.
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Tatonări

privind aplicarea

ecuaţiilor

de regresie în practica

silviculturală

lng. Olimpiu Chişiu
Sighetu/ Marmaţiei

Lucrarea de faţă îşi propune identificarea unor ecuaţii de regresie
care să modeleze matematic variaţia preţurilor unitare de valorificare
a masei lemnoase la drum auto, a preţurilor unitare de exploatare şi a
preţurilor unitare a masei lemnoase pe picior. La finalul studiului se va
încerca identificarea unei suprafeţe şi a unei vârste critice pentru care
arboretul poate fi gestionat rentabil şi stabil din punct de vedere
ecologic.
1. Amplasarea lucrărilor de cercetare
Studiul se bazează pe existenţa unui arboret teoretic, asupra
căruia se vor aplica o serie de simulări şi modelări matematice cu
ajutorul ecuaţiilor de regresie.
2. Principalele caracteritici ale arboretului cercetat:
Arboretul supus cercetării are următoarele caracteristici: Specia:
Fag; Vârsta: 0-140 ani; Suprafaţa: 1 ha; Clasa de producţie: li; Grad
de accesibilitate: > 1500 m.
Caracteristicile menţionate au fost alese subiectiv în baza
următoarelor considerente: fagul este specia cea mai răspândită;
modelele matematice sunt aplicate pentru diferite vârste ale
arboretului (din 5 în 5 ani până la 140 de ani); suprafaţa de 1 ha este
considerată suprafaţă unitară de studiu; clasa a li-a de producţie este
relativ larg răspândită şi este o clasă de nivel superior; accesibilitatea
pădurilor în România este redusă, motiv pentru care s-a ales ultimul
grad de accesibilitate.

3. Materialul şi metoda de cercetare:
Materialul supus cercetării este constituit din suprafaţa de
probă virtuală de 1 ha, acoperită cu vegetaţie forestieră care are
caracteristicile de mai sus.
Baza teoretică matematică a permis alegerea şi folosirea
următoarelor funcţii generale:
f(x) = ln(x) (1)
f(x) =ex

(2)

Experienţa practică a determinat modificarea acestor funcţii
generale cu ajutorul unor coeficienţi astfel încât să rezulte ecuaţii
de regresie care să modeleze cât mai fidel distribuţia valorilor
reale a preţurilor unitare de valorificare a masei lemnoase la drum
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auto, a preţurilor unitare de exploatare şi a preţurilor unitare a
masei lemnoase pe picior. Din aceste considerente funcţia
exponenţială de la punctul (2) nu s-a folosit în forma sa simplă, ci
sub forma de mai jos:
(x-h) 2

2·c 2

f(x)=a·e

(3)

unde:
e - numărul lui Euler
a - coeficient care determină amplitudinea funcţiei
b - coeficient care determină intervalul de desfăşurare
c - coeficient care determină deschiderea funcţiei
Metodele de cercetare folosite sunt reprezentate de modelele
matematice care aproximeaza cel mai bine valorile reale studiate.
4. Rezultatele cercetarilor:
În urma aplicării formulelor matematice asupra vârstei
arboretului (de la 1 - 140 ani) se observă că preţurile unitare
aflate în cercetare pot fi asociate unor funcţii care variază în
raport cu vârsta:

Pu

= f(T)

(4)
Din reprezentările grafice (vezi Anexa I) ale preţurilor
unitare reale şi ale celor generate de ecuaţiile de regresie
determinate, se observă că cele mai bune modelări matematice
sunt date de următoarele relaţii:
- pentru preţul unitar de valorificare a masei lemnoase
drum auto

scoasă

la

(T-T..~)2
2

(5)

unde:

Puv - preţul unitar de valorificare
i - coeficient ce ţine cont de evoluţia
PML

-

monetară

preţ mediu de valorificare în licitaţie a masei lemnoase

scoasă

la drum auto
e - numărul lui Euler
T - vârsta arboretului la un moment dat

Ts - vârsta maximă a arboretului luată în studiu
k - coeficient stabilit în funcţie de tipul de lucrare
tratament silvic (vezi Anexa li)
485
https://biblioteca-digitala.ro

silviculturală

sau

- pentru preţul unitar de exploatare a masei lemnoase
drum auto
PuE

scoasă

la

=10·i·ln(T)(6)

unde:
PuE - pretul unitar de exploatare
T - varsta în diferite stadii de dezvoltare
i - coeficient ce ţine cont de evoluţia monetară

- pentru

preţul

unitar de valorificare a masei lemnoase pe picior
(T-~~)'

PcAPI'

= i · PMAPV

·e

--~/, -(?)

unde:
PuAPv - pretul unitar al masei lemnoase valorificate pe picior
i - coeficient ce ţine cont de evoluţia monetară
PMArv - preţ mediu de valorificare în licitaţie a masei lemnoase pe
picior
e - numărul lui Euler
T - vârsta arboretului la un moment dat

Ts - vârsta maximă a arboretului luată în studiu
k - coeficient stabilit în funcţie de tipul de lucrare
tratament silvic

silviculturală

sau

Preţul unitar de valorificare al masei lemnoase valorificate pe
picior, poate fi determinat şi ca o diferenţă între ecuaţiile preţului
unitar de valorificare şi al celui de exploatare:

PUAPV

= PuE -

Puv (8)

(T-T~)'
2

PuAPv =i·[PML

·e---i~'- -lO·ln(T)] (9 )

În acest din urmă caz, prin reprezentarea grafică (Anexa I) se
din diferenţa celor două preţuri nu
aproximează foarte bine valorile reale, drept pentru care, se
acceptă ca model funcţia de tip exponenţial (7).
Preţurile medii de valorificare în licitaţie atât pentru masa
lemnoasă pe picior cât şi pentru cea valorificată la drum auto se
stabilesc cu următoarele formule (M. Drăgoi):
observă că funcţia rezultată

PML = P sau PMArv = P, dupa caz (10)
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unde:

P.vL - preţ
scoasă

mediu de valorificare în
la drum auto

licitaţie a masei lemnoase

p~JAPv - preţ mediu de valorificare în licitaţie a masei

lemnoase pe

picior

PP - preţul mediu de pornire din peroada anterioară (licitaţia
anterioară,

luna

anterioară)

PL - prima medie de licitare în valoare absolută

Vr -

volumul total de

masă lemnoasă vândut în perioada

anterioară

V,v - volumul de masă lemnoasă vândut prin negociere
continuitate ecuaţiilor de regresie, care
modelează variaţia preţurilor unitare, se ţine cont de coeficientul i.
Acesta aduce preţurile la zi în funcţie de evoluţia monetară,
neavând efect asupra formei graficelor ecuaţiilor de regresie şi
nici asupra capacităţii lor de a anticipa viitoarele preţuri de
valorificare (atât pe picior cât şi la drum auto) sau de exploatare a
masei lemnoase.
5. Concluzii şi propuneri practice:
Ecuaţiile de regresie stabilite permit determinarea cu
aproximaţie a preţurilor unitare de valorificare sau de exploatare a
masei lemnoase în funcţie de diferitele stadii de dezvoltare ale
arboretului, deoarece toate aceste ecuaţii sunt funcţii raportate la
vârsta acestuia. În funcţie de masa lemnoasă pusă în valoare şi
caracteristicile arboretului, operatorul poate face calcule şi
estimări anticipate, astfel încât îşi poate elabora planuri de
management economic şi silvicultura! pe termen lung.
Funcţiile identificate se pot corobora cu ecuaţiile de regresie
care determina stabilirea volumelor arboretelor la diferite vârste,
cum ar fi ecuaţiile lui V. Giurgiu:
Pentru

a

da
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H

V11A
din care

=

T2
a+b· T +c·T 2

(14)

= a0 +a ·H +a2 ·H 2
1

(15)

rezultă că:

unde:
H - înălţimea arboretului la diferite vârste
T - vârsta arboretului în diferite stadii de dezvoltare
vi/A -

VOIUmUI arboretului la diferite Vârste (mc/ha)

a, b, c, a 0 , a1, a2 - coeficienţii ecuaţilor de regresie stabiliţi de V.
Giurgiu
Folosind toate aceste formule, precum şi preţurile unitare pe
ha pentru lucrările de împădurire, lucrările de întreţinere, lucrările
de îngrijire şi cele de punere în valoare, se poate simula
rentabilitatea economică a unui arboret pe unitatea de suprafaţă
(în calcule s-a considerat valoarea coeficientului i ca fiind unitară,

i =1,

PM1. = 150 lei/mc, p\tAPI' = 75 lei/mc).
Aplicând asupra arboretului în studiu toate aceste modelări şi
simulări se poate stabili vârsta critică minimă de la care arboretul
devine rentabil economic. Continuând calculele, se poate
identifica şi o suprafaţă minimă rentabilă.
Toate aceste lucruri presupun aplicarea principiului
continuităţii care asigură stabilitatea economică şi ecologică a
arboretului. Concret, pentru arboretul studiat, s-au identificat
următorii indicatori: dacă se achită taxa forestieră, atunci arboretul
este rentabil începând de la 55 de ani, cu menţinerea rentabilităţii
până la vârsta de 135 de ani, iar dacă nu se achită taxa forestieră
(cazul retrocedărilor conform legiilor fondului funciar), atunci
vârsta de rentabilitate a arboretului începe la 50 de ani şi continuă
până la declinul biologic al arboretului.
Suprafeţele acoperite cu vegetaţie forestieră, pentru a fi
rentabile, trebuie să fie din ce în ce mai mari, pe măsură ce clasa
de producţie a arboretelor scade şi gradul de accesibilitate este
din ce în ce mai mic.
Aceste suprafeţe minime de rentabilitate trebuie alese astfel
încât să asigure stabilitatea ecologică a arboretului, ceea ce
presupune să nu apară suprafeţe fără vegetaţie forestieră sau în
stadii incipiente de dezvoltare mulţi ani la rând, sau în stadii
permanente de exploatare.
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-Valoarea reala a
cheltuielilor de
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Conspectul habitatelor din parcul natural
Munţii Maramureşului

Oana Viorica Danci*, Cristina Pop*, Costel Bucur*
Parcului Natural Munţii Maramureşului,
Vişeu de Sus,

*Administraţia

Abstract
This paper proposes to establish a synthesis of habitat types
in Maramureş Mountains Nature Parc (MMNP). We identified 18
types of Natura 2000 habitats (6 priority ones) to which correspond 35
habitats according to Romanian Habitats Classification (Doniţă et al.,
2005, 2006). Also, we identified 6 habitats according to Romanian
Habitats Classification which do not have a correspondent into Natura
2000 Habitats. This synthesis will represent the framework for
elaborating the conservation plan of the habitats in MMNP.
Cuvinte cheie: Parcul Natural Munţii Maramureşului, habitat,
Natura 2000.
Introducere
Acestă lucrare vizează identificarea tipurilor de habitate din
Parcul Natural Munţii Maramureşului pentru a oferi ulterior suportul
pentru realizarea planului de management al habitatelor şi a
monitorizării stării de conservare a acestora.
Parcul Natural Munţii Maramureşului (PNMM) este o arie
naturală protejată relativ nouă, instituită prin H.G. 2151/2004, la 30 de
ani de la recomandarea lui Al. Filipaşcu (1975-1976) de „declarare a
unor Întinse şi reprezentative parcuri naturale În masivele mai
importante: M-ţii Maramureşului, M-ţii Rodnei, Călimani, Bucegi şi
Făgăraş" (pg. 62). Principalele motive ale desemnării au fost: peisajul
specific de munţi acoperiţi cu păduri şi pajişti montane într-o
alternanţă încântătoare, prezenţa florei şi faunei emblematice pentru
Carpaţi în cadrul unor ecosisteme încă stabile, existenţa habitatelor
naturale pe întinderi mari şi un mod de viaţă tradiţional, direct
dependent de resursele naturale şi încă păstrat nealterat într-o
anumită măsură.

Datorită faptului că administrarea efectivă a ariilor naturale
protejate în România este încă la început, considerăm că este
necesară elaborarea unor instrumente de management pentru
principalele tipuri de habitate, instrumente care să poată fi aplicate cu
uşurinţă de către personalul administraţiilor ariilor natrale protejate
pentru monitorizarea stării de conservare şi pentru managementul
acestora. Pentru a putea propune şi implementa măsuri de
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management adecvate şi eficiente, este necesară cunoaşterea
tipurilor şi a structurii habitatelor.
De asemenea dorim prin intermediul acestei lucrări să
completăm şi să corectăm, acolo unde este cazul, informaţia furnizată
de către O. M.M.D.D. 1964/2007 privind instituirea regimului de arie
naturală protejată a siturilor de importanţă comunitară, ca parte
integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în România,
pentru RO SCI 0124 Munţii Maramureşului.
Materiale şi metode
În acestă lucrare vom folosi termenul de habitat în înţelesul
dat de Directiva Habitate şi de Doniţă et al. în lucrarea Habitatele din
România, 2005, adică prin habitat natural definim arealele terestre
sau acvatice care se disting prin anumite caracteristici geografice,
abiotice şi biotice naturale sau seminaturale. Având în vedere toate
tipurile de definiţii elaborate şi utilizate la nivel european şi diferitele
încercări de a preciza cât mai exact ceea ce cuprinde de fapt un
habitat, se ajunge la concluzia că printr-un habitat se înţelege de fapt
un ecosistem, adică biotopul împreună cu biocenoza care-l
populează, şi nu doar locul sau tipul de loc în care o specie sau o
comunitate biotică trăieşte.
Pentru realizarea conspectului şi descrierea tipurilor de
habitate din PNMM am optat pentru sistemul de clasificare Natura
2000, cu realizarea corespondenţei în sistemul propus de Doniţă et
al. (2005, 2006).
Identificarea tipurilor de habitate forestiere au fost utilizate
amenajamente silvice, pe baza cărora, şi folosind corespondenţa
dintre tipurile de pădure şi tipurile de habitate Natura 2000 se poate
realiza o hartă de distribuţie a tipurilor de habitate. De asemenea,
există posibilitatea realizării şi a unei corespondenţe cu tipurile de
habitate din România, cu un grad de detaliere mult mai mare.
Identificarea altor tipuri de habitate decât cele forestiere se
face, în mod obişnuit, prin recunoaşterea fitocenozelor care le
caracterizează şi anume prin luarea în considerare a speciilor
edificatoare (în general dominante) şi indicatoare ecologic şi/sau
cenologic, precum şi prin recunoaşterea caracteristicilor staţiunii, în
primul rând localizare geografică, altitudine, relief, rocă şi sol. Acest
tip de identificare poate fi utilizat şi pentru habitatele forestiere, dar
pentru suprafeţe mai mici.
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Tabel 1.

Nr.
crt.

Corespondenţa

habitatelor Natura 2000 cu habitatele din România identificate în PNMM

Cod
Natura
2000

Tipul de habitat Natura 2000

Cod
România

Tipul de habitat conform Habitatele din România
(Doniţă et al., 2005, 2006)

3230

Râuri de munte şi vegetaţia lor
cu Myricaria
germanica

4415

Tufărişuri

Pajişti

3104

Tufărişuri

3108

Tufărişuri

dacice de

cătină mică

(Myricaria germanica)

lemnoasă

4060

alpine

şi

boreale

sud-est carpatice de smirdar (Rhododendron
myrtifolium), cu afin (Vaccinium myrtillus)
sud-est carpatice de

ienupăr

pitic (Juniperus

sibirica)

4070*

6230*

6430

Tufisuri cu Pinus mugo şi
Rhododendron hirsutum
(Mugo-Rhododendretum
hirsut1)
Pajişti de Nardus bogate în
specii, pe substraturile
silicioase ale zonelor muntoase

Asociaţii

de lizieră cu ierburi
înalte higrofile de la nivelul
câmpiilor până la nivel montan
şi alpin

3105

Tufărişuri

sud-est carpatice de jneapăn (Pinus mugo), cu
smirdar (Rhododendron myrtifolium)

3608

Pajişti sud-est carpatice de Scorzonera rosea
nigrescens

3609

Pajişti

şi

Festuca

sud-est carpatice de ţăpoşică (Nardus stricta) şi
Viola declinata
Comunităţi sud-est carpatice de buruienişuri înalte cu
Senecio subalpinus şi ştevia stânelor (Rumex alpinus)

3704

Comunităţi

3708
493
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https://biblioteca-digitala.ro

şi

daco-getice cu Angelica sylvestris, Crepis
Scirpus sylvaticus

6520
7140

3801

Pajişti sud-est carpatice de Trisetum flavescens
A/chemi/la vulgaris

turboase de tranziţie şi
oscilante (nefixate de
substrat)

5408

Mlaştini

Izvoare petrifiante cu formare
de travertin (Cratoneurion)

5417

Comunităţi

Pante stâncoase calcaroase cu

6213

Pajişti

montane

Mlaştini

şi

sud-est carpatice, oligotrofe cu Carex limosa

turbării

7220*

8210

vegetaţie chasmofitică

9110

9130

Păduri

Păduri

sud-est carpatice fontinale cu Cratoneuron
commutatum şi C. filicinum

Comunităţi

luteoviridis

tip Luzu/o-Fagetum

tip Asperu/o-Fagetum

sud-est carpatice pe stânci cu Saxifraga
Si/ene zawadzkii

şi

4102

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag
(Fagus sy/vatica) şi brad (Abies alba), cu Hieracium
rotundatum

4106

Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica)
(Abies alba), cu Hieracium rotundatum

4110

Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica) cu
Festuca drymeia

4118

Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica) şi carpen
(Carpinus betulus), cu Dentaria bulbifera
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şi

brad

4119

Păduri dacice de fag (Fagus sylvatica)
(Carpinus betulus), cu Carex pilosa

4120

Păduri moldave mixte de fag (Fagus sylvatica)
argintiu (Ti/ia tomentosa), cu Carex brevicol/is

şi

tei
şi

şi

carpen

9150

Păduri medioeuropene tip
Cephalanthero-Fagion

4111

Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sylvatica)
(Abies alba), cu Cephalanthera damassonium

9180*

Păduri de pantă, grohotiş sau
ravene.din Tilio-Acerion

4117

Păduri sud-est carpatice de frasin (Fraxinus excelsior),
paltin (Acer pseudoplatanus), ulm (Ulmus glabra), cu
Lunaria rediviva

9100*

Turbării împădurite

4412

Rarişti sud-est carpatice de molid (Picea abies)
pin silvestru (Pinus sylvestris) de tinoave

91EO*

Păduri aluviale cu Alnus
glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae)

4401

Păduri

4402

Păduri daco-getice de lunci colinare de anin negru
(Alnus glutinosa), cu Stellaria nemorum

Păduri dacice de fag
(Symphyto-Fagion)

4101

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba), cu Pulmonaria
rubra

4103

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), fag
(Fagus sylvatica) şi brad (Abies alba), cu
Leucanthemum waldsteinii

91VO

brad

şi/sau

sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana), cu
Telekia speciosa
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91YO

Păduri

dacice de stejar

şi

4104

Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sy/vatica)
(Abies alba), cu Pu/monaria rubra

4109

Păduri sud-est carpatice de fag (Fagus sy/vatica), cu
Symphytum cordatum

4128

Păduri geto-dacice de gorun (Quercus petraea), cu
Dentaria bulbifera

4203

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu
So/danei/a hungarica

4205

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu
Oxalis acetosel/a

4206

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies)
(Abies alba), cu Hieracium rotundatum

şi

brad

4207

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies)
(Abies alba), cu Hy/ocomium sp/endens

şi

brad

4208

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies)
(Abies alba), cu Luzula sy/vatica

şi

brad

4210
4214

Păduri

carpen

9410

Păduri acidofile cu Picea din
etajele alpin - montane

brad

sud-est carpatice de molid, cu Sphagnum sp.

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies)
(Fagus sylvatica), cu Hieracium rotundatum
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şi

şi

fag

Fără

corespondent

3610

Pajişti

Fără

corespondent

4129

Păduri dacice de gorun (Quercus petraea)
sylvatica), cu Festuca drymeia

Fără

corespondent

4209

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu
Leucanthemum waldsteinii

Fără

corespondent

4211

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies),
(Abies alba) cu Pulmonaria rubra

Fără

corespondent

4213

Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies), cu
Doronicum columnae

Fără

corespondent

5423

Comunităţi sud-est carpatice de izvoare
Carex remata şi Caltha laeta
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sud-est carpatice de Poa media

şi

şi

fag (Fagus

şi

brad

pâraie, cu

Rezultate şi discuţii
Folosind modalităţile de identificare a habitatelor prezentate
anterior, bibliografia existentă şi realizând corespondenţa dintre
tipurile de habitate Natura 2000 şi Habitatele din România (Doniţă et
al., 2005, 2006) corelându-le cu datele colectate de pe teren am
realizat conspectul tipurilor de habitate din Parcul Natural Munţii
Maramureşului. Astfel, au fost identificate 18 tipuri de habitate Natura
2000 (din care 6 sunt habitate prioritare), cărora le corespund 35 de
habitate, în înţelesul Habitatelor din România (Doniţă et al., 2005,
2006) şi alte 6 habitate care nu au corespondent în tipurile de
habitate Natura 2000 (Tabel 1.). Menţionăm că în acest conspect am
inclus tipurile de habitate pe care le-am identificat până în prezent,
fără a avea pretenţia de a fi inclus toate tipurile de habitate.
Concluzii
Folosind

modalităţile

de identificare a habitatelor, bibliografia
realizând corespondenţa dintre tipurile de habitate
Natura 2000 şi Habitatele din România (Doniţă, 2005) şi datele
colectate de pe teren am realizat conspectul tipurilor de habitate
din Parcul Natural Munţii Maramureşului. Astfel au fost
identificate 18 tipuri de habitate Natura 2000 (din care 6 sunt
habitate prioritare), cărora le corespund 35 de habitate, în
înţelesul Habitatelor din România (Doniţă, 2005) şi alte 6 habitate
care nu au corespondent în tipurile de habitate Natura 2000.
Din totalul habitatelor identificate 9 sunt habitate forestiere, 3 sunt
habitate de tufărişuri, 2 de pajişti mezo şi mezo-higrofile, 1 de
buruienişuri montane şi subalpine, 1 de mlaştini oligotrofe, 1 de
stâncării şi 1 de comunităţi fontinale.
Diversitatea ecologică cea mai mare se întrgistrează în cadrul
tipului de habitat Natura 2000 - 941 O Păduri acidofile cu Picea
din etajele alpin-montane care ocupă aprox 42% din suprafaţa
fondului forestier inclus în PNMM şi cuprinde 7 subtipuri de
habitate, conform clasificării Habitatelor din România.
Pentru protecţia habitatelor Natura 2000 din PNMM va fi elaborat
un Plan de măsuri de management al habitatelor din PNMM.
existentă şi
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Etape ale mineritului de la Baia

Borşa

ing. geolog ltştvan Dumitrij
Baia Mare
Extracţia

minereurilor neferoase de la Baia Borşa a avut un
caracter ciclic, existând mai multe stadii de dezvoltare a mineritului,
separate de perioade mult mai lungi de inactivitate, sau de perioade
de regres Importanţa acestor mineralizaţii este dată de faptul că pe o
suprafaţă relative restrânsă, apar atât mineralizaţii filoniene neogene
(legate de masivul subvulcanic Toroiaga), cât şi minereuri stratiforme
paleozoice, legate de vulcanismul ce a avut loc în Cambrian, cu o
largă extindere în Carpaţii Orientali. Un studiu din anul 1984 arată că
potenţialul de rezerve din zona Borşa-Vişeu reprezenta 20-25% din
rezervele de minereuri neferoase ale României şi cca 50% din
rezervele fostei Centrale a minereurilor Baia Mare, estimându-se
posibilitatea ca în anul 2000 să existe peste 60 milioane tone rezerve
de minereuri neferoase (Almăşan B., 1984).
Etapa l-a (Epoca bronzului)
Minereurile cuprifere şi auro-argentifere de la Baia Borşa au
fost probabil o importantă sursă de alimentare a atelierelor care
prelucrau cupru, transformându-l în bronz prin adaos de staniu
(Kacs6 et al, 201 O). L. Schmidt (1901) îşi exprimă părerea că
avalanşele (care se produc şi acum anual pe jgheaburile înclinate din
Toroiaga) au antrenat şi aflorimentele filoniene existente. Există asfel
posibilitatea ca exploatarea minereurilor cuprifere din Toroiaga, să fi
început încă din epoca bronzului, prin simpla culegere a fragmentelor
de minereu, poate şi prin săpături de suprafaţă. Această primă etapă
de minerit nu este documentată până acum, rămânând doar o
posibilitate greu de documentat, pentru că mineritul a fost reluat de
atâtea ori din aflorimente, încât e foarte puţin posibil să se mai
conserve artefacte sau urme ale acestui minerit Kacs6 et al, 2.
Etapa a li-a (Perioada regatului maghiar medieval, sec. XIII-XIV,
înainte de bătălia· de la Mohacs).
Existenţa unui minerit extins în această perioadă este oglindită
de un document din anul 1551 din Arhivele Naţionale, Direcţia
Judeţeană Marc:mureş (Baia Mare), Fond 18 Direcţia minelor şi
uzinelor metalurgice, inventor 100, document nr. 59), publicat în anul
2002 (Cosma E., 2002). Autorul documentului (Georg Breuner din
Zips -Slovacia) arată că în anii în care a efectuat evaluări de teren la
Toroiaga-Baia Borşa (1547 şi 1551), mineritul era abandonat, dar
urmele lucrărilor miniere vechi erau foarte numeroase, săpături,
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galerii vechi, halde. Se presupune prezenţa mai multor filoane auroargentifere, exploatate prin galerii de coastă, din care în zonele mai
bogate s-au executat puţuri în adâncime, pentru exploatare.
Perioada Principatului transilvan este o perioadă de stagnare
a mineritului şi la Baia Borşa.
Etapa a 111-a (Perioada Imperiului austriac 1688-1868).
Intrarea Maramureşului în componenţa Imperiului austriac
habsburgic ( 1688) determină o reactivare a exploatării minereurilor la
Baia Borşa. Primele decenii nu sunt favorabile acestei activităţi,
datorită războiului curuţilor ( 1703-1711) şi invaziei tătaro-moldovene
(1717). Cu toate acestea, anul 1691 este cel în care se menţionează
reluarea cercetărilor de explorare (Panto, 1941 ). În anul 1726 încep
noi lucrări de cercetare (Sz6ke A., 1962 ).
Pierderea Sileziei în favoarea Prusiei, în urma Războiului
Succesiunii Austriece (1740-1748), lipseşte imperiul de o provincie
minieră de mare importanţă, Austria rămânând doar cu Silezia
austriacă, cu o suprafaţă de numai 5147 kmp, având doar zăcăminte
de cărbuni. Ca urmare se produce o intensificare a mineritului în
celelalte provincii ale imperiului. Această restructurare masivă
determină înfiinţarea imediat după războiul pierdut cu Prusia (în anul
1748) a Inspectoratului superior minier la Baia Mare şi dezvoltarea cu
precădere a mineritului în această arie minieră. După ce Imperiul
austriac pierde şi Războiul de redobândire a Sileziei (1756-1763),
urmează intensificarea mineritului concomitent în Maramureş şi
Bucovina.
În Bucovina, Intreprinderea minieră de la lacobeni e preluată
în anul 1784 de Anton Manz von Mariensee, care intensifică
exploatarea minereurilor din Bucovina (fier, mangan, dar şi cupru,
argint), construind o topitorie de minereuri la Cârlibaba Nouă (Bâgu
Gh., Mocanu Al., 1984). În anul 1765, exploatarea subsolului devine
monopol de stat, acesta putând însă concesiona unor persoane fizice
sau asociaţii miniere, perimetrele miniere cu interes mai redus.
La Baia Borşa lucrările miniere sunt executate concomitent de
Erariu şi de particulari, mulţi dintre ei localnici. În anul 1790,
Inspectoratul superior minier din Baia Mare începe noi lucrări la Gura
Băii. Amploarea lucrărilor existente face ca în această perioadă să se
execute lucrări de exploatare pe o suprafaţă extinsă. Un raport din
anul 1857 publicat de Cosma E. în anul 2002 (Arhivele Naţionale,
Direcţia Judeţeană Maramureş (Baia Mare), Fond 18 Direcţia minelor
şi uzinelor metalurgice. Inventor 100, doc. Nr. 360, prezintă destul de
amplu o situaţie a mineritului de la Baia Borşa între anii 1794-1857.
Pe V. Colbului se construieşte o topitorie de cupru, ridicându-se în
anul 1807 două cuptoare semiînalte pentru prelucrarea minereului

502
https://biblioteca-digitala.ro

cuprifer de la Gura Băii, a cărui exploatare a reînceput în anul 1803.
Cuptoarele pentru cupru au funcţionat până în anul 1818, apoi în anul
1821 au început topirile pentru argint, extrăgându-se şi sulf şi acid
sulfuric până în anul 1847 când activitatea topitoriei se opreşte. În
această perioadă au existat 4 mine erariale (de stat) şi 15 asociaţii
miniere private care lucrau la Baia Borşa. În anul 1813 se transferă în
Baia Borşa Judecătoria mineră substituţională din Kabola Pojana
(Kobiletkaia Poliana, la nord de Tisa, acum în Ukraina), probabil în
clădirea administrativă terminată la topitoria din V. Colbului în anul
1809.
Urmaşul lui Anton Manz von Mariense a fost nepotul său
Wintzens Manz Ritter von Mariensee, care preia conducerea
societăţii în anul 1827, până în anul 1862 ,când se declanşează
procedura de faliment. Acesta a cumpărat concesiuni miniere şi
cuxe (acţiuni) la asociaţiile miniere din Baia Borşa. E interesant că
acesta împreună cu ginerele său Bruno Walter (geolog remarcabil)
continuă să solicite concesiuni miniere la Baia Borşa şi după anul
1862 (cel al declanşării procedurii de faliment, ce a durat 10 ani). În
aceeaşi perioadă el exploatează minereurile stratiforme de la
Burloaia, Arinyes, Puiu, Dl. Bucăţii, Cornul Nedeii, etc. pe care le
transporta pe un drum de cai, executat în anul 1841, care traversează
de la Burloaia pe sub Piatra Scrisă la Cornul Nedeii, de unde coboară
în Bistriţa Aurie pe V. Vâlcănescu, minereul fiind transportat pentru
topire la Cârlibaba Nouă (drumul se păstrează şi acum sub numele
de "Drumul lui Manz" şi ar putea deveni un obiectiv turistic important
în cadrul ofertei de turism minier la Baia Borşa). După închiderea
topitoriei de la Baia Borşa ( 1847), metalurgia concentratelor miniere
continuă la topitoria de la Cârlibaba Nouă.
Urmările revoluţiei din anii 1848-1849 sunt depăşite şi în anul
1854, Judecătoria minieră substituţională de la Baia Borşa este
transformată în Comisariat minier, pe baza prevederilor noii legi de
organizare a mineritului.
Un important regres al mineritului este determinat de
importanta criză economică ce a urmat celor două războaie pierdute
de Imperiul austriac, cele cu Piemonte şi Franţa din anul 1859, în
urma cărora Imperiul pierde Lombardia şi Veneţia şi mai ales cel cu
Prusia şi Italia din anul 1866, în urma căruia Austria pierde Veneţia şi
este exclusă din Confederaţia statelor germane. Ca urmare, în anul
1859 se desfiinţează Comisariatul minier Baia Borşa, iar în anul 1862,
prin declanşarea procedurii de faliment, se opreşte activitatea
topitoriei de la Cârlibaba Nouă.
Urmează o scurtă perioadă de regres a mineritului, acesta
fiind continuat în condiţii foarte grele (concentratele de minereu erau
transportate la topitoriile de la Cavnic şi Strâmbu Băiut). Date de
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producţie

din perioada 1867-1880 (Arhivele Statului Baia Mare) arată
activitatea asociaţiile miniere locale, ceea ce
determină supravieţuirea comunităţii miniere locale. Se exploatau
minereuri din Toroiaga (Szeko Istvan - filonul Stefan, ulterior denumit
Emerik), Kis Asszony (Domnişoara), dar şi de la Arinieş (Anna
Arinyes). Din minereuri se extrăgea puţin aur, mult argint, plumb şi
cupru.
că

îşi

continuă

Etapa a IV-a (Peroada Imperiului austro-ungar, 1867-1918).
Din anul 1867 Imperiul austriac adoptă un nou program de
dezvoltare economic, precum şi o importantă reorganizare a statului
(devenit stat dualist). în anul 1880, concesiunile miniere de la mina
Gura Băii sunt preluate de Fasbender Huber Peter, directorul fabricii
de produse chimice din Bocicoiu Mare (la nord de Tisa). Se trece la
deschiderea în adâncime a zăcământului cu un plan înclinat şi
instalaţii pentru evacuarea apei, extrăgându-se în special minereu
piritos, care după concentrare era transportat la Bocicoiu Mare. Se
producea acid sulfuric şi sulfat de cupru, concentratele de plumb fiind
valorificate la Hamburg. Din cauza dificultăţilor de transport, extracţia
de minereu este oprită în anul 1895 (calea ferată pe V. Vişeului a fost
construită abia în anul 191 O), societatea "Klotild", căreia îi aparţinea
fabrica din Bocicoiul Mare, renunţând la toate perimetrele miniere în
anul 1901 (Balogh A., 1978).
Urmează o scurtă perioadă de regres a mineritului, în care se
execută doar lucrări de cercetare şi evaluare, în urma cărora
"Fels6magyarorszagi
banya
es
koh6mu
reszvenytarsasag"
(Societatea pe acţiuni pentru exploatare minieră şi de topitorie din
Ungaria superioară) obţine în anul 1915 concesiunile miniere de la
Gura Băii şi Burloaia (Balogh A., 1979-1981 ). Această societate, cu
toate condiţiile nefavorabile mineritului datorate primului război
mondial, construieşte o instalaţie de preparare în gara Borşa, o linie
ferată îngustă până la mina Burloaia şi un funicular minier între Gura
Băii şi Baia Borşa. Activitatea de exploatare începe sub regim
militarizat în anul 1916, continuând până în anul 1918 (Balogh A,
1979-1981).
Etapa a V-a (Perioada interbelică 1919-1940).
Scurta perioadă dintre cele două războaie mondiale, a fost
marcată de importante modificări politice, restructurări ale legislaţiei
miniere, o criză economică gravă, factori nefavorabili pentru o
dezvoltare simţitoare a mineritului. La Gura Băii, exploatarea continuă
în anii 1919-1923, apoi activitatea încetează şi funicularul existent
este demontat. Instalaţia de preparare din gara Borşa funcţionează în
toată perioada interbelică, dar în special cu minereu din mina Anieş,
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adus cu funicularul peste creasta primcipală a munţilor Rodnei.
Producţie de pirită din mina Burloaia este mentionată doar în anii
1930 şi 1931 .
Etapa a VI-a (1940-1944).
Deşi în condiţii de modificări politice şi de război, activitatea
minieră continuă la Baia Borşa. Instalaţia de preparare din gara Borşa
continuă să prelucreze minereurile minei Anieş. La Baia Borşa începe
deschiderea în adâncime a zăcământului Toroiaga, prin executarea
galeriei transversale Emerik din V. Secu. Toate amenajările miniere
existente sunt distruse în octombrie 1944.
Etapa a VII-a (Perioada industrializării intensive, 1948-1989).
Până în anul 1955 se execută amenajările necesare
exploatării şi prelucrării minereurilor auro-argentifere din Toroiaga, iar
în anul 1955 începe exploatarea minereurilor din galeria Socolescu
(+141 O). Concomitent cu extinderea cercetărilor miniere până în
bazinul Vaserului, treptat intră în exploatare numeroase noi
zăcăminte (Buloaia, Gura Băii, Măgura li, Dealul Bucăţii, Măcârlău,
Măgura li Complex, Novăţ-Novicior, Cornu Nedeii), Baia Borşa
devenind principala exploatare minieră a Centralei minereurilor Baia
Mare, producţia de minereu depăşind 1 milion de tone/an în anii
1987-1989 (Mihali N., Mihali T. 2000). În această perioadă este
practic epuizat zăcământul Toroiaga.
Etapa VIII-a (Perioada destructurărilor, 1990-2006).
Este o perioadă de regres a mineritului, începând cu anul
1991, treptat încetându-şi activitatea numeroasele mine existente.
Ultima mină închisă în anul 2006 a fost Pârâul lui Bozoancă (V.
Ţâşlişoara).

Prezentarea secvenţială a mineritului la Baia Borşa permite
sesizarea unor caracteristici importante:
-în toată istoria sa, mineritul de la Baia Borşa a avut un
caracter ciclic, perioadele de încetare a activităţii fiind mai lungi decât
cele cu minerit activ sau în regres;
-cauzele încetării mineritului au fost iniţial politice (apartenenţa
la state care considerau important sau nu mineritul), apoi războaiele,
crizele economice, şi în final priorităţile de moment ale statului;
-cele mai intense perioade de exploatare minieră au fost cele
ale mineritului de stat, în condiţii de dezvoltare şi stabilitate
economică şi politică;

-activitatea

minieră privată

a fost mai mult o activitate de

subzistenţă;
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-departe de a fi epuizate, minereurile stratiforme de la Baia
mari de metale, un potenţial atractiv în posibilele
perioade ulterioare favorabile.
Boşa conţin cantităţi
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Aspecte din fauna de izopode terestre de pe haturi
marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare
Radu Hotea

1
,

şi

Marce/ina Hotea 2
Baia Mare

Cuvinte cheie: izopode terestre, depresiune, Baia Mare, haturi,
ogoare, specii.
Rezumat: Aspecte din fauna de izopode terestre de pe haturi şi
marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare.
Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor făcute în câteva
localităţi din Depresiunea Baia Mare, pe suprafeţe mici din jurul
culturilor agricole unde am urmărit atât identificarea speciilor
existente cât şi influenţa acţiunilor antropice asupra populaţiilor de
izopode. Din cele 8 localităţi de unde am prelevat probe, respectiv:
Arieşu de Câmp, Colţirea, Săsar, Pribileşti, Sălsig, Mireşu Mare,
Chelinţa, Poşta, am colectat un număr de 821 indivizi care aparţin la
8 specii de izopode terestre: praticole Cylisticus convexus 7 indivizi,
Trachelipus nodulosus 83 indivizi, Metoponorthus pruinosus 60
indivizi, Armadillidium vulgare 542 indivizi, Armadil/idium versicolor
quinqeseriatum 65 indivizi, silvicele Porcel/ium col/icolum 12 indivizi,
Trachelipus arcuatus 34 indivizi, euritopă Porcellio scbare 18 indivizi.
Analizând cele 8 specii identificate constatăm că o singură
specie are populaţii bogate numeric, respectiv Armadil/idium vulgare
din care am colectat un număr de 542 indivizi, ceea ce înseamnă că
această specie nu este afectată de activităţile antropice din aceste
ecosisteme. Celelalte specii identificate au populaţii mai mici.
Aceste rezultate indică o diversitate relativ mare a condiţiilor
ecologice din cele 8 localităţi (haturi şi marginea ogoarelor) şi
diferenţe mari privind valenţa ecologică a speciilor de izopode.
Speciile cu limite înguste ale valenţei ecologice populează numai
acele ecosisteme în care factorii de mediu, în special temperatura şi
umiditatea, nu înregistrează variaţii mari în perioada de activitate
biologică a izopodelor.
KEYWORDS: terrestrial isopods, Depression, Baia Mare, headlands,
crop fields, species.
Summary: Aspects from the fauna of terrestrial isopods on
the headlands and along the margins of the crop fields in Baia Mare
Depression.
This paper presents research results made in several
localities of Baia Mare Depression, in small areas around crops fields
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where we aimed to identify both the existent species as well as the
influence of the anthropogenic actions on the isopod population.
Of the eight localities where we have taken sample such as:
Arieşu de Câmp, Colţirea, Săsar, Pribileşti, Sălsig, Mireşu Mare,
Chelinţa, Poşta, we have collected a total of 821 individuals belonging
to eight species of terrestrial isopods: pratico! Cylisticus convexus 7
individuals, Trachelipus nodulosus 83 individuals, Metoponorthus
pruinosus 60 individuals, Armadillidium vulgare 542 individuals,
Armadillidium versicolor quinqeseriatum 65 individuals, forestry
Porce//ium col/icolum 12 individuals, Trachelipus arcuatus 34
individuals, euriytope Porcellio scbare 18 individuals.
Analyzing the eight identified species we have noticed that
only one species has rich population namely Armadillidium vulgare
out of which we have collected a total of 542 individuals, which
means that this species is not affected by the anthropogenic activities
in these ecosystems. The other identified species had smaller
populations.
These results indicate a relatively high diversity of the
ecologica! conditions of the 8 localities (headlands and crap fields)
and big differences as to the ecologic valence of the isopods species.
Species with narrow limits of the ecologica! valence populate only
those ecosystems in which environmental factors, particularly
temperature and humidity, do not record large variations during the
isopod's biologica! activity.
INTRODUCERE
Ordinul lsopoda, prezintă o mare diversitate, atât din punct de
vedere biologic cât şi ecologic. Speciile terestre de izopode
(crustacee adaptate la viaţa terestră) sunt fitofage, hrănindu-se cu
detritus vegetal în descompunere.
Folosind această sursă de hrană, contribuie la îmbogăţire.a
solului, prin degradarea materiei organice rezultată din plante
(Hassal, 1977, 1983; Hassal şi Ruston, 1982; Radu, 1964). De
asemenea, au un rol important în afânarea solului în special cel din
păduri, datorită galeriilor pe care le sapă (Radu, 1964 ).
MATERIALE

ŞI

METODE

Cercetările

noastre asupra comunităţilor de izopode terestre,
de pe haturi şi marginea ogoarelor au fost făcute prin prelevarea
probelor din 8 localităţi, situate în Depresiunea Baia Mare.
Haturile şi marginea ogoarelor ocupă suprafeţe reduse,
situate în jurul ogoarelor şi au vegetaţie variată. Asemenea suprafeţe
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de Câmp, Colţirea, Săsar,
Mare, Chelinţa, Poşta ( fig.1 ).
h1. Haturi din localitatea Arieşu de Câmp, situate la 47° 37'
46,210" latitudine nordică, 23° 23· 13,425" longitudine estică şi 150
m altitudine. Haturile sunt situate în unghiul de confluenţă a râului
Lăpuş cu râul Someş. Suprafaţa este mică, situată la capetele
ogoarelor cultivate cu grâu, porumb, floarea-soarelui. Sunt prezenţi
arbuşti de: porumbar (Prunus spinosa), soc (Sambucus nigra),
păducel (Crataegus monogyna), măceş (Rosa canina), răchită (Sa/ix
alba}.
Stratul erbaceu este format din: traista ciobanului (Capsei/a
bursa-pastoris), urzică (Urtica dioica), tătăneasă (Symphytum
officinale), hamei (Humulus /upu/us), urzică moartă (Lamium album},
stejerel (Veronica chamedrys), păpădie (Taraxacum officina/e},
neghină (Agrostemma githago), pir (Agropyron repens), pălămidă
(Cirsium arvense}, ciulin (Carduus nutans). În acest ecosistem am
amplasat 3 capcane Barber.
h2. Haturi din localitatea Colţirea, situate la 47° 36' 33,810"
latitudine nordică, 23° 24 · 13,09" longitudine estică şi 155 m
altitudine. Suprafaţa este mică în lungul unei culturi de trifoi de 0,4 ha,
semănat în acelaşi an şi lângă o grădină de zarzavat. Solul este
relativ uscat, stratul erbaceu bogat, sunt prezenţi câţiva pruni, un nuc
şi un stejar. Aici am amplasat 5 capcane Barber.
h3. Haturi din localitatea Săsar, situate la 47° 38' 47,7"
latitudine nordică, 23° 30' 48,9" longitudine estică şi 185 m altitudine,
la 1,5 km de iazul de decantare de lângă Bozânta Mare. Terenul în
jurul căruia este hatul cercetat, este plan, 0,5 ha, cultivat cu cartofi şi
zarzavat. Pe marginea acestor culturi există câţiva pruni de
aproximativ 1O ani şi câteva exemplare de răchită (Sa/ix alba). Solul
are umiditate moderată. Aici am amplasat 5 capcane Barber.
h4. Haturi din localitatea Pribileşti, situate la 47° 33·
57,310" latitudine nordică, 23° 22· 25,673" longitudine estică şi 156
m altitudine. Suprafaţă mică, plană cu sol uscat, situat în lungul
grădinii de zarzavat (ardei, roşii, vinete, ceapă), cu suprafaţă de 0,4
ha. Pe marginea acestei grădini de zarzavat există câţiva pruni de
aproximativ 7 ani. Stratul erbaceu este format din: păpădie
(Taraxacum officinale}, pir (Agropyron repens), urzica moartă
(Lamium album), urzică (Urtica dioica), traista ciobanului (Capsei/a
bursa-pastoris), tătăneasa (Symphytum officinale) etc .. În acest hat
am amplasat 5 capcane Barber.
au fost cercetate în

localităţile: Arieşu

Pribileşti, Sălsig, Mireşu
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Văi

torentiale ;

h5. Haturi din localitatea Sălsig, situate la 47° 31' 56,650"
latitudine nordică, 23° 17' 56,640" longitudine estică şi 160 m
altitudine. Teren plan cu sol relativ umed, suprafaţa de 0,6 ha
cultivată cu porumb. Acest ecosistem este situat pe malul stâng al
râului Someş, pe pârâul Gârdani lângă izlazul comunal. Capcanele în
număr de 3 au fost amplasate pe marginea acestei culturi de porumb.
h6. Haturi din localitatea Mireşu Mare, situate la 47° 30'
05.061" latitudine nordică, 23° 20· 01,390" longitudine estică şi 185
m altitudine. Suprafaţa terenului arabil pe haturile căruia au fost
amplasate cele 5 capcane este de 1,5 ha, este teren plan, sol cu
umiditate moderată. Terenul a fost cultivat cu porumb şi cartofi. Pe
haturile unde au fost amplasate capcanele se găsesc şi câţiva pomi
fructiferi, caişi, vişini, pruni şi câţiva butaşi de viţă de vie.
h7. Haturi din localitatea Chelinţa, situate pe terasa întâi, pe
partea dreaptă în lunca Someşului, la 47° 27' 28,870" latitudine
nordică, 23° 19' 07,851" longitudine estică şi 174 m altitudine.
Suprafaţa terenului arabil de 0,3 ha, cu sol nisipos, umiditate
moderată, cultivat cu trifoi. Capcanele Barber în număr de 5 au fost
amplasate pe marginea acestei culturi de trifoi.
h8. Haturi din localitatea Poşta, situate la 47° 32' 06,325"
latitudine nordică, 23° 28' 39,868" longitudine estică şi 254 m
altitudine. Teren plan în suprafaţă de 0,5 ha, sol cu umiditate
moderată, teren cultivat cu cartofi şi zarzavat. Pe marginea acestuia
se găsesc puţini pomi fructiferi, meri, pruni, 2 cireşi, 2 nuci, cu vârsta
de aproximativ 1O ani. Pe marginea acestui teren cultivat am
amplasat 5 capcane Barber.
Colectarea izopodelor s-a făcut cu capcane de sol (capcane
Barber). În capcane s-a pus apă sărată de la Ocna Şugatag.
Prelevarea probelor s-a făcut după o perioadă de o lună cel puţin, de
la amplasarea capcanelor. Materialul colectat a fost pus în tuburi
separate, în alcool de 70° şi analizat în laborator. S-au determinat
speciile şi s-au calculat indicii ecologici.
REZULTATE

ŞI DISCUŢII

Prelevarea probelor s-a realizat în perioada de activitate
a izopodelor, amplasând un număr de 36 capcane Barber.
Din probele prelevate am colectat 821 indivizi care aparţin la 8 specii
de izopode terestre: praticole Cylisticus convexus 7 indivizi,
Trachelipus nodulosus 83 indivizi, Metoponorthus pruinosus 60
indivizi, Armadillidium vulgare 542 indivizi, Armadillidium versicolor
quinqeseriatum 65 indivizi, silvicole Porcellium collicolum 12 indivizi,
Trachelipus arcuatus 34 indivizi, euritopă Porcellio scbare 18 indiviz
(tabelul nr. 1).
biologică
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Prezenţa izopodelor terestre pe aceste haturi este influenţată
de variaţia factorilor ecologici, acţiunile antropice şi de substanţele
chimice aplicate pe unele culturi agricole. Dintre toate haturile
cercetate cele mai bogate în specii de izopode şi cu cele mai mari
populaţii sunt cele din localitatea Săsar situată la aproximativ 3 km de
localitatea Baia Mare şi la 1,5 km de iazul de decantare Bozânta
Mare. Aici am identificat 7 specii de izopode terestre ( Cy/isiticus
convexus,
Trachelipus
arcuatus,
Trache/ipus
nodulosus,
Metoponorthus pruinosus, Porcellio scaber, Armadillidium vulgare şi
Armadillidium versico/or quinqeseriatum), din care am colectat 705
indivizi.

Tabelul nr. 1 Comunităţile de izopode terestre de pe haturi
marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare: HMO=haturi

şi
şi

marginea ogoarelor; X =abundenţa numerică (absolută); !=categorii
ecologice ale izopodelor terestre: pr=praticole; eu=euritope;
s=silvicole.
Nr.
crt.

Specia

I

1

Cy/isticus convexus

pr

2

Porcel/ium col/ico/um

s

3

Trachelipus arcuatus

s

4

Trache/ipus nodu/osus

pr

5

Metoponorthus
pruinosus

pr

6

Porcellio scaber

eu

7

Armadillidium vulgare

pr

8

Armadil/idium versicolor
quinqeseriatum

pr

HMO

n

7

X

0.19
12
0.33
34
0.94
83
2.3
60
1.66
18
0.5
542
15.05
65
1.8

n
X

n
X

n

-

X

n
X

n
-

X

n
X

n
X

Total

7

12
34
83
60
18
542
65

Total indivizi

821

821

Total specii

8

8

Abundenţa numerică/

-

X

Total indivizi
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22,8

Abundenţa

numerica ( X ), a izopodelor terestre de pe
marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare este
diferită de la o specie la alta (tabelul nr. 1). Cea mai mare valoare a
abundenţei
numerice a fost înregistrată la specia praticolă
haturile

şi

Armadillidium vulgare (X =15,05), reprezentată de populaţii cu număr
mare de indivizi. La celelalte specii de izopode terestre s-au
înregistrat următoartele valori ale abundenţei numerice: Trachelipus
nodulosus

( X =2,3),

Armadil/idium

versicolor quinqeseriatum

(X =1,8). Metoponorthus pruinosus (X =1,66), Cylisiticus convexus
-

-

( X =O, 19), Porcellium col/icolum ( X =0,33), Trachelipus arcuatus
( X =0,94) şi Porcellio scbaer ( X =0,5). Valoarea abundenţei
numerice calculată pentru toţi indivizii speciilor identificate pe haturi şi
marginea ogoarelor ( X =22,8), reflectă mărimea comunităţiilor de
izopode, în relaţie directă cu condiţiile ecologice existentere.
Abundenţa relativă (A). În funcţie de valorile abundenţei
relative speciile de izopode terestre de pe haturi şi marginea
ogoarelor (tabelul nr. 2 şi fig. 2), se clasifică în următoarele clase:
eudominante Trachelipus nodulosus {A=1O,1 %), Armadillidium
vulgare (A=66,01 %), dominante Metoponorthus pruinosus (A=?,3%)
şi Armadillidium versicolor quinqeseriatum (A=? ,91 % ), subdominante
Trachelipus arcuatus (A=4,14%) şi Porcel/io scaber (A=2,19%),
recedentă specia Porcellium collicolum {A=1,46%) şi subrecedentă
specia Cylisticus convexus (A=0,8%).

Tabelul nr. 2 Indicii ecologici ai populaţiilor de izopode terestre
de pe haturi şi marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare:
HMO=haturi şi marginea ogoarelor; A=abundenţa relativă (%);
F=frecvenţa (%); W=indicele de semnificaţie ecologică(%).
Specia

lnd. Eco. %

HMO

1

Cylisticus convexus

A
F

2

Porcellium collico/um

3

Trache/ipus arcuatus

0,8
13,8
O, 11
1,46
5,5
0,08
4,14
30,5
1,26

Nr.crt.

w
A
F

w
A
F

w
513

https://biblioteca-digitala.ro

A
F

4

Trache/ipus
nodu/osus

5

Metoponorthus
pruinosus

6

Porcellio scaber

7

Armadilfidium vulgare

w
A
F

w
A
F

w
A
F

w
A
F

Armadillidium
versico/or
quinqeseriatum
Total indivizi
Total specii

8

w

10,1
11, 1
1, 12
7,3
33,3
2,43
2,1 9
19,4
0,42
66,01
13,8
9, 1
7,91
22,2
1,75
821
8

ABUNDENŢA RELATIVĂ
%

100
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•MP
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•AV
DAVS

o
HMO

Fig. 2 Abundenţa relativă (A%), a populaţiilor de izopode terestre de
pe haturi şi marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare:
HMO=haturi şi marginea ogoarelor; CC=Cylisticus convexus;
PC=Porcellium collico/um; TA= Trachelipus arcuatus; TN= Trachelipus
nodu/osus; MP=Metoponorthus pruinosus; PS=Porcel/io scaber,
AV=Armadillidium
vulgare;
AVS=Armadillidium
versico/or
quinqeseriatum.
Frecvenţa (F) speciilor de izopode terestre de pe haturile şi
marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare (tabelul nr. 2 şi fig.
3), are valori cuprinse între (5,5 - 33,3%), ceea ce dovedeşte că
speciile identificate sunt: accesorii, Trachelipus arcuatus (F=30,5%),
Metoponorthus pruinosus (F=33,3%) şi accidentale, speciile
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Cylisticus convexus (F=13,8%), Trachelipus nodulosus (F=11, 1%),
Armadillidium versicolor quinqeseriatum (F=22,2%), Porcellio scaber
(F=19,4%) şi Armadllidium vulgare (F=13,8%). Menţionăm că şi în
popuplaţiile de pe haturi valorile frecvenţei nu sunt în concordanţă cu
valorile abundenţei numerice şi relative. Frecvenţa este influenţată de
distribuţia indivizilor pe suprafaţa haturilor. Are valori mai mici la
speciile ai căror indivizi se aglomerează pe suprafeţe reduse şi valori
mai mari la speciile ai căror indivizi au o răspândire pe suprafeţe mai
mari.
FRECVENŢA

%

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10

cc
•PC
D TA
D TN
•MP
D PS
•AV
D AVS

o
HMO

Fig. 3 Frecvenţa (F%), populaţiilor de izopode terestre de pe haturi
şi marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare: HMO=haturi şi
marginea ogoarelor; : CC=Cylisticus convexus ; PC=Porcellium
collicolum ; TA= Trachelipus arcuatus; TN= Trachelipus nodulosus;
PS=Porcellio
scaber,
MP=Metoponorthus
pruinosus;
AV=Armadil/idium
vulgare ;
AVS=Armadillidium
versicolor
quinqeseriatum.
Indicele de semnificaţie ecologică (W). În funcţie de valorile
indicelui de semnificaţie ecologică , speciile de izopode terestre
identificate în aceste ecosisteme sunt: accidentale Porcellium
col/ico/um (W=0,08%), accesorii Cylisticus convexus (W=O, 11 %),
Trachelipus arcuats (W=1 ,26%), Trachelipus nodulosus (W=1, 12%),
Metoponorthus pruinosus (W=2,43%), Porcellio scaber (W=0,42%) şi
Armadillidium versicolor quinqeseriatum (W=1 ,75% ). Specia
Armadillidium vulgare (W=9,1%) este caracteristică pentru aceste
ecosisteme.
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Afinitatea cenotică, a fost calculată pentru toate speciile de
izopode terestre identificate pe haturi şi marginea ogoarelor (fig. 4).
Cea mai mare valoare a afinităţii cenotice a fost înregistrată între
speciile: Trachelipus nodulosus şi Armadillidium vulgare (80%),
celelalte valori fiind cuprinse între (5-38%). În aceste ecosisteme nu
au fost găsiţi împreună indivizi din speciile: Cylisticus convexus şi
Porcellium collicolum, Porcellium collicolum şi Trachelipus arcuatus,
Porcel/ium col/icolum şi Trachelipus nodulosus, Porcel/ium collicolum
şi Metoponorthus pruinosus, Porcellium col/icolum şi Porcel/io scaber,
Porcel/ium collicolum şi Armadillidium vulgare, Porcellium col/icolum
şi Armadillidium versicolor quinqeseriatum.
Valorile indicelui de afinitate cenotică indică o diversitate
ecologică relativ mare şi la nivelul haturilor şi marginea ogoarelor.

Legendă

0%

115-13%

Fig. 4 Afinitatea cenotică a speciilor de izopode terestre de pe
haturi şi marginea ogoarelor din Depresiunea Baia Mare:
1=Cylisticus convexus; 2=Porcellium collicolum; 3=Trachelipus
arcuatus; 4=Trachelipus nodulosus; 5=Metoponorthus pruinosus;
6=Porcellio scaber; 7=Armadil/idium vulgare; 8=Armadil/idium
versicolor quinqeseriatum.
Raportul sexelor, a fost calculat pentru speciile din care s-a
colectat peste 30 indivizi. La specia silvicolă Trachelipus arcuatus din
care am colectat 34 indivizi (m/f=50/50%). La speciile praticole:
Trachelipus nodulosus din care am colectat 83 indivizi (m/f=19/81%),
Armadillidium vulgare din care am colectat 542 indivizi (m/f=44/56%)
şi Armadillidium versicolor quinqeseriatum din care am colectat 65
indivizi (m/f=37/63%), la aceste specii predomină femelele, iar la
specia praticolă Metoponorthus pruinosus din care am colectat 60
indivizi (m/f=52/48%), predomină masculii (fig. 5).
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%

RAPORTUL SEXELOR LA SPECIILE DE IZOPODE
TERESTRE DE PE HATURI ŞI MARGINEA
OGOARELOR
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Fig. 5 Raportul sexelor la speciile de izopode terestre de pe
haturi
şi
marginea
ogoarelor;
TA= Trachelipus
arcutus;
TN=Trachelipus
nodulosus;
AV=Armadi/lidium
vulgare;
AVS=Armadillidium versicolor quinqeseriatum; MP=Metoponorthus
pruinosus.
CONCLUZII

- Pe haturile şi marginea ogoarelor cercetate , am identificat
8 specii de izopode terestre, din care edificatoare şi dominante sunt
speciile:
Armadillidium
vulgare,
Armadi/lidium
versicolor
quinqeseriatum, Metoponorthus pruinosus şi Trachelipus nodulosus,
iar celelalte specii sunt accesorii.
- Valorile indicelui de afinitate cenotică, indică o diversitate
ecologică relativ mare şi la nivelul haturilor şi marginea ogoarelor.
- Raportul sexelor este în favoarea femelelor la speciile:
Trachelipus nodulosus, Armadillidium vulgare, Armadil/idium
versicolor quinqeseriatum şi la egalitate la Trachelipus arcuatus.
Raportul sexelor este în favoarea masculilor la specia Metoponorthus
pruinosus.
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Arboretul de Gorun de la Ronişoara: calitatea lemnului
indicator al stării de sănătate a arboretului
Pop Ioan Mihai

Introducere
Rezervaţia naturală

de gorun de la Ronişoara, a fost constituită
pe baza avizului favorabil al Comisiei Monumentelor Naturii din cadrul
Academiei Romane.
Scopul principal al constituirii acestei rezervaţii este
conservarea genofondului şi ecofondului forestier, respectiv al unor
arborete de gorun (Quercus petraea) în amestec cu fag (Fagus
syilvatica) şi carpen (Carpinus betulus), de productivitate superioară.
Suprafaţa rezervaţiei este de 90,5 ha şi este situată în
extremitatea sud-estică a unităţii de producţie, la obârşia Văii Ronişoara
(de la care îşi trage denumirea), la altitudini cuprinse între 460 şi 71 Om.
Arboretele rezervaţiei sunt încadrate în grupa l-a funcţională, categoria
SC (tipul funcţional I - T. I.), în acestea fiind interzisă, prin lege,
recoltarea de masă lemnoasă.
Prin Ordinul 1964/2007 privind declararea siturilor de
importanţă comunitară ca parte integrantă a reţelei ecologice europene
Natura 2000 în România, în zonă a fost declarat situl SCI Tisa
superioară care încorporează şi rezervaţia naturală Pădurea Ronişoara.
ln componenţa rezervaţiei intră arboretele din unităţiile
amenajistice: 84A; 85A; 858; 86A, având specie majoritară gorunul,
aceste arborete făcând parte totodată din rezervaţia de seminţe Nr. 90:
GO-A151-7. Plantaţiile executate în cadrul O.S. Sighet cu puieţi
obţinuţi din ghinda colectată din rezervaţie, în staţiuni cu sol brun
eumezobazic, au avut în primii ani creşteri mai mari decât cele
prevăzute, chiar mai mari şi mai frumoase decât seminţişul existent în
rezervaţie.

Tipul exclusiv de staţiune forestieră pe care vegetează aceste
arborete este 5.1.5.3. din "Etajul deluros de gorunete, făgete şi
goruneto-făgete" (FD.3), caracterizat printr-un potenţial productiv
superior. Tipurile de pădure determinate în aceste arborete sunt 511.1
Gorunet normal cu flora de muli, de productivitate superioară si 521.1
Goruneto-faget cu flora de muli, de productivitae superioară.
Tipul de sol determinat în cuprinsul rezervaţiei este solul brun
argiloiluvial, subtipul molie (2202 cu pH 5,7 - 6,2, deci moderat acid,
puternic saturat în baze de schimb (82% din orizontul Bt).
ln baza observaţiilor făcute în teren, cu ocazia realizării
amenajamentului silvic(1994 ), inclusiv privind solul, s-au constatat
câteva fenomene importante în ceea ce priveşte evoluţia arboretului.
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Astfel, în ceea ce priveşte solul, se remarcă un proces de
a subtipului molie spre subtipul pseudogleizat în cadrul tipului
de sol brun argiloiluvial. Ipotezele au fost trase, în ceea ce priveşte
acest fenomen, în urma executării unor profile în cadrul rezervaţiei. Una
din ipoteze ar fi aceea că înrăutăţirea condiţiilor de sol s-ar datora
pantei relativ mici a terenului, determinând o scurgere prea lentă a apei
şi favorizând perioadele de anaerobioză în defavoarea perioadelor de
aerobioză din sol. Cunoscut fiind faptul că substratul litologic al
rezervaţiei este constituit din şisturi argiloase, se deduce că există o
predispoziţie genetică a solului către fenomene de podzolire şi
pseudogleizare.
ln ceea ce priveşte arborii se observă depunerea de muşchi în
strat continuu şi uneori gros spre baza trunchiurilor. Prin observaţii
directe s-a putut constata că în ultimii 20-25 de ani, creşterile anuale
sunt foarte mici, iar starea de lâncezeală a unor exemplare de gorun
este evidentă, finalizându-se adesea cu uscarea exemplarelor
respective.
Gorunul în Carpaţii Orientali este întâlnit frecvent până la 400500 de metri, dar poate urca şi până la 600-800, aşa cum o face şi în
cazul rezervaţiei de la Ronişoara. În esenţă gorunul este o specie
mezotermă tipică, având pretenţii mici faţă de căldura din sezonul de
vegetaţie. În acelaşi timp, este o specie mezofilă, având optimul
ecologic între 600 si 800 mm/an.
Analizând datele climatice din zonă observăm că la o
temperatură medie anuală de 8,9° C şi cu precipitaţii anuale de 740,9
mm, gorunul din rezervaţie se află din aceste două puncte de vedere
în optimul său ecologic.
Având un temperament de lumină, exemplarele de gorun din
rezervaţia Ronişoara sunt bine elagate, caracteristică ce va fi analizată
în capitolul următor.
În privinţa cerinţelor faţă de sol, gorunul are exigenţe mai mari
faţă de unele caracteristici fizice ale acestuia, fiind mai tolerant în ceea
ce priveşte caracteristicile chimice ale acestora. Gorunul este o specie
mezofită, drenofilă. Fenomenul de pseudogleizare observat în cadrul
rezervaţiei, cât şi substratul din şisturi argiloase, fac ca această
staţiune să fie de o bonitate mai mult mijlocie pentru gorun. Aşa se pot
explica fenomenele de putregai observate la unele exemplare, în
special la cele situate în aval, cât şi diametrele mici, pentru exemplare
de gorun având această vârstă.
Totuşi, luând în considerare şi ceilalţi factori cum ar fi
profunzimea, pH-ul (5,7-6,2), gradul de saturaţie în baze (82%),
humusul de tip mull, calitatea staţiunii creşte.
În cadrul studiilor de amenajament silvic, au fost identificate
tipurile de pădure în cadrul Rezervaţiei, conform clasificării realizate de
evoluţie
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Paşchovschi după cum urmează : 511.1 Gorunet normal cu flora de
muli, de productivitate superioară si 521.1 Goruneto-faget cu flora de
muli, de productivitae superioară.
În clasificarea naţională a habitatelor, aceste tipuri de pădure
corespund (după Doniţă et. al. 2005) habitatelor:
Păduri

dacice de gorun ( Quercus petraea), fag (Fagus sy/vatica)
carpen (Carpinus betulus) cu Carex pilosa (R4123). Acest tip de
habitate corespunde conform clasificării Natura 2000 tipului de habitat
9170 - Galio-Carpinetum oak-hornbeam forests, iar clasificării
PAL.HAB 41.2C14 Dacian Carex pilosa- oak-hornbeam forests.
Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul
arborilor, compus, în etajul superior, din gorun (Quercus petraea, ssp.
petraea, ssp. polycarpa, ssp. dalechampit), exclusive sau în amestec
cu fag (Fagus sy/vatica ssp. sylvatica, moesiaca), cu exemplare de
stejar pedunculat (Quercus robur), cireş (Prunus avium), tei (Tilia
cordata rar T. tomentosa), în etajul inferior carpen (Carpinus betulus),
jugastru (Acer campestre) ş.a.; are acoperire 80-90% şi înălţimi de
20-27 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, dezvoltat variabil, în funcţie
de umbrire, compus din Cory/us avei/ana, Camus sanguinea,
Crataegus monogyna, Evonymus europaeus, E. verrucosus, Ligustrum
vulgare, Rosa canina, uneori Acer tataricum. Stratul ierburilor şi
subarbuştilor dominat de Carex pilosa cu elemente ale florei de mull
(Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria ho/astea).
Valoarea conservativă a acestui habitat este una moderată.
şi

Păduri geto-dacice de gorun ( Quercus petraea) cu Dentaria
bulbifera (R4128). Acest tip de habitat corespunde conform clasificării
Natura 2000 tipului de habitat 91YO - Dacian oak-hornbeam forests.
Fitocenoze edificate de specii europene nemorale. Stratul
arborilor, compus în etajul superior din gorun (Quercus petraea ssp.
petraea, ssp. da/echampii), exclusiv sau cu puţine exemplare de fag
(Fagus sylvatica ssp. moesiaca, ssp. sylvatica), tei (Tilia cordata) în
nord, toate speciile de tei în restul teritoriului, cireş (Prunus avium),
stejar pedunculat (Quercus robur), cer, gârniţă ( Quercus cerris, Q.
frainetto), plop tremurător (Populus tremula), ulmi (Ulmus glabra, U.
minor), paltini (Acer pseudoplatanus, Acer platanoides), iar în etajul
inferior jugastrul (Acer campestre), sorb (Sorbus torminalis), păr şi măr
pădureţ (Pyrus pyraster, Malus sylvestris); are acoperire de 80-90% şi
înălţimi de 20-30 m la 100 de ani. Stratul arbuştilor, slab dezvoltat,
compus din Corylus avei/ana, Crataegus monogyna, Evonymus
europaeus, E. verrucosus, Camus sanguinea, Sambucus nigra,
Ligustrum vulgare, Rhamnus cathartica ş.a. Stratul ierburilor şi
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subarbuştilor,

bine dezvoltat, cu bogată floră de muli dominată de
Galium odoratum, Asarum europaeum, Stellaria ho/astea.
Valoarea conservativă a acestui habitat este una moderată.

Elementul central al acestor habitate este reprezentat de gorun
(Quercus petraea), fiind elementul edificator, în lipsa căruia habitatul ar
fi degradat 100%.
Inventarul floristic cunoscut până acum cuprinde un număr de
99 specii de cormofite, care aparţin de 39 familii şi la 76 genuri:
Equisetum
sylvaticum,
Chrysosplenium a/ternifolium,
Scirpus
sylvaticus, Polygonum lapathifolium, Urtica dioica, Capsei/a bursapastoris, Rumex acetosel/a, Equisetum arvense, Sanicu/a europaea şi
Hedera he/ix, Glechoma hederacea , G. hirsuta, Sisyrinchium
bermudiana, Juncus tenuis, Symphytum cordatum, Lonicera
xylosteum, Crataegus monogyna, Rubus hirtus, Rosa canina etc.

Material

şi metodă

Evaluarea

stării

de conservare a habitatului

reprezintă

o

obligaţie asumată prin implementarea reţelei Natura 2000. În acest

sens este necesară utilizarea unor indicatori cantitativi, dar şi calitativi
ai habitatului. Deoarece starea de sănătate a unui arboret precum şi
vitalitatea arborilor ce îl compun este un indicator calitativ important în
stabilirea măsurilor de conservare precum şi în stabilirea statutului de
conservare, în continuare se vor descrie caracteristici ale arborilor şi
lemnului de gorun realizate în urma unui studiu realizat în anul 2003.
Pentru a analiza în ce măsură caracteristicile vizuale ale
arborilor şi ale lemnului de gorun pot fi utilizate ca şi indicatori calitativi
ai stării de sănătate a arboretului, în cadrul rezervaţiei s-au stabilit 3
pieţe de probă cu o suprafaţă de 5000 mp, în care au fost evaluaţi
vizual 171 exemplare de arbori de gorun, reprezentând cca. 1,5 % din
arborii de gorun estimaţi ca număr din cadrul rezervaţiei. Aceste pieţe
au fost amplasate în cadrul rezervaţiei la vârful, mijlocul şi baza
versantului. Pentru analiza macroscopică a lemnului au fost analizate
mostre de lemn de la 5 exemplare de gorun recoltate legal, exemplare
de vârstă diferită din cadrul cărora au fost extrase rondele de la bază
trunchiului şi de la 1,3 m înălţime.
Pentru caracterizarea structurii microscopice s-au făcut
măsuratori pe 5 rondele prelevate de la baza şi de la înălţimea de 7m
şi pe o carotă de sondaj luată la 1,3 m. Din cele 5 rondele 2 au fost
luate din acelaşi arbore pentru a se studia evoluţia inelelor de-a lungul
fusului arborelui, iar celelelte trei au fost luate de la arbori diferiţi. ln
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total s-au efectuat măsurători la
reprezentând colectivitatea de studiu.
Rezultate

387

inele

anuale,

acestea

şi discuţii

Caracteristicile arborilor şi lemnului de gorun din cadrul rezervaţiei de
la Ronişoara

Diametrul mediu al arboretului reprezintă manmea medie a
grosimii arborilor şi se determină pe specii sau elemente de arboret. În
acest caz s-a determinat diametrul mediu aritmetic. Deoarece în
amenajamentul silvic a fost identificat doar un singur element de
gorun , s-a determinat doar un singur diametru mediu pentru tot
arboretul. Fiindcă fagul şi carpenul nu fac obiectul acestui studiu ,
rezultatele măsurătorilor efectuate pe teren se referă doar la specia
gorun.
Diametrul mediu obţinut pentru un numar de 171 de arbori
inventariaţi (în trei pieţe de probă) este:
d=
număr

'Ln ' ·d'
N

în care di - categoria de diametre; ni -

de arbori pe categorie de diametre
Fig. 1 Numărul de arbori inventariaţi pe clase de diametre

d = 35.532
Pentru diametrele
standard:

s =
şi

coeficientul de

cm ~

măsurate

36 cm.
în teren,

s-a determinat abaterea

f;2 = 6.92

variaţie :

so/o= ! .100=19.5.
X
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în care s - abaterea standard
x - media populaţiei cercetate
Înaltimea medie calculată pentru arborii inventariaţi , este
aproximativ egală cu înălţimea arborilor cu diametrul mediu calculat.

Astfel:

H =26.09 m,
iar înălţimea arborilor cu diametrul mediu este de aproximativ 26 m.
Pe teren s-au măsurat şi înalţimile elagate pentru fiecare
arbore în parte.
Folosind datele acestea s-au determinat indicele de zvelteţe si
indicele de elagaj. Aceşti indici au fost calculaţi pentru fiecare arbore şi
apoi s-a făcut o medie aritmetică a acestora. Pentru calculul acestor
indici s-au stabilit patru intervale de variaţie a diametrelor, în funcţie de
proporţia lor existente pe teren.
Totodată aceşti indici au fost determinaţi şi în funcţie de pieţele
de probă care au poziţii diferite pe versant, respectiv în partea
superioară (P1 ), in mijlocul versantului (P2) şi în treimea inferioară
(P3).
Indicele de zveltete se calculează ca raport între înălţime (H) şi
diametru (d). Acest indice reprezintă un coeficient artificial de
caracterizare a arborilor, care dă date despre forma fusului arborelui.
ln tabelul şi în graficul de mai jos se pot vedea valorile acestor indici.
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Fig. 2 Graficul indicilor de
Variaţia

indicelui de

Diametre
<26
26-36
38-48
>48

zvelteţe

zvelteţe

Tabel1

P1
0.9790
0.8435
0.6601
0.5203

P2
0.8654
0.8348
0.6632
0.5200

P3
0.8846
0.8402
0.6839
0.4770

Fig.3 Elagaj şi zvelteţe la un arbore plus
Această metodă a calculului indicelui de zvelteţe nu este
suficient de precisă deoarece luându-se în considerare întregul fus, el
nu poate spune nimic despre deformările suferite de arbore la
diversele nivele, ca o consecinţă a variaţiilor condiţiilor staţionale în
care creşte şi se dezvoltă . Se poate observa că arborii cu diametre
mari (deci cu vârsta înaintată) sunt caracterizaţi printr-o formă trasă a
fusului, adică diametrele scad mai repede spre vârf.
Indicele de elagaj s-a calculat ca raport între înălţimea elagată
si înălţimea totală a arborelui. ln tabelul şi în graficul de mai jos se pot
observa valorile acestor indici cât şi reprezentarea lor grafică .
Varia ia indicelui de elaQaj
Tabelul 2
P2
Diametre
P1
P3

<26
26-36
38-48
>48

0.7370
0.6356
0.6198
0.5869

0.6843
0.6283
0.6377
0.5648
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0.6412
0.5679
0.6006
0.5477

Din aceste grafice se poate observa că valorile cele mai mari
ale acestor indici, le au arborii tineri cu diametrul mai mic decat 26 cm.
Deşi numărul lor este unul mic în cadrul arboretelor, nevoia de a
ajunge la lumină a determinat creşteri mari în înălţime, corelate cu un
elagaj foarte bun (tab 2). Totodată se poate observa că acest indice
descreşte odată cu creşterea în diametru (şi în vârstă) şi creşte din
aval înspre amonte.
ln cazul indicilor de zvelteţe, se observă că variaţiile sunt
datorate în principal vârstei şi diametrelor şi mai puţin datorită
poziţionării pe versant a arborilor (tab 1).
Aceşti indici folosesc la încadrarea arborilor în clase de calitate
şi la alegerea arborilor plus în cadrul rezervaţiei oferind informaţii
privind forma arborilor, rectitudinea şi frecvenţa şi grosimea nodurilor.

Fig 4

Variaţia

procentului de elagaj la arborii inventariaţi

Analiza structurii macroscopice

şi

a

Înfătişării

lemnului de gorun

Inelele anuale (inele de creştere) sunt părţi componente, relativ
concentrice, de pe secţiunea transversală a trunchiului, ramurilor sau
rădăcinii arborilor, ce corespund straturilor de lemn generate anual , în
cazul speciilor lemnoase din zona temperată, ca urmare a activităţii
periodice a cambiului. Pe secţiune radială straturile de lemn depuse
anual se prezintă ca benzi longitudinale paralele, iar pe secţiune
tangenţială ca suprafeţe cu contur curb, parabolic sau ondulat.
ln cuprinsul inelului anual, la speciile răşinoase şi unele specii
foioase sunt evidente două zone distincte: zona de lemn timpuriu şi
zona de lemn târziu. Zona de lemn timpuriu numită şi zona de lemn de

526
https://biblioteca-digitala.ro

primavară

se formează la începutul perioadei de vegetaţie, este mai
la culoare şi are o densitate mai mica, în timp ce zona de
lemn târziu, numită şi lemn de vară, se formează în a doua parte a
perioadei de vegetaţie, este mai închisă la culoare şi mai densă.
Trecerea de la lemnul timpuriu la lemnul târziu este o caracteristică
variabilă ce se deosebeşte în funcţie de diferite caracteristici
structurale ale lemnului. Se deosebesc specii cu trecere lentă, de la
lemnul timpuriu la lemnul târziu (molid) şi specii cu trecere bruscă, cum
este şi cazul gorunului.
lnceputul formării inelelor anuale are loc de regulă în zona
superioară a coroanei şi, treptat, coboară spre baza arborelui. La
specii cu porii aşezaţi inelar, cum este şi cazul studiat, cel al gorunului,
inelele anuale încep să se formeze înainte de înfrunzire, fiind necesară
generarea de vase noi care să înlocuiască vasele vechi, ajunse
inactive. Perioada de timp necesară formării inelelor anuale durează
3,5-4,5 luni.
În cazul gorunului, inelele anuale sunt clar distincte, datorită
contrastului dintre lemnul timpuriu şi cel târziu, această caracteristică
oferind lemnului de gorun un aspect vărgat. Deosebirea este datorată
unui întreg ansamblu de elemente şi formaţii structurale. ln secţiune
transversală, conturul inelelor anuale este retras în dreptul razelor.
Lăţimea
inelelor anuale, este o caracteristică puternic
influenţată de numeroşi factori cum ar fi condiţiile staţionale, starea
vremii etc.). În cuprinsul arborelui, lăţimea inelelor anuale nu este
egală de la un an la altul, variaţia acestui indice manifestându-se atât
în secţiune transversală cât şi în secţiune longitudinală a trunchiului.
Această caracteristică nu este influenţată doar de factorii mediului ci şi
de factorii genetici.
Examinând variaţia pe raza trunchiului, la înălţimea de bază, se
constată că în arborete echiene, cum este şi cazul gorunului de la
Ronişoara, inelele anuale sunt mai late spre mijlocul secţiunii
transversale şi devin din ce în ce mai mici spre periferia acesteia. ln
ceea ce priveste variaţia pe secţiunea longitudinală a trunchiului, se
observă că în arborete echiene, lăţimea inelelor anuale scade mai întâi
de la baza trunchiului până la o înălţime ce poate ajunge la 12 m, unde
are valoarea minimă, după care creşte, devenind maximă în cuprinsul
coroanei. La vârste înaintate, dupa 80 de ani, rămâne aproape
constantă de-a lungul trunchiului.
Pe diferitele direcţi ale secţiunii transversale, la unul şi acelaşi
arbore, valorile lăţimii inelelor anuale nu sunt întotdeauna egale.
Depunerile neuniforme de masa lemnoasă se datoresc îndeosebi
luminii unilaterale şi asimetriei coroanei, spaţiului încojurător disponibil,
expoziţiei
şi
pantei terenului, direcţiei şi intensităţii vântului
predominant, în final ele conducând la abateri ale secţiunii
deschisă
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formă regulată. De asemenea, pe verticală, direcţiile
valorilor mai mari sau mai mici ale lăţimii inelelor
anuale nu rămân tot timpul aceleaşi, ci dimpotrivă ele se modifică de la
o înălţime la alta a trunchiului.
Pentru caracterizarea inelelor anuale s-au facut măsurători pe
5 rondele prelevate de la baza şi de la înălţimea de 7m şi pe o carotă
de sondaj luată la 1,3 m. Din cele 5 rondele 2 au fost luate din acelaşi
arbore pentru a se studia evoluţia inelelor de-a lungul fusului arborelui,
iar celelelte trei au fost luate de la arbori diferiţi. ln total s-au efectuat
măsurători la 387 inele anuale, acestea reprezentând colectivitatea de
studiu.
Pentru aceste inele anuale s-au determinat lăţimea fiecarui inel
(b), lăţimea medie a inelelor anuale (bm). proporţia de lemn târziu.
Regularitatea inelelor anuale s-a determinat doar pentru o parte a
acestora, exceptându-se de la calcul primele inele anuale (cele
dinspre axul trunchiului), acestea prezentând o neregularitate ridicată
datorită creşterilor din primi ani de existenţă.
Lăţimea medie a inelelor anuale s-a determinat cu formula :

transversale de la
corespunzătoare

bm

= ~)

[mm]
n
în care Lb - reprezintă suma lăţimii inelelor anuale
n - numărul de inele anuale.
Proporţia de lemn târziu s-a determinat cu formula:

Ib,,_

= - - - · l 00 [%]
b
în care Lb 11z - suma lăţimilor de lemn târziu
b - lăţime inel anual
P11z

Valorile medii şi coeficientul de variatie

Tabelul 3

Caracter

Valoare
medie

Intervalul de
încredere al
mediei

Intervalul de
variatie
MIN
MAX

Coeficient
de variaţie

Lăţime

1.85
1.2

1.8-1.9
1.16-1.3

0.5
0.3

6.8
6.2

43.8
59.8

64.9

63.7-66.0

20.5

92.9

17.8

inel, mm
lemn
târziu.mm
% lemn târziu
Lăţime

Se poate observa ca atât lăţimea inelelor anuale cât şi lăţimea
lemnului târziu prezintă un coeficient de variaţie ridicat. Aceste calcule
sunt influenţate de neregularităţile inelelor anuale din primele inele
anuale, de aceea ele vor fi exceptate de la calculul regularităţii inelelor
anuale. Totodată se obsevă procentul ridicat de lemn târziu.
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ln tabelul următor se vor prezenta valorile medii pe arbore a
inelelor anuale şi a procentului de lemn târziu din cadrul
acestora.
lăţimii

V.aIor1. med""
11 pe ar,b ore
Arbore
Lăţime medie inele anuale

r,ab eu
I I4
% lemn târziu

1
1.9
62.8
2
2.3
66.2
3
1.7
62.8
4
1.8
57.9
14
71.4
1.8
Se observă că diferenţele între arbori privind lăţimea inelelor
sunt semnificative statistic (la probabilitatea de acoperire de 95%).
Această variaţie este însă una normală,
datorită variabilităţii
intraspecifice din cadrul unei populaţii. Din punct de vedere tehnic însă
mai importantă este variaţia inelelor anuale în cadrul aceluiaşi
exemplar.
Pentru regularitatea inelelor, aşa cum s-a menţionat, s-au omis
primele inele anuale, folosindu-se pentru calcul urmatoarea formulă:
r = brrnx -b,,, · 100

[%]

bm
în care brnax - este

lăţimea

celei mai mari

creşteri

anuale
brn - lăţimea medie a inelelor anuale
În urma calculelor a reieşit că regularitatea inelelor variază între
30,6 si 70,6 %. În tabelul de mai jos sunt prezentate valorile pe arbori
a acestui indice foarte important în caracterizarea calităţii lemnului.
Valoarea regularitatii inelelor anuale pe arbori

Arbore

!nălţimea secţiunii

(m)

Tabelul 5

Inele studiate

Regularitatea

30- 94
20-48
20-42
20- 56
30 - 101
20-60

43.33
58.78
49.72
30.62
64.92
70.68

(%)
1
2
2
3
4
14

0.2
0.3
7
7
0.5
1.3

În concluzie se observă că există diferenţe atât între arbori cât
în cadrul aceluiaşi arbore, acestea însă nefiind unele semnificative
din punct de vedere al rezistenţei lemnului, inelele fiind destul de
uniforme. Singurele neregularităţi, cu amplitudini mai mari de 3 mm
sunt cele datorate creşterilor din primii ani, iar acestea diferă de la un
exemplar la altul în funcţie de gradul de umbrire la care a fost supus
şi
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în tinereţe cât şi de condiţiile climatice existente în prima perioadă de
dezvoltare. La gorunul de la Dârste inelele anuale au dimensiuni mai
mici însă coeficientul de variaţie al inelelor anuale este mai ridicat, ele
nefiind aŞa de uniforme.
Se observă că în unele cazuri, în lemnul juvenil procentul de
lemn târziu poate ajunge până la 90% din lăţimea inelului, deşi în
medie acesta este de circa 65% . Intre inele nu există diferenţe
semnificative statistic privind lăţimea, de unde se poate deduce o
anumită uniformitate a lor. ln secţiune transversală forma inelelor
anuale este una circulară. Regularitatea inelelor anuale face ca
variaţiile densităţii , durităţii , contragerii şi umflării să fie destul de
scăzute .

Caracteristicile inelelor anuale oferă indicii utile în legătură cu
anuale ale arborilor. Corelarea acestor creşteri anuale, cu
condiţiile ecologice în anumite perioade din timp , pot oferi indicii
privind influenţa acestora asupra vitalităţii arborilor.
ln ceea ce priveşte lemnul târziu, se ştie că o proporţie ridicată
a acestuia conduce la o mai bună rezistenţă mecanică a lemnului.
creşterile

Fig. 6 Aspectul în secţiune transversală a lemnului
de gorun de Ronişoara

Prin alburn se înţelege zona periferică a lemnului din trunchi şi
ramuri , constituită din creşterile ultimilor ani şi caracterizată în principal
printr-o culoare în general deschisă. Imediat după doborârea arborelui ,
alburnul se poate diferenţia printr-un plus de umiditate faţă de restul
lemnului, ca urmare a faptului că această parte a arborelui este activă
din punct de vedere fiziologic şi serveşte la circulaţia ascendentă a
sevei brute, ca şi la depozitarea unor substanţe de rezervă . ln
continuarea alburnului spre axa arborelui se află duramenul. Acesta
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este de fapt lemnul matur colorat diferit fată de alburn. Prezenţa
duramenului este specifică speciilor de stejari. ln cazul gorunului de
Ronişoara, se poate observa că duramenul prezintă o nuanţă mai
deschisă decât a altor provenienţe.
După unele cercetări efectuate de unii autori, la stejar si gorun,
duramenul s-a dovedit a avea o densitate mai ridicată decat alburnul.
ln cazul gorunului duramenul are 0.61g/cm 3 , iar alburnul 0.59g/cm 3 .
Acest lucru se datorează depunerilor de substanţă în pereţii şi golurile
celulare în timpul duramenificării. ln procesul de duramenificare vasele
conducătoare sunt acoperite cu tile, procesul de transport al
substanţelor nutritive fiind blocat, întregul duramen (inclusiv celulele de
parenchim şi elemente anatomice din cuprinsul razelor) fiind lipsit de
viaţă, dar ca urmare a substanţelor pe care le conţine fiind rezistent la
diversele alterări.
Duramenul este totodată mai dur şi prezintă o trainicie naturală
mult mai mare decât alburnul (după unele date de 5 - 10 ori). Alburnul
comparativ cu duramenul este mai elastic, mai permeabil (mai uşor de
impregnat), mai sărac în compuşi chimici secundari. Lemnului de
duramen mai greu îi corespund valori mai mici ale contragerii şi
umflării decât celui din alburn.
Lăţimea
alburnului depinde de vârsta la care se formează
duramenul, aceasta fiind influenţată şi de condiţiile staţionale. Gorunul
de la Ronişoara prezintă un alburn îngust, alburnul materialului
cercetat având între 8 - 15 inele. Unele cercetări la gorun efectuate în
Franţa arată că numărul de inele anuale din alburn este uniform pe 1O
- 70% din tulpină, cifrându-se în medie la 17, înregistrându-se o
uşoară sporire
a acestuia către baza trunchiului. Totodată unele
cercetări stabilesc că există un puternic control genetic al numărului de
inele anuale în alburn, dar că există şi o variabilitate intraindividuală a
acestui indice.
ln cazul de faţă studiul alburnului şi a duramenului a fost
efectuat pe aceeaşi colectivitate de studiu ca şi în cazul inelelor
anuale. Analiza acestora se va face legat de numărul de inele anuale
şi de dimensiunea şi forma porilor din cuprinsul lor.
În comparaţie gorunul provenit de la Dârste Uud. Braşov) are o
lăţime mai mare a alburnului.
Numărul

de inele
Număr

ALBURN
DURAMEN

şi

procentul de lemn târziu din alburn
Tabel 6

inele

8-15
32-86

Lăţime

inele

1.5
1.9

Lăţime

lemn
târziu

0.3
1.3
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şi

duramen

% lemn târziu

58.9
60.0

Intre alburn şi duramen există diferenţe semnificative în ceea
ce priveşte lăţimea inelelor anuale (la probabilitatea de acoperire de
99.9%). ln interiorul lor diferenţele privind lăţimea nu sunt
semnificative, ca urmare creşterile sunt destul de regulate. ln ceea ce
priveşte procentul de lemn târziu, diferenţele sunt semnificative (la
probabilitatea de acoperire de 99.9%), în duramen procentul de lemn
târziu fiind mai ridicat decât în alburn.
Numărul de inele din alburn, în medie 11, înregistrează o
uşoară variaţie în lungul trunchiului; la exemplarele cu creşteri mari
alburnul conţinând un număr mai mic de inele anuale în secţiunea de
la 7m comparativ cu cea de la 0,3 m.
ln ceea ce priveşte porii din alburn şi duramen, din punct de
vedere al funcţionalităţii lor diferenţa cea mai importantă este aceea că
porii din duramen sunt obturaţi de tile.
Dimensiuni ale porilor din duramen

şi

alburn

Tabelul 7

D (µ)

d/D

ALBURN

d (µ)
218.9

281.2

0.78

DURAMEN

191.6

252.7

0.77

În concluzie, diferenţele între porii din alburn şi cei din duramen
nu sunt remarcabile, nici sub aspectul dimensiunilor nici sub aspectul
formei. Se observă doar că porii din alburn sunt mai mari. Forma
porilor este aproape circulară, la aceste dimensiuni ei putând fi
observaţi şi cu ochiul liber. ln alburn porii sunt mai evidenţi datorită
faptului că nu sunt obturaţi cu tile.
Tot ca şi caracter mai deosebit se poate menţiona şi numărul
mic de inele anuale din cadrul alburnului. Proporţia celor două
formaţiuni este variabilă mai ales în funcţie de diametrul arborilor. S-a
observat la exemplarele studiate că arborii subţiri conţin o cantitate
mai mare de alburn decât exemplarele mai groase. Astfel în primul caz
proporţia de alburn este de 16% fata de 12 % în cel de al doilea caz.
Orificiile de pe secţiunea transversală a lemnului de foioase, ce
reprezintă lumenul vaselor perfecte (traheelor), sunt denumite în mod
convenţional în literatura ştiinţifică de specialitate pori. Pe secţiune
longitudinală a lemnului, vasele, mai ales cele cu lumen mare, sunt
vizibile ca striaţiuni fine, întrerupte din loc în loc, din cauza abaterii
direcţiei lor de la planul de tăiere.
În caracterizarea lemnului speciilor forestiere, referitor la pori,
în afara de prezenţa acestora, interesează de asemenea, mărimea
forma, gradul de individualizare, distribuţia şi numărul acestora în
cuprinsul inelului anual.
În analiza care s-a facut asupra materialului de cercetare, s-au
măsurat la cele 5 rondele un număr de 2436 de pori. La fiecare dintre
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aceştia

s-au măsurat două diametre, datorită formei lor, în general,
ln cazul gorunului unul dintre principalii factori de identificare
este mărimea porilor. ln ceea ce priveşte lemnul de gorun, se poate
afirma că are pori mari vizibili cu ochiul liber (cu diametrul d~ 0,2 mm),
situaţi în lemnul timpuriu. Acest aspect nu exclude prezenţa porilor cu
dimensiuni mai mici care nu pot fi vizualizaţi decât cu ajutorul lupei sau
binocularului. ln tabelul următor se prezintă valorile medii ale porilor,
pentru toate măsurătorile efectuate.
eliptică.

Valorile medii ale dimenswnilor porilor

Diametr
e

Medie
(µm)

d
D
d/D

196.1
257.1
0.77

Intervalul de
încredere a
mediei
194.0-198.1
254.5 - 253.7
0.76 - 0.78

Tabelul 8

Intervalul de variaţie al
porilor
MIN
MAX
32
360.0
32
504.0
0.27
1.0

Coeficientul
de variaţie
26.3
25.5
16.7

Din acest tabel se poate observa că variaţiile între dimensiunile
porilor sunt mici, diametrul lor mediu ajungând în jurul valorii de 0,2
mm. Se mai poate observa că raportul dintre cele două diametre, cel
care dă şi forma porilor, indică o formă eliptică a acestora. Nu putem
spune că gorunul prezintă doar pori de dimensiuni mari. Aceste calcule
se referă doar la dimensinile porilor din lemnul timpuriu, porii din
lemnul târziu având dimensiuni mult mai mici, fiind nevizibili cu lupa.
Caracteristic gorunului este trecerea bruscă de la porii mari din lemnul
timpuriu, la porii mici din lemnul târziu.
Important pentru o analiză obiectivă sunt şi valorile
dimensiunilor porilor la fiecare arbore în parte.
~I
·1
a orie

. ·1or pori·1or pe arb ori.
d"1mens1um

Arbore

Inălţimea

Ţ,ab eu
119

d (µm)

D (µm)

d/D

171.5
210.2
190.3
219.9
211.7

221.2
268.7
260.1
280.1
283.3

0.79
0.78
0.73
0.79
0.75

secţiunii

1
2
2
3
4

0.2
0.3
7
7
0.5

ln urma măsurătorilor, s-a observat că la exemplarele cu vârsta
de peste 90 de ani, în primii 30 de ani vasele au o deschidere redusă
(cca. 125µm), în rest mărimea lor se stabilizează în jurul a 200µm.
Acest fenomen este unul general el fiind valabil şi la arbori mai tineri
diferenţele nefiind însă atât de importante. Se observă că variaţiile
mari sunt la diametrul tangenţial, în timp ce la diametrul radial variaţiile
sunt mici.
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Vasele în secţiune au o forma eliptică (aşa cum s-a mai
aceasta variază uşor de la o secţiune la alta, astfel la
înălţimea de 7 m, ele sunt mai circulare decât cele de la baza
arborelui.
Tot în timpul determinărilor s-a observat că porii sunt dispuşi
într-unul, cel mult două rânduri. Acest lucru se poate observa şi
urmărind proporţia destul de ridicată de lemn târziu din cadrul inelelor
anuale.
Gorunul este o specie care are porii aşezaţi tipic inelar. ln
lemnul târziu însă porii de dimensiuni mici sunt aşezaţi sub formă de
aspect de flăcări.
Razele sunt formaţiuni anatomice vizibile pe secţiunea
transversală a trunchiului, ramurilor şi rădăcinilor ca linii radiale, în
general drepte, de culoare şi luciu de regulă diferite faţă de restul
lemnului înconjurător. Ele pot porni din măduvă (în cazul razelor
primare sau medulare) ori dintr-un inel anual oarecare (în cazul razelor
secundare), dar întotdeauna se continuă până în scoarţă. Uneori apar
întrerupte datorită nesuprapunerii planului de tăiere cu direcţia
acestora.
Pe secţiune radială, razele se observă ca benzi perpendiculare
pe direcţia inelelor anuale, având înălţime variabilă şi luciu mai
pronunţat decât lemnul înconjurător.
ln cadrul măsurătorilor efectuate, la rondelele folosite la
cercetare, s-au determinat doar lăţimea şi desimea razelor, pentru doi
arbori. Deteminarea s-a facut macroscopic, gorunul prezentând raze
mai mari decât O, 1 mm, fiind deci vizibile cu ochiul liber.
menţionat) însă

Lătimea şi

desimea razelor

Arbore

2
4

Tabelul 10

Lăţimea

(µm)

Desimea
(raze/5cm)

125-400
119-245

15
16

Intervalul de
variaţie al
desimii
13-17
7-21

Desimea razelor s-a pus în evidenţă pe secţiunea transversală
prin determinarea numărului lor pe distanţa de 5 cm. S-a mai observat
că în alburn razele au o desime mai mare (18 raze/Sem) în comparaţie
cu duramenul (14 raze /5 cm). Razele subţiri au o frecvenţă de 48
raze/5mm.
ln cazul gorunului un număr mare de raze conduce la creşterea
durităţii. Dimensiunea razelor este foarte importantă deoarece lăţimea
razelor influenţează într-o oarecare măsură producerea gelivurilor
(razele late).
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Concluzii

de Ronişoara,
este menţionat în literatura de
specialitate ca fiind o provenienţă
foarte bună, constituidu-se ca
resursă
genetică.
ln cadrul
Academiei Române, a fost '
aprobată întemeierea rezervaţiei, •
cu scopul de a conserva
genofondul respectivei populaţii
pe lângă faptul că această
populaţie
de
gorun
are
caracteristici
dendrometrice
deosebite.
Acest studiu şi-a propus
să
evalueze
oportunitatea
evaluării
calităţii
lemnului ca
potenţial
indicator calitativ în
cadrul procesului de evaluare a
stării de conservare a habitatelor.
Totodată ş i-a propus ca această
analiză
să
sprijine deciziile
privind măsurile de conservare necesare.
În urma studiului, se poate concluziona că structura
macroscopică a lemnului (inele anuale, pori , raze , alburn şi duramen)
se constituie ca elemente ce pot descrie la un moment dat starea de
sănătate a arborilor din cadrul unui arboret Astfel dimensiunea inelelor
anuale oferă indicii privind resursa trofică în relaţie cu condiţiile edafice
şi climatice. Cu cât dimensiunile inelelor anuale sunt mai reduse, cu
atât rezistenţa mecanică a lemnului este mai bună, acest element fiind
important în condiţii extreme (vânt foarte puternic, zăpadă abundentă
etc.). Procentul de lemn târziu din cadrul inelelor anuale, în cazul de
faţă de peste 60%, contribuie de asemenea la creşterea rezistenţei
mecanice. De asemenea structura porilor şi a razelor, precum şi
grosimea duramenului, influenţează rezistenţa în timp a arborilor.
Datorită efortului mare necesar pentru o asemenea analiză ,
recomandăm ca aceste studii să se realizeze doar în situaţia în care
se observă o scădere a vitalităţii arborilor, iar aceste studii trebuie
completate de studii edafice şi climatice.
În ceea ce priveşte diametrul, înălţimea, indicele de zvelteţe şi
de elagaj, acestea se constituie în general ca elemenete ale
managementului forestier. Cu toate acestea, managementul forestier
se constituie ca activitate în cadrul rezervaţiei, iar măsurile de
Gorunul
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management pentru aria protejată, orientate spre conservarea
habitatelor, trebuie să ţină cont şi de aceste aspecte. Astfel un indice
de zvelteţe mic (de cca. 0,5) indică un fus tras, cu baza arborelui mai
mare, ceea ce conferă arborelui o rezistenţă mai ridicată precum şi o
vitalitate mai bună. Indicele de elagaj oferă informaţii asupra gradului
de închidere a coronamentului, cu cât valorile sunt mai ridicate, cu atât
coronamentul este mai bine închis. Un arboret perfect închis, în
situaţia de faţă poate fi dăunător regenerării naturale cu gorun, iar
odată cu creşterea în vârstă, vitalitatea şi puterea de germinare se
reduc, existând riscul substituirii arboretului cu alte specii. Putem
concluziona că aceste caractere dendrometrice pot sprijinii alegerea
arborilor de exploatat, recomandarea noastră fiind ca în acest proces
să se extragă arborii de vârste medii care prezintă indici de zvelteţe
mare (spre 0,9).
Totodată recomandăm orientarea arboretului spre o structură
plurienă, chiar dacă lucrările silvice sunt interzise, aceasta fiind
necesară pentru o mai bună retenţie a apei pluviale în coronament.
Acest lucru este recomandat deoarece s-a observat o stare de
lâncezeală a arborilor şi o dezvoltare a muşchilor şi lichenilor pe
tulpina, nu doar la baza ei, aspecte de ne indică o stare de umiditate
ridicată a solului precum şi a microclimatului local.
Lipsa lucrărilor silvice în zonă au protejat până în prezent
arboretul însă în acest moment, există riscul ca regenerarea naturală
să nu fie cea optimă, observându-se o dezvoltare accentuată a
seminţişului de fag şi carpen în detrimentul gorunului, acest aspect
putând converge, împreună cu devitalizarea arborilor la înlocuirea în
timp a arboretului de gorun cu un arboret de fag şi carpen. Deoarece
situaţia gorunetelor este una incertă şi în contextul schimbăriilor
climatice, considerăm că un management activ orientat spre
asigurarea regenerării naturale şi modelarea structurii verticale a
arboretului în următorii 40-60 de ani se poate constitui ca măsură de
management a rezervaţiei şi a sitului în vederea conservării pe termen
lung a habitatelor existente şi a genofondului.
Elementele dendrometrice şi structura microscopică a lemnului
de gorun de la Ronişoara confirmă potenţialul genetic superior al
arboretului. Aceste caracteristici superioare comparativ cu alte
provenienţe de gorun din România pot fi elementul de bază în
atingerea obiectivelor impuse de regimul de protecţie. lnsă trebuie luat
în considerare şi evoluţia arboretului ca întreg şi asigurarea regenerării
naturale, deoarece abandonul total al măsurilor de gospodărire pot
afecta iremediabil viitorul acestui arboret.
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Integrarea patrimoniului cultural, cultural-tradiţional,
arhitectural în dezvoltarea durabilă a comunităţii
Sighetu Marmaţiei 201 O
Prof dr. Dan Ioan Bogdan
Sibiu

În dezvoltarea sa, comunitatea a avut un simţ pragmatic,
obiective pe care şi-a propus să le atingă, fără să ţină
seama de agresivitatea manifestată asupra mediului înconjurător
şi care au ajuns într-o situaţie de boală şi suferinţă.

fixându-şi

De puţină vreme, societatea a conştientizat această boala pe
care încearcă acum, prin orice mijloace să o elimine, fapt pentru care
o face să concluzioneze că este mult mai uşor să distrugi decât să
repari.
Poate de aceea ţinând seama de trecutul neatent şi de
prezentul îngrijorător, omenirea a hotărât ca paşii care urmează să îi
facă într-un cuminte echilibru, în care mediul să fie protejat şi
exploatat raţional de către societate, ţintind la un viitor mai sigur decât
până acum.
În acest context a apărut termenul de „dezvoltare durabilă", în
deceniul IX al secolului trecut. Nu îmi propun să expun definiţiile date
durabilităţii, dar nu pot să nu îi amintesc pe Clark şi Munn ( 1987) şi
alţii. Putem, desigur, să amintim Brundtland Raport - 1987, care dă o
definiţie dezvoltării durabile, numind-o drept: „dezvoltarea care caută
să satisfacă nevoile prezentului fără a compromite abilitatea
generaţiilor viitoare dea-şi satisface propriile nevoi".
Termenul acesta este tot mai des utilizat şi devine comun
după Conferinţa de Rio de Janeiro, unde s-a hotărât necesitatea
utilizării lui. Dezvoltarea durabilă are sensuri largi şi sensuri stricte,
care ţin de direcţiile de abordare, dintre care amintim direcţia
ştiinţifică, direcţia pragmatica sau inginerească, direcţia legislativnormativă, direcţia de planificare environmentală, direcţia politică,
direcţia
filozofică
şi
etică,
direcţia
participării
publice sau
noninstituţionale {după Ion Mac).
Desigur, la toate aceste direcţii putem adăuga şi direcţia
comunitară, în care trebuie să se manifeste dezvoltarea durabilă.
Nu putem vorbi despre dezvoltare durabilă, dacă nu înţelegem
necesităţile direcţiei în care aceasta se manifestă. Adevărata
dezvoltare durabilă decurge din înţelegerea corectă şi cuprinzătoare
a necesităţilor. Abia după ce le înţelegem pe acestea, putem să
încercăm să le satisfacem. Dacă nu sunt înţelese, deciziile pe care le
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vom lua vor fi incorecte, iar consecinţa acestor decizii ineficientă sau
chiar dezastruoasă.
Oprindu-ne punctual la dezvoltarea durabilă a oraşului
Sighetu! Marmaţiei şi la starea de sănătate comunitară descoperim că
există două direcţii în care trebuie acţionat, într-un plan micro al
lucrurilor şi într-un plan macro, unde trebuie să înţelegem lucrurile
într-un context geografic mai larg.
Trebuie să vedem contextul european, cel naţional şi în cele
din urmă, în micro cel local.
Ne dezvoltăm durabil atunci când devenim partenerii celorlalţi,
atunci când le spunem că necesităţile Europei le includ pe cele esteuropene, pe cele naţionale şi implicit, în cazul nostru, pe cele loca!e.
Plecând de la ideea că la începutul mileniului trei, comunitatea
devine o marota a acestuia, strâns legat de existenţa şi evoluţia
comunităţii şi deosebit de important pentru aceasta este patrimoniul.
În cadrul comunităţii, politicile sociale şi culturale se referea la
binele social. Dezvoltarea şi reabilitarea comunităţii ţin de acest bine
social.care la rândul lui poate determina globalizarea, pentru că este
firesc ca în evoluţia comunităţii, să se ajungă la globalizare.
Există mecanisme care permit ca în dezvoltarea şi devenirea
comunităţii, patrimoniul să fie folosit ca un mijloc de stabilitate şi
combustie, cu puternice valenţe sociale, capabile să creeze o strânsă
coeziune socială. De aceea, atitudinea comunităţii în cazul nostru a
comunităţii din Sighetu! Marmaţiei faţă de patrimoniu trebuie să se
schimbe radical.
Dacă prin prisma preocupărilor noastre am discuta despre
patrimoniu, am putea vorbi despre patrimoniu muzeal, patrimoniu
tradiţional, patrimoniu turistic, patrimoniu cultural, urbanistic sau
arhitectural.
Ne propunem în rândurile care urmează să dezbatem doar un
aspect al patrimoniului complex pe care îl deţine oraşul Sighetu!
Marmaţiei, şi anume, dorim să ne oprim atenţia asupra patrimoniului
cultural tradiţional pe care îl deţine Sighetu! Marmaţiei şi regiunile
înconjurătoare, unic prin frumuseţea, componenţa şi dimensiunea pe
care o are în întreaga Europă.
Suntem în situaţia în care nu putem nega existenţa acestui
patrimoniu gestionat până acum nu insuficient ,poate doar ineficient.
Întrebarea este ce facem cu acest patrimoniu? Pentru că dacă
nu-l cultivăm.aceasta fiind o modalitate de conservare el s-ar putea
să se piardă, să se transforme în derizoriu, sau pur şi simplu să fie
eliminat din conştiinţa colectivă de forme noi de cultură şi tradiţii
improprii zonei.
De aceea propunem ca acest patrimoniu să fie obiectul unui
management eficient care să-l pună în evidenţă în adevărata lui
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splendoare, în ideea în care îl direcţionăm atât spre manifestare
permanentă cât şi către un efect economic.
Deosebit de important devine în acest context felul în care sar reuşi, printr-o politică inteligentă să se creeze un mecanism în care
să funcţioneze operatorul turistic, operatorul economic, operatorul
cultural şi consumatorul „produsul local pe care îl putem oferi".
Trebuie să depăşim faza în care crâşmarul, micul buticar,
ofertantul de servicii înţeleg patrimoniul în funcţie de profitul pe care îl
au. De fapt, el nu înţelege fenomenul în întreaga sa complexitate şi
aici intervine rolul unor instituţii, persoane, organizaţii care să
înţeleagă această problemă în globalitatea ei şi în ambivalenţa ei,
pentru că vorbim despre o abordare total dezinteresată,î n interesul
comunităţii care trebuie să crească. Apare necesitatea cererii unor
puncte de interes comun între operatorii privaţi şi angrenajele
instituţionalizate. Acest aspect al conectării sectorului privat cu cel
instituţional este una din marile dileme pe care ar trebui să le
soluţionăm.

Se impune găsirea soluţiilor de realizare a acestei combinări.
Apare drept necesar şi o schimbare a gradului de conştientizare a
importanţei patrimoniului cultural tradiţional, de la nivelul individului, al
afacerii, până la nivelul instituţiilor.
Din păcate, în această direcţie, la nivelul publicului putem face
foarte puţin şi mult timp s-a făcut greşeala să se creadă că putem
creşte gradul de conştientizare al acestuia.
Universitatea Vasile Goldiş, filiala Baia Mare propune ca întrun parteneriat cu consiliul local al oraşului Sighetu! Marmaţiei să
realizeze un proiect (vom reveni cu proiectul în extenso) dacă ideea
va avea audienţă, care să facă legătura între istorie, cultură, tradiţie,
educaţie,
economie, într-un exerciţiu de dezvoltare durabilă
comunitară.

Proiectul în sine nu îşi propune să gestioneze acest exerciţiu,
ci doar să creeze mecanisme care urmează să îl susţină. Pentru
aceasta este nevoie de:
1) O contabilizare reală a instituţiilor culturale (care se ocupă
de cultură, care produc cultură, care sunt tangente la
cultură şi care sunt consumatoare de cultură) şi realizarea
unei legături eficiente între ele în vederea susţinerii
patrimoniului cultural tradiţional.
2) Inventarierea tuturor manifestărilor culturale, tradiţionale,
folclorice, religioase care au sau pot avea caracter de
masă.

3) Identificarea legendelor, poveştilor şi naraţiunilor, alături
de datele istorice care ar putea sta la baza unei
manifestări publice culturale.
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4) Inventarierea tuturor creatorilor de
meşteşugarilor, interpreţilor de folclor

artă
şi

a

populară,

păstrătorilor

a
de

tradiţie locală.

în jurul oraşului Sighetu! Marmaţiei a
din Maramureşul Istoric, crearea cât mai
multor manifestări şi festivaluri.
6) Identificarea agenţilor economici care s-ar putea implica
atât ca sponsor cât şi ca beneficiar: sectorul turistic,
transport, producţia de bunuri de larg consum etc.
7) Identificarea patrimoniului arhitectural şi propunerea de
integrare a fiecărui obiectiv în dezvoltarea durabilă a
5) Coagularea

manifestărilor

comunităţii.

8) Realizarea unui calendar exact al manifestărilor culturale
existente.
9) Realizarea de mini proiecte pentru fiecare manifestare
care este posibilă în viitor.
10) Realizarea unui proiect de calendar cu posibile manifestări
viitoare.
11) Implicarea tuturor instituţiilor capabile să susţină proiectul
în acţiune.
12) Identificarea persoanelor capabile să demareze acţiuni
culturale (teatru, pictura, sculptură, literatura, muzica etc.).
13) Identificarea instituţiilor, organizaţiilor şi partenerilor externi
capabili să se implice în acest proiect.
14) Crearea unui organism instituţionalizat care să susţină
proiectul în viitor.
15) Realizarea unui proiect publicitar al acestei acţiuni.
16) Editarea unei publicaţii bilingve sub forma de ghid sau
album cu caracter anual care să pună în evidenţă
extraordinarele valori ale oraşului şi regiunii. În
prezentarea către un public naţional şi internaţional.
Un asemenea exerciţiu ar urma să se dezvolte de la sine şi ar
putea să facă vizibilă comunităţii locale, naţionale şi internaţionale
toate minunatele tradiţii locale unice, spectaculoase alături de actele
de cultura pe care oraşul Sighetu! Marmaţiei le deţine şi le susţine.
Un asemenea proiect nu este extrem de greu de realizat şi,
desigur, credem în viabilitatea lui, mai ales că avem dovada că se
poate: exemplu Sibiu care în momentul de faţă are peste 300 de
evenimente culturale şi câteva zeci de festivaluri într-un an.
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PROPUNERE PENTRU STRUCTURA PORTOFOLIULUI ÎN
PROIECTUL PRIVIND PATRIMONIUL CULTURALTRADIŢIONAL ÎN DEZVOLTAREA DURABILĂ A
COMUNITĂŢII MUNICIPIULUI
SIGHETU MARMAŢIEI
LOCUL I MOMENTUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI
DURATA DESF AŞ URĂRII PROIECTULUI/PLANIFICAREA
BUGETULUI DE TIMP I DURABILITATEA
TEMELE I ORIENTĂRILE I COERENŢA PROIECTULUI
CAUT A TEA/RELEVANŢA PROIECTULUI/IMPACTUL PE
TERMEN LUNG
POTENŢIALUL EDUCAŢIONAL/ORIGINALITATEA

PROIECTULUI/ ATRACTIVITATEA PENTRU PUBLIC

ŞI

OPORTUNITĂŢILE OFERITE ÎN URMA PROIECTULUI

A TESTAREA NECESITĂŢII PROIECTULUI ŞI A AGENDEI
CULTURALE INTERNE
DIMENSIUNEA PROIECTULUI, ARIILE ÎN CARE/PRIN CARE
SE MANIFESTĂ PROIECTUL
MANAGEMENTUL PROIECTULUI
SFERA PROGRAMULUI I CONFLUENŢELE FORMELOR
TRADITIONALE ŞI DE ACTUALITATE
INOVAŢIA

PROIECTULUI

IMPLICAREA INSTITUŢIILOR
INDEPENDENTE

ŞI

A GRUPURILOR

ANALIZA SPA TIULUI PUBLIC SI CULTURAL A PROIECTULUI
DEZVOLTARE, PARTICIPARE SI INCLUZIUNE SOCIALA
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BENEFICII SUPLIMENT ARE ADUSE PRIN DERULAREA
PROIECTULUI
MISIUNEA I OBIECTIVELE I CA TEV A LINII DE ACTIUNE A
PROIECTULUI
COMUNICARE SI PROMO VARE
NOI CONCEPTE I NOI ORIZONTURI
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Evaluarea impactului economic al turismului asociat
festivalului „Hora de la Prislop" din localitatea Borşa,
judeţul Maramureş

Mihai Hotea 1, Maria Hotea 2
Sighetu/ Marmaţiei
RESUME: Situe dans l'extremite sud-est du Pays de Maramureş, le
col du Prislop jouit chaque annee d'un remarquable festival qui a lieu,
d'habitude, le deuxieme dimanche du mois d'aoQt. La manifestation a
evolue d'une fete champetre, la premiere mention ecrite datant
depuis 1373. Le festival s'articule autour d'une scene principale, en
plein air, a 1416 m ayant Ies spectateurs disposes dans un immense
amphitheâtre naturel. Au sein de la manifestation on peut voir de
differentes expositions des maîtres artisans, meme une exposition de
livres (a partir de l'an 2008), des aires pour Ies etals des
commerc;:ants. Le festival est precede par un office religieux, au
monastere Prislop situe a proximite, construit en l'honneur des heros
tombes dans la deuxieme guerre mondiale. Notre travail essaie de
presenter une evaluation de !'impact economique du tourisme
associe a cette fete champetre, pour l'annee 201 O, qui pourrait
constituer a l'avenir, une attraction encore plus importante pour Ies
touristes roumains et etrangers.
Mots-cles: tourisme,
fete champetre,
commer<;ants, manres artisans, touristes

impact

economique,

Introducere
Pentru a justifica cererile de finanţare pe lângă organismele
din sectorul de stat precum şi pe lângă sponsorii din mediul privat,
organizatorii de festivaluri sunt adeseori chemaţi să facă estimări
asupra impactului economic al turismului asociat manifestării. Multe
din aceste manifestări sunt relativ modeste, se bucură de bugete mici
şi nu dispun nici de personal calificat nici de fondurile necesare
pentru a realiza studii de calitate asupra impactului economic al
turismului. În majoritatea cazurilor nu se fac studii sau se bazează pe
estimări în care nu se poate avea încredere. În acest sens, în luna
august 201 O am realizat un studiu de evaluare a impactului economic
al turismului asociat festivalului „Hora de la Prislop" din localitatea
Universitatea „Babeş-Bolyai" Cluj Napoca, Facultatea de Geografie, Extensia
Sighetu Marmaţiei
2
Şcoala „Mircea Vulcănescu" Bârsana
1
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Borşa, judeţul Maramureş, a cărui rezultate, în parte,
vor fi
prezentate mai jos.
Istoric
„Hora de la Prislop" este o serbare câmpenească şi un festival
de folclor care are loc, de obicei, în a doua duminică a lunii august în
Pasul Prislop (1416 m) reunind în cea mai mare parte, locuitori şi
formaţii artistice din judeţele Maramureş, Suceava şi Bistriţa Năsăud.
În ultii ani a căpătat şi conotaţii internaţionale prin participarea unor
ansambluri din străinătate (ex. „Les Pastourelles de Campan" din
Franţa, anul 2007).
Manifestarea a evoluat dintr-o nedeie obişnuită. Referitor la
scopurile primare ale acestor nedei, unii autori afirmă că îşi au
originile în obişnuinţa dacilor de a-şi sărbători victoriile pe munte dar
în timp ele au devenit şi locuri de târg. Ion Ghinoiu susţine că nedeile
„aveau legătură cu celebrarea zeului focului şi al soarelw"
(www.cimec.ro).
Prima menţiune documentară legată de existenţa unei nedei,
în acest spaţiu, apare într-un oronim „Wegsaghauasa alia nomine
Nedeie" (Mihaly de Apşa, pag. 67, 1900 şi Mihaly de Apşa, pag. 85,
2009), apărut în diploma 36 emisă la data de 11 august 1373 de
regele Ludovic în Szlvasvarad, pentru Bale, Drag şi Ioan, fii lui Sas, în
stăpânirea moşiei Cuhea.
lvanciuc T. şi Botiş I. (2005) afirmă faptul că în Munţii
Maramureşului, în evul mediu, existau trei locuri de nedei, una în
preajma Vf. Cornu Nedeii, unde veneau maramureşeni, bucovineni şi
năsăudeni, una într-o zonă situată între Vf. Poloninca şi Vf. Şerban
unde pe lângă maramureşeni veneau şi moldoveni şi una în Masivul
Farcău, posibil în zona lacului Vinderel unde se întâlneau huţuli,
polonezi, cehi, moldoveni şi maramureşeni, aceasta din urmă
ţinându-se în clandestinitate, sub forma unui târg profesional
păstoresc, până în anul 1970. Dintre toate aceste locuri de întâlnire,
Cornu Nedeii - Prislop a avut prin poziţia sa geografică cea mai mare
însemnătate.

În anul 1738 un document scris în limba latină face referiri la
aceste sărbători „despre care coroana austriacă are cunoştinte şi
cere regimentelor din zonă să fie mult mai vigilente" (Mesaroş C., pag
103, în Ulian P., 2008). Consemnările documentare (conform
lvanciuc T. şi Botiş I., 2005) amintesc apoi de o manifestare în anul
1847 când în urma unei răzmeriţe a fost interzis. Până la primul
război mondial au mai existat câteva manifestări sporadice după care
tradiţia a fost întreruptă în totalitate până în anul 1968.
Tradiţia sărbătorii este reluată în anul 1968, la doar câteva zile
de la invadarea Cehoslovaciei de URSS - prin zona de desfăşurare a
festivalului au trecut trupele sovietice - , sub denumirea de „Hora de
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la Prislop" care conform lui Timiş N. ,,Înseamnă unitatea neamului
românesc .. .. şi mai simbolizează cercul solar, motiv etnografic
oglindit foarte des În creatia populară" (Ulian P., pag.100, 2008).
Manifestarea capătă o serie de conotaţii artistice iar în ultimii ani şi
conotaţii comerciale având o cu totul altă înfăţişare faţă de cele din
trecut.

Fig. 1 „Hora de la Prislop", vedere

generală

Începând cu anul 1968 manifestarea s-a ţinut în fiecare an
în prezent (201 O), cu o singură excepţie şi anume în anul 1970,
datorită inundaţiilor (Mihali N. , 2008).
Festivalul de la 1416 m altitudine, se articulează în jurul unei
scene principale, amenajate în aer liber, cu spectatorii dispuşi într-un
imens amfiteatru natural. În cadrul manifestării sunt prezente diferite
expoziţii ale meşterilor artizani, chiar şi o expoziţie de carte (începând
cu anul 2008) precum şi mici spaţii de agrement pentru copii şi spaţii
pentru comerţul cu tarabe.
Organizatorii manifestării sunt Consiliul Judeţean Maramureş,
Centrul Judeţean pentru Promovarea şi Conservarea Culturii
Tradiţionale Maramureş,
Primăria şi Casa de Cultură Borşa iar
sloganul festivalului este „Acolo sus, În vârf de munte".
Festivalul este precedat de o slujbă religioasă, la Mănăstirea
Prislop, aflată în imediata apropiere, construită în cinstirea eroilor
neamului căzuţi la datorie în cel de-al doilea război mondial.
Numărul participantilor
până
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Cunoaşterea
cu exactitate a numărului de persoane
participante la manifestare este la momentul actual aproape
im osibilă datorită mobilită ii ridicate la fa a locului.
Partidponţl
Din anii trecuţi dispunem
111 000
·
doar de estimări apărute
00
[ .000
în diverse surse (cărţi ,

presă).

lso.ooo

participanţilor

Numărul

a
fost
40000
mereu ridicat, în general,
I'°.ooo
peste 1O.OOO - 15.000 de
20
1 .000
oameni. La ediţia din
10.000
anul 1968 au fost circa
,,....,...,....
........
~--~--.........
..-....
„"'
30.000
de participanţi ,
1
I l.968 1973 1018 1983 1988 1993 1998 2001 20082010
cel mai ridicat număr
Fig. 2 Evoluţia numărului de participanţi
înregistrându-se în anul
(după diverse surse scrise)
2009 (circa 60.000 de
persoane) iar cel mai redus în anul 2003 (8.000 de persoane). Pentru
anul 201 O, conform studiului nostru , numărul participanţilor se ridică
la 9.000.
La ora de maximă afluenţă , considerată de noi ca fiind ora 13,
au fost identificate, de o parte şi de alta a p~sului , un număr de 891
de mijloace de transport (833 de maşini mici, 42 de microbuze, 12
motociclete şi 4 autocare)
Provenienta participantilor
1

Fig. 3 Fluxurile de participanţi din România, pe judeţe
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ca nada

La

recenzarea vehiculelor parcate în arealul destinat
desfăşurării festivalului, am constatat un procent ridicat de maşini cu
numere de înmatriculare străine (33%) restul de 67% fiind româneşti.
Procentul ridicat de maşini străine nu indică neapărat prezenţa unor
turişti străini datorită faptului binecunoscut că o pondere importantă
din populaţia regiunii lucrează în străinătate şi au maşinile
înmatriculate în ţările respective.
În cadrul fluxurilor de mijloace de transport din România, cele
mai ridicate procente sunt din Maramureş (45%) apoi Suceava (30%),
fiind urmate de Bistriţa Năsăud şi Bucureşti. Celelalte judeţe au
ponderi reduse.
În ceea ce priveşte prezenţa internaţională, au fost identificate
fluxuri din 15 ţări. Se evidenţiază Italia cu ponderea cea mai mare,
explicată de noi prin numărul mare de români care lucrează acolo iar
pe poziţia a doua este Bulgaria (posibil datorită înmatriculărilor mai
ieftine făcute de români în ultimii ani, în această ţară). Marea Britanie
şi Spania au şi ele ponderi importante.
În vederea evaluării impactului economic asupra turismului, în
cadrul studiului nostru am realizat o serie de chestionare atât pentru
participanţii români şi străini cât şi pentru comercianţi (aspect care va
fi analizat în detaliu într-o lucrare ulterioară).
Pentru vizitatorii/turiştii români şi străini prezenţi la manifestare
au fost realizate chestionare în cadrul cărora am avut în vedere
diferite aspecte (continuitatea prezenţei la festival, sursa . de
informare, nopţile petrecute în regiune cu această ocazie, locaţia de
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cazare, importanţa manifestării în alegerea destinaţiei, componenţa
grupului cu care a venit, mijlocul de transport, numărul de ore şi
cheltuielile alocate pentru acest eveniment, evaluarea generală a
manifestării etc.).
În ceea ce priveşte ponderea turiştilor români şi străini,
conform chestionarelor din teren, în anul 201 O, cea mai mare parte a
fost constituită din români (93%), cei străini fiind în pondere de 7% .
Aspectele comerciale nu au fost neglijate în cadrul studiului
nostru cunoscând faptul că acestea au avut dintotdeauna rolul lor în
cadrul acestei manifestări. Sugestivă în acest sens este mărturisirea
lui Nicoară Mihali (Graiul Maramureşului, 17 august 1990): „Când era
hora la Prislop ne trezeam la 3 dimineata şi băteam nerăbdători din
picioare precum caii nărăvaşi. De cu seară lăsam deschisă poarta, ne
căutam hainele de sărbătoare În care, secretoşi ne ascundeam
bănu{ii strânşi cu grijă toată vara. La horă Îmi cumpăram un fel de
dulciuri, Înşiruite pe o a{ă, nemaipomenit de gustoase ... Unii Îşi luau o
pălărioară mică, al{ii opinci dar majoritatea un fluiere din plastic".
Am realizat şi chestionare pentru comercianţi vizându-se
regiunile de unde provin , veniturile obţinute etc. Pentru a avea o
imagine de ansamblu asupra arealului manifestării, am realizat şi o
reprezentare grafică cu poziţionarea acestora (fig. 6). Din păcate,
prezenţa
unora dintre comercianţi , amplasamentul haotic şi
amalgamul de produse vândute pun o amprentă negativă asupra
manifestării , însă acest aspect ar putea fi remediat relativ uşor cu
ocazia următoarelor edi ii.
Număr

comercianţi "'

10

o

ObMlcie bisericeftl

j

~~

Obiecte de .uzan.t

Fig. 5.

]

OVD-u1. c.sete aJdio
Hlllr"le

ProO.Me

Comercianţi prezenţi

i

Bar. terase

Produse

8C08IOff

la festival, pe categorii de produse

Având în vedere elementele analizate, considerăm că „Hora de la
Prislop" prin vechime, locaţie, afluenţa mare de vizitatori şi turişti
constituie una dintre cele mai mari manifestări în aer liber din Ţara
Maramureşului iar pe viitor ar putea constitui o atracţie şi mai mare
pentru turiştii români şi străini.
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Recenzie: Mihai

Dăncuş

- „Obiceiuri din

viaţa

omului în

Maramureş. Naşterea şi copilăria"

Prof. univ. dr. Ioan

Mariş

Sibiu

Etnologul Mihai Dăncuş este cunoscut în lumea specialiştilor
în domeniu ca un cercetător ce s-a impus în ultimele decenii prin
lucrări ce porneau de la interogarea cadrului ambiental al satului
maramureşean,
a artefactelor sale, decelând în acestea o
simbolistică ce transcende utilul înspre o întreaga filosofie de viaţă a
omului (încă aici în Maramureş) integrat în tainele unei cosmicităţi în
care eresurile şi obiceiurile se mai practică rar, ca un ecou prelungire
a unei arhaicităţi sanctificate de blânda lumină sofianică.
Lucrarea despre care noi dăm seama aici apare la Editura
Dacia şie primul volum dintr-o proiectată sinteză asupra marilor vămi
ale existenţei omului de la naştere până la moarte, vămi prin care a
trecut şi trece omul din acest topos aspru în măreţia sa al
Maramureşului.

Volumul I al acestei mari sinteze ce are ca supratema
obiceiurile, ritualizate prin repetare, din viaţa omului din Maramureş,
este consacrat naşterii şi copilăriei din ciclul familiei, obiceiuri - ne-o
spune autorul în cuvântul său - mai puţin cercetate. În epoca
globalizării cercetătorul simte un imperativ ce vine parcă din ontosul
strămoşilor de a fixa în scris, de a descrie aceste tradiţii ale satului,
sat ce în timp va putea fi văzut doar în siturile muzeale.
Cum era şi firesc cercetarea este precedată de o cartografiere
succintă a cadrului geografic şi istoric al Maramureşului (cap. I)
cercetare ce valorifică sursele de prima mână de la „Diplomele
maramureşene din secolele XIV- XV", traduse şi editate de marele
savant, nobilul Ioan Mihalyi de Apşa, membru al Academiei Române,
până la Radu Popa, cu o amplă cercetare „Ţara Maramureşului În
veacul al XIV-iea", lucrare ce valorifică săpăturile arheologice din anii
'60 de la Cuhea, reşedinţa voievodală a lui Bogdan, de la Giuleşti,
Călineşti etc.
O cercetare de asemenea anvergura „povestea" obiceiurilor
omului din Maramureş centrată pe tema naşterii şi copilăriei,
povestea aceasta e bine aşezată într-un ancadrament etnografic ce
vizează aşezările oamenilor, ocupaţiile tradiţionale, meşteşugurile
ţărăneşti, portul popular, toate în contextualizare cu riturile trecerii.
Casa şi gospodăria ţărănească e investigată din perspectiva
decelării simbolisticii unor ritualuri ce au o vibraţie magică
apotropaică.
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Atenţia acordată de cercetător casei şi gospodăriei ţărăneşti
ca loc de desfăşurare a vieţii omului de la naştere până la moarte
este motivată şi de o aserţiune - citată de altfel - a lui Mircea Eliade
care afirma că pentru omul sedentar (cum era maramureşeanul până
nu demult) spaţiul în care vieţuieşte: casa, satul, ogorul constituie un
centru al lumii, loc sacralizat prin ritualuri şi rugăciuni, spaţiu în care
casa e proiecţia unei adevărate „imago muncii". Descrierea casei,
gospodăriei ţărăneşti, uneltele, artefactele, fiecare îţi are în carte
povestea sa, o piatră găurită aşezată la fereastra casei are dincolo de
funcţia sa utilitară apotropaică şi aceea de a revărsa fertilitatea,
feminitatea asupra casei. Coarnele de berbec aşezate deasupra uşii
de la intrarea în casă simbolizează - ne-o spune autorul - virilitatea,
masculinitatea, dar şi sacrificiul adus Zeilor/ Zeului. Forţând puţin
cheia lecturii simbolului mă gândesc că aceste coarne ce au
presupus iniţial un sacrificiu al animalului ofrande, jertfe venite dintr-o
memorie precreştină, acele arderi tot atât de prezente în Vechiul
Testament.
Atenţia cercetătorului referitoare la spaţiul de locuit al
maramureşeanului (a locui e incomparabil mai mult decât a te
adăposti; a locui ţine de întemeiere, de un rost al omului integrat întrun ethos, pune mereu în evidenţă dubla funcţionalitate a acestuia
„spaţiul funcţional şi spaţiul de ritual în cadrul casei şi gospodăriei
maramureşene" e chiar titlul unei comunicări susţinută de Mihai
Dăncuş la Muzeul Satului şi de Artă Populară de la Bucureşti (1985).
Bun cunoscător al zonei etnografice a Maramureşului, Mihai
Dăncuş ambiţionează să nu-i scape nimic din ceea ce se constituie
într-un adevărat patrimoniu material şi spiritual al acestui topos unic
din Nordul cel mai de nord al ţării; patrimoniu documentat de autor
printr-o cercetare de mare acribie, făcută pe teren.
Zonele investigate pe parcursul mai multor ani sunt situate în
Maramureşul istoric şi subzonele de pe cursul mijlociu al lzei (leud,
Cuhea, Dragomireşti, Rozavlea, Săliştea, Săcel), subzona Mara Cosău - Iza, (Deseşti, Giuleşti, Vadul lzei, Valea Stejarului - fosta
Valea Porcului, Bârsana, Onceşti), respectiv Rona de Jos, satele dea lungul Tisei (Săpânţa, Sarasău) şi în câteva sate româneşti din
dreapta Tisei; aceste descinderi de documentare făcându-se mai
recent, după 1989.
Rezultatul cercetărilor Dr. Mihai Dăncuş a fost valorificat în
studii de caz, studii ce au însemnat un exerciţiu pentru o
hermeneutică mai amplă ce ni se revelează în aceasta primă parte a
trilogiei consacrate naşterii, obiceiuri legate de aceasta primă vama a
vieţii respective copilăriei.
Cartea lui Mihai Dăncuş vine să încoroneze cercetările de
decenii şi cum afirma prefăţătorul Prof.univ.dr. Ioan Cuceu este un
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prim pas, dar un pas mare, spre realizarea unei monografii de
amplitudine a ritualurilor de familie.
N-aş
spune ca există o distribuţie dezechilibrată a
instrumentării teoretice a cercetărilor de teren, a practicilor şi
ritualurilor magice din perioada gravidităţii, a naşterii. Poate ca aici a
funcţionat un exces de abreviere metonimică. În alte capitole,
parcimonia autorului se va deschide spre poveste, spre un epos al
punerii în discurs a riturilor de separare şi agregare, a iniţierii la vârsta
copilăriei.

Capitolul al V-lea, cel mai amplu este - cum spuneam - un
epos cu actanţii ce devin funcţii ale generosului discurs
narativ: Moaşa - mediator între nou-născutul necunoscut şi lumea
cunoscută; Nănaşa, mediator între nou-născutul necunoscut şi lumea
creştină, neam, comunitate. Botezul, darea numelui, băile rituale
(dupăitul), alăptarea şi înţărcatul, dentiţia, somnul copilului, cântecul
de leagăn, prima tunsoare, prima împărtăşire, jocurile copilului etc.,
toate aceste teme subsumate supratemei naşterii şi copilăriei
beneficiază de o tratare ce se deschide spre o etno-antropologie cu
inserturi şi din bibliografia în domeniu a specialiştilor români: Mihai
Pop, Dumitru Pop, Tancred Bănăţeanu etc., dar şi din cercetările unor
autori străini care s-au apropiat de cultura populară tradiţională a
Transilvaniei şi Maramureşului. Îi amintim aici pe Claude Karnoouh,
Gail Kligman, dar şi un clasic al genului, Arnold Gennep-Van cu
lucrarea sa Les rites de passage, Paris, 1969, lucrare de o referinţă
mai generala în domeniu.
Nu era în intenţia autorului de a realiza o cercetare
comparativă; unele din achiziţiile venite dinspre aceşti autori sunt
asimilate creator şi aplicate la realităţile etnografice ale
Maramureşului. Monografia consacrată obiceiurilor din viaţa omului în
Maramureş (acest generic va funcţiona ca un cod paratextual pentru
întreaga trilogie) Naşterea şi copilăria ,Voi. I este rezultatul a câtorva
decenii de cercetări de teren realizate metodic pe baza unor
chestionare specializate pe tema respectivă, cercetări completate şi
cu studiul unor registre matricole (cu cei născuţi, botezaţi, căsătoriţi,
morţi) din Parohii Greco-catolice de pe Valea lzei si Marei. A se
vedea în acest sens Manuscrisul Miscelaneu de la sfârşitul sec. XVIII;
1797-1799-1824 , manuscris ţinut de un inimos preot Greco-catolic
din Moisei, Ioan Koman.
Manuscrisul prelucrat de Prof.dr. Mihai Dăncuş este mai mult
decât o consemnare de rutina a celor nou născuţi. El conţine referinţe
„la obiceiurile de naştere, oraţii de botejune, dar şi elemente de
etnoiatrie cu referire la femeia gravidă, noul născut etc." (cuvântul
autorului ce prefaţează cartea p.23).
adevărat
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Autorul, fiul unui preot Greco-catolic de vrednica amintire,
în demersurile sale şi documente din Arhiva familiei (Cf.
Registrul Parohiei Greco-catolice din Văleni sfârşitul sec. al XVIII şi
începutul sec. al XIX.).
Cartea poate fi apreciată ca o contribuţie ştiinţifica de prim raft
bibliografic pentru cercetătorii ce se vor apleca peste timp asupra
acestei unice zone etnografice. Monografia va intra în conştiinţa
cititorilor ca un remember a ceea ce a fost odată satul romanesc din
Maramureş, sat ce se va retrage cu vremea în situl muzeistic de la
Muzeul Etnografic din Sighetu! Marmaţiei, opera majoră a lui Mihai
Dăncuş care s-a nevoit pe altarul patrimoniului culturii tradiţionale a
utilizează

Maramureşului.

Mihai Dăncuş a rostuit cu rost acest complex muzeal, unde
avem in nuce întregul complex de sate de pe Valea lzei, Marei şi
Cosăului din zona de aliniament a Tisei etc.
Subscriem şi noi sugestiei Prof. univ. dr. Ioan Cuceu
referitoare la capitolul al Vl-lea consacrat copilăriei şi îndeletnicirii
copilului, jocul, care ar putea beneficia de o tratare mai generoasa la
o eventuală reeditare a cărţii sau la o tratare de sine stătătoare a
subiectului.
De asemenea capitolul al V-lea - cel mai amplu cum
spuneam mai sus, este nu numai rezultatul unor cercetări minuţioase
a temei, cu subtemele aferente, dar acest capitol este în ultimă
instanţă un discurs hermeneutic aplicat asupra unor teme ca
ritualurile de separare, agregare, iniţiere de la naştere până inclusiv la
vârsta copilăriei. Sunt antrenaţi în aceasta naraţiune (capitolul se
poate citi şi ca o bună proză non-ficţională, ca literatură, fiindcă tot ce
tine de scriere, de text, e literatură). Actanţii principali de care
vorbeam şi mai sus, actanţi vectori ai aceste vârste; de la moaşă la
nănaşă, la sini, preot etc.
Opul lui Mihai Dăncuş este augmentat şi cu un discurs de altă
factură decât cel textual; e un discurs iconografic ce etalează
numeroase fotografii din colecţia autorului.
Mai mult decât utilă ni se pare mica antologie de texte
folclorice pe aceasta temă şi ca un omagiu adus păstrătorilor acestor
datini şi obiceiuri sunt reţinute numele informatorilor. La final, înaintea
exhaustivei bibliografii avem un folositor glosar de termeni şi expresii
care apar în cuprinsul cărţii.
Monografia în ansamblul ei este şi o carte de învăţătură
pentru tinerii de astăzi şi cei ce vor veni după noi, o carte prin care
Mihai Dăncuş a făcut deopotrivă un exerciţiu de mare eleganţă
stilistică, un exerciţiu peratologic şi paideic totodată.
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Londra

tomitană

Virginia Paraschiv

Pe la vreo 18 ani, Ovidiu călătorea iniţiatic prin Grecia, în
starea de spirit paradisiacă a unui tânăr iubit şi răsplătit parental
pentru inteligenţa şi farmecul său. Călătoria de studiu urma să
încununeze educaţia. Mai mult decât fratele său, Ovidiu fusese un
elev privilegiat, dar gustase şi el di „deliciile coercitive" ale şcolii.
Un alt tânăr, tot cam de vârsta lui Ovidiu, a avut o stare
conflictuală cu mentorul său, William Chappel. Ne aflăm de data
aceasta în Anglia, la Christ College, Cambridge. În postul Paştelui din
1626, tânărul recalcitrant la canoanele scolastice, încearcă să se
emancipeze de sub tutela autoritară „magistri duri" şi se întoarce
acasă la părinţi. Părinţii, comprehensivi, l-au primit pe fiul rătăcitor.
Era tânărul John Milton. De acasă, din exilul său aurit, Milton
răspunde, se pare, uneia din cele două scrisori redactate în limba
greacă, de către prietenul său, Charles Diodatus(1609-1638), fiul unui
reputat fizician, aflat în vizită la Chester. Se iscă astfel din tumultul
mândriei rănite, dar semeţe, „Elegia Prima ad Carolum Diodatum",
datată 1626. Elegia este elegant redactată în limba latină, în distih
elegiac, după modelul spiritual şi literar preferat al poetului său
preferat, Ovidiu. Milton adjudecă străvechea divinitate a genezei
romane pentru preamărirea şi dăinuirea Londrei. O Londră cumva
tomitană, din perspectiva unui proscris. Numai că Milton îşi refuză
lucid condiţia şi vocea disperării a celebrului relegat „ ille Tomitano
flebilis exul agro". Pe Milton, claustrarea în casa părintească, între
cărţile ce reprezintă viaţa sa, îl reţine „nec invitum" ( nu fără voia sa).
Ba mai mult, tânărul trăieşte un exil profitabil.conform mărturiei sale:
„Laetus et exilii condicione fruor". Spectacolul scenei de teatru şi
spectacolul lumii îl captează pe tânărul poet. Totuşi nici comedia
plautină, nici tragedia greacă nu-i aduc decât emoţii estetice
trecătoare. Milton iubeşte mai presus de orice viaţa.nu imitaţia vieţii
din piesele de teatru cu ecouri ale unei antichităţi desuete. Din
spectacolul lumii, pe tânăr îl fascinează feminitatea inocent senzuală
şi graţioasă a fetelor ce colindă străzile Londrei şi dumbrăvile din
preajma oraşului cetate. Succintă reeditare a eroticii galante din „ Ars
Amandi. Feeria nu durează veşnic, ci clipe Transpare din poem,
delicat şi cu fineţe stilistică exprimat, un „ taedium vitae" dincolo de
efluviile erudite şi emoţionale juvenile. Ochii nu-l ajută pe tânărul
Milton. Obsesia vieţii ca spectacol destinat vederii, alegoria mitologiei
arhaice din spaţiul elenistic şi roman, transgresat în fapt văzut,
trădează o teamă existenţială acum, abia resimţită. Diodatus, singurul
prieten pe care Milton l-a recunoscut vreodată, sedus de farmecul
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erudit şi inteligenţa sensibilă a acestuia, destinatar al primei elegii, va
muri prematur, la numai 29 de ani, după nici 12 ani după acest episod
epistolar. Milton, cu porecla sa de şcoală „ domnişoara", în speţă un
tânăr expresiv şi delicat, cu păr şaten, va respinge din răsputeri orice
formă de reprimare a cugetului său avid de libertate. Milton se va vădi
imun la orice formă de tutelă autoritaristă, ori de unde se va ivi
aceasta, de la semeni, de la instituţiile publice şi religioase, dinspre
ideaţia scolastică pietrificată în mimetisme şi clişee. Deocamdată o
retorică ornamentală drapează plictisul său discret în faţa unei ordini
prestabilite şi imuabile.
Revolta juvenilă nu constituie expresia unei crize de adaptare,
zgomotoase, dar efemere, de tip adolescentin. Tânărul are deja în
mentalul său o matrice etică, estetică şi religioasă. Analogia sa voită
cu exilul tomitan, chiar proclamată ludic, deocamdată, nu stă sub
semnul hazardului. Stingher printre mesajele erudiţiei dintr-o
antichitate mortificată, timorat în faţa lumii ca spectator, la care nu
accede cu vederea sa plăpândă, Milton presimte datul vieţii ameninţat
cu irosirea de sine. În elegia sa, tânărul poet îl aşează ca valoare de
referinţă pe Ovidiu: „O, de n-ar fi pătimit poetul nicicând, prea
crâncena-i povară/ Lamentabilul exil, acela pe pământ tomitan/ N-ar fi
cedat nimic, deloc, în faţa lui Homer ionianul/ Nici tu Maro, glorie nu
ai fi avut, înfrânt deja de la debut."
Din perspectiva opiniei sale, formulate ipotetic în confidenţa
epistolară către Diodatus, prietenul său de elecţiune spirituală,
Ovidiu, datorită ursitei sale de damnat, nu apucase să-şi dea măsura
creaţiei. Subtil transpare ideea că năpasta s-a abătut asupra lui
Ovidiu înainte ca acesta să-şi vadă împlinită opera. În admiraţia sa
nedisimulată faţă de Ovidiu, Milton strecoară cu mâhnire discretă o
undă de reproş idolului său.
Afinitatea lui Milton cu poetul Romei augustane îşi are
corespondenţele sale în epoca lui Charles I, instaurat la tron în 1625,
cu un an înainte de crearea elegiei către Diodatus. Suspicios şi
şovăielnic, puritan şi influenţabil de anturajul Curţii, Charles I duce o
politică perdantă. El îşi atrage ostilitatea elitei politice şi intelectuale,
prin intenţia sa manifestă de a instaura tirania absolută. În fapt
absolutismul profesat era îndreptat împotriva individualismului şi a
spiritului identitar politic, confesional şi economic. El ar fi dorit
reeditarea monarhiei după modelul principatului augustan, ambiguu,
populist şi ipocrit. Cum să nu se teamă poetul Milton de recidiva unui
edict de tip augustan? Principatul lui Augustus fusese în fapt o
monarhie absolută deghizată abil. Dreptul Cetăţii la decizie fusese
amputat. Clientelismul politic era încurajat de favoruri selective.
Augustus instalase o tutelă extrem de personalizată asupra
instituţiilor romane. Personificarea puterii era percepută de mase ca o
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necesitate inerentă, pacificatoare şi ordonatoare. Fusese erodat până
la epuizare însuşi principiul raţiunii de stat tradiţionale, cel al republicii
romane. O Romă obosită accepta cu resemnare deificarea puterii
temporare. Cât despre măsurile augustane privind supravegherea
moravurilor, acestea aveau ca ţintă anihilarea individualismului din
mediile de opinie influente.
Mecenatul cultural urmărea aservirea elitei culturale şi
utilizarea camuflată a acesteia în direcţiile politice augustane.
Dirijismul în spaţiul cultural se instaura cu urmările inevitabile:
supravegherea, controlul, cenzura. Mărinimia augustană îl inhiba mai
degrabă pe Ovidiu, constrâns de conjunctură la conformism în operă,
şi chiar la umilitate în raport cu potentatul zilei, ce-şi savura maliţios
rolul de zeu primordial peste pământ. Cât despre pretexte pentru
izgonirea Artistului din Cetate, acestea se găsesc. Puterea absolută
nu are nevoie de justificări pentru decizii punitive. Dacă e să ne
raportăm la aşa zisul libertinaj din „Ars Amandi", atunci să aruncăm o
privire asupra eroticii elegiace din epocă. Apoi puritanul Augustus nu
s-a simţit vexat de alte păcate de tinereţe cam fără leac, cum se vor
vădi acestea în opera de maturitate a unui poet: a se vedea Epoda
VIII în care Horaţiu spulberă orice concurenţă la proba de „trivialitate",
de unde poate şi generoasa sponsorizare imperială a carierei
horaţiene. Tutela paternalistă a Creaţiei a iscat izbucniri mocnite de
revoltă la Vergiliu, ce nu putea scăpa ochiului de veghe augustan. Şi
totllşi Vergiliu a fost venerat tocmai de instituţia tutelară, Augustus.
Om politic versat, dar şi un fin cunoscător al autonomiei arealului
estetic, Augustus nu-şi putea face iluzii asupra proteismului cu care
actul cultural în cuvânt, imagine şi formă, scapă oricărui control.
Conformitatea cu puterea temporară nu aduce prejudicii operei de
artă, aşa cum nici spiritul de revoltă şi contestatar nu duce linear la
împlinire creativă în artă. Atitudinea tranşantă, jertfa, eroismul,
militantismul, creează istorie, nu artă.
Milton a înţeles din tinereţe , din parabola epocii augustane,
esenţa contradicţiei dintre voinţa de a acţiona şi darul haric, cel al
artei. În plan atitudinal, Milton îşi va manifesta o personalitate
viguroasă, energică, imună la compromisuri penibile şi dezonorante.
Are repulsie organică faţă de controlul instituţionalizat al vieţii şi al
gândului privat. Spiritul său eminamente puritan se împacă de
minune cu natura sa senzuală şi umanistă. Experienţa şi viziunea sa
erotică sunt eliberate de constrângeri şi
prejudecăţi.
Poetul
instaurează hotărât cultul respectului pentru femeie. Ca poet creştin
al epocii, Milton aduce cu subtilitate reparaţie imaginii femeii,
stigmatizate biblic ca fiinţă de rang secund. Tentativelor de confiscare
a gândirii le va răspunde cu pamflete împotriva cenzurii. Pledează
sever pentru libertatea presei şi a opiniei. Se implică, militând activ
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împotriva absolutismului monarhic. Charles I tânjea, în utopia sa
păguboasă, după modelul antic augustan. Prin elanul său de a
tiraniza inteligenţa, Charles îşi va semna sinucigaş condamnarea la
moarte La 30 ianuarie 1649, regele va urca pe eşafod cu demnitate
exemplară, fără să abjure de la tragica sa eroare absolutistă.
Tragedia morţii îl înalţă sublim pe regele jertfit. Ca imitator al lui
Augustus, Charles se dovedise un jalnic diletant. La schimb, moartea
principelui roman nu are nimic înălţător şi spectaculos .. Preocuparea
sa tardivă pentru succesiune e penibilă.
Ostil regalităţii absolute, Milton nu se va acomoda nici cu
spiritul egalitarist. El contemplă cu amărăciune cum condiţia umană
tinde către rătăcirea de sine, între ispita tiraniei şi a disoluţiei în haos.
Milton, sub imperiul unui impuls perpetuu al unei conştiinţe
zbuciumate, îşi caută cu înfrigurare propria sa cale spre puritate şi
nemurire, îşi caută Opera. Aşa va ajunge la Paradisul Pierdut şi la
Paradisul Regăsit. Umanismul său creştin, dilematic şi lucid, absolvit
de utopie, îl va duce pe Milton în conştiinţa europeană modernă.
Ovidiu i-a fost pildă, dar şi avertisment.
Locul geometric de convergenţă spirituală a celor doi celebri poeţi îl
constituie stilizarea conştiinţei individuale ca zestre a condiţiei umane.
Mitologia selectivă din Metamorfoze grăieşte despre natura necesară
a răului transcendental. Milton va desăvârşi ideea. El nu va aduce în
mentalul său imaginea vulgata a unui Dumnezeu bun. Dumnezeu
este şi un demiurg al Răului complementar şi relevant pentru
atotputernicia sa. Omul accede la Dumnezeu nu numai prin
supunere, ci şi prin cutezanţa sa. Creaţie de sorginte divină, omul
este asemenea lui Dumnezeu, dar nu aidoma şi nici egalul
Creatorului. Prin artă, fiinţa umană se învinge pe sine, se şlefuieşte şi
se desăvârşeşte, se mântuie de datul perimat şi perisabil. Ca bun
creştin, Milton nu putea accepta deificarea unui principe sau rege.
Precedentul „deificării" amâna sine die statornicirea creştinismului în
Europa, şi, prin extensie, Reforma.
Iar Ovidiu, în alt spaţiu civilizator şi altcândva, intuise ideea
omului captiv prin conformarea sa la clişee şi canoane. Intuiţia l-a
străfulgerat, dar nu i-a fost dat nici curajul nici răgazul exprimării
explicite. Panteonul tradiţional se golise de sacralitate şi
transcendenţă. Zeii hieratici, lipsiţi de consistenţă şi de capacitate
volitivă ai lui Lucreţiu, prefiguraseră deja criza de identitate şi
formalismul religiei romane. În epoca augustană, Vergiliu este
frământat de interogaţia dramatică „tantaene animis caelestibus irae"
şi-şi făureşte dureroasa epopee măcinat de ideea absurdului
condiţiei umane. Aeneas, deşi vestit prin pietate, îşi va trăi în
necurmată suferinţă şi efort, destinul său eroic în ipostaza de damnat,
„profugus".
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Roma lui Augustus, pacificată şi echilibrată în veacul de aur,
în epopeea lui Vergilius, sub stăruinţa blestemului
originar. Inflexiunea creştină a milei se face auzită în surdină, în
epopeea poporului roman.
Augustus îşi etalează formal credinţa în zei. Politica de
grandioasă finanţare a lăcaşelor de cult împodobite de fresce şi statui
impunătoare ţine mai degrabă de viziunea estetizantă a unui om
politic rafinat, iscusit în manipularea emoţiei colective. El este sedus
de principiul necesităţii încorporării puterii sale personale în opere de
artă şi de cult. Geniul său politic îl călăuzeşte către un act politic
extrem de eficient şi inspirat, acela de interfaţă umană ce s substituie
, în unicitatea augustei sale persoane, politeismului. Cultul
personalităţii maximalizat prin deificare, este de natură să interzică
orice fel de pluralism sau de alternativă. Individul, istoria, arta,
accidentalul biografic, devin captive cerinţei conjuncturale de
consens. Augustus realizează pactul social, către amurgul vieţii sale
pactul funcţiona inerţial. Dar omul ce strunise un imperiu nu ştiuse
gestiona eficient propriul său clan. În clipele de meditaţie solitară,
Augustus realiza cum tocmai imaginea desăvârşită inspirată de
orientul pe care, de altminteri, îl detesta, avea să-i joace o farsă
istorică. Divinul Augustus risca să fie devorat de propria sa unicitate."
llla dies"(Met. XV, 868) din predicţia ovidiană avea să vină, fie ea şi
,,tarda", „nostro senior aevo"(Met.XV, idem.
„Absens", cuvântul din finalul metamorfozelor, aşa cum a
străbătut prin texte până la noi, fie şi o formă atenuată a vreunei
variante de manuscris ars, nu prea sună a eufemism. Oricum
Augustus se chinuia la gândul perspectivei vidului de putere. Iar ca
povara grijilor să fie şi mai neguroasă, poetul, care avea acces la
nevolnica sa intimitate, se pripea .. Mai gafase literatul, dar acum era
momentul să-l dizgraţieze exemplar pe cel ce cutezase să-i cobească
moartea .. Milton spunea în elegia sa de tinereţe „O, utinam vates
nunquam graviora tulisset". „Graviora", un plural neutru,
nedeterminat, dar un plural care aluvioneze mai multe elemente. Or,
Augustus, suspicios, îl talonase pe Ovidiu pe tot parcursul carierei
poetice. Relegarea avea să fie decizia finală prin care Augustus îi
organiza lui Ovidiu nu cu vorba, ci cu fapta, condiţia de „absens".
Absenţa lui Ovidiu de la Roma echivala cu suprimarea ideii de poet
haric şi autoritar. Proprietatea intelectuală este pusă sub control de
stat.
Milton asimilase lecţia despre manuscrise arse sau alungate
din biblioteci. Cel menit să fie mai presus de Homer şi Vergiliu fusese
izgonit din cetate.
Blestemăţia ratării lui Ovidiu l-a torturat pe Milton. Drept
pentru care
poetul englez recuză fără echivoc orice fel de
insistă să rămână
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autoritarism. În Elegia către Diodatus, tonalitatea este delicată şi
difuză. Mândria rănită se consolează prin vigoarea tinereţii. Pe traseul
maturizării spirituale, vocea publică a lui Milton se aspreşte. El
vădeşte tenacitate şi metodă procedurală. Implicarea sa directă şi
făţişă în viaţa politică, precum şi în disputele teologale, unde va
cuceri ostilitate, dar şi respect. Anticipează şi contracarează primejdia
unor edicte de marginalizare şi intoleranţă inspirate, prin analogie, fie
ea şi involuntară, din precedentul augustan. Omeneşte îşi va accepta
cu stoicism partea sa juruită pentru chin şi suferinţă.
În frageda-i tinereţe Milton se sufocă în Camusul de tristă
evocare şi evadează ludic într-o Londră feerică, apoi îşi ţese cu
migală îngândurată opera, pe echilibrul fragil dintre Artă şi putere.
Poetul Milton va trăi într-un exil interior perpetuu în campus
universitar sau mai târziu într-o Londră frigidă şi crepusculară, o
Londră agitată şi tensionată, o Londră oarbă în paradis, o Londră
tomitană.

O Londră în care, deocamdată, poetul presimte, în atmosfera
de carnaval stradal, tensiunea dureroasă a înstrăinării şi însingurării.
Mulţimile, îşi trăiesc cu fervoare momentul bucuriei colective, ca un
exerciţiu de exorcizare colectivă a grijilor cotidiene. Cum altfel să
interpretăm spectacolul alaiurilor populare angajate în regia unui
ritual, o formă de statornicie iraţional repetitivă? Tânărul Milton
contemplă strada vibrând de tinereţe şi de viaţă, dar nu se poate
identifica nicicum cu personajul colectiv. Milton aparţine elitei
umaniste europene. Prin judecăţile şi evaluările sale, elitele ajung să
contribuie ele însele la opiniile şi emoţiile publice, de grup. Exilul,
noţiunea cheie a Elegiei către Diodatus, făureşte un arc în timp şi
spaţiu între o Europă
livrescă şi tărâmul tomitan. Receptarea
continuă de către Europa elitistă, de formaţie livrescă, a tragediei lui
Ovidiu, creează ca spaţiu obsedant de referinţă pentru surghiun,
Tomisul. Prin extensie, pământul civilizaţiei româneşti devine simbol
cultural al unui tărâm de gheaţă fizică şi spirituală pentru un literat,
pentru un poet. Ovidiu iese, prin accidentul său biografic din istoria
literaturii culte şi intră, cumva într-o mitologie subterană a Europei.
Mitul frigului inospitalier. De aici şi până la imaginea civilizaţiei
româneşti generate de un tărâm barbar şi izolaţionist e doar un pas,
un singur pas. Adăugăm şi perpetuarea voluntară, programată, a
mitului horror, al lui Dracula, şi întregim cuprinderea mitologiei negre,
de la hotarul maritim până la înalt hotar transilvănean.
Iar din interiorul sufletului nostru românesc, avem a da o luptă
dramatică între datinile pe care ni le însuşim
necondiţionat şi
tălmăcirea lor pentru uzul „peregrinului şi spectatorului străin".
Avem a face un efort flexibil şi inteligent până să aducem
pământul tomitan şi transilvănean de la statutul de simbol subliminal
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al ororii angoasante la acela de metaforă elegant ornamentală.
Cărturarii au şi datoria şi vocaţia abstragerii comunitare din tenebrele
mitologiei păguboase pentru imaginea în lume a poporului român.
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