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Proprietate

publică şi privată

În

Maramureşul

istoric

Dr. Livia Ardelean
SJAN Cluj-Napoca
Încă din vremuri imemoriale, în care nu exista document scris,
proprietatea, bunul imobiliar mai ales a fost elementul definitoriu al societăţii,
iar Maramureşul nu a fost o excepţie. Dreptul cnezial de stăpânire al pământului
s-a clădit pe dreptul roman, perpetuat la noi. Acesta, împreună cu instituţia
voievodatului erau instituţii ale unui drept public străvechi, anterior venirii
slavilor'. Dreptul de proprietate asupra pământului, numit şi drept
consuetudinar, se manifesta prin principiile dreptului de preemţiune şi al
retractului, ultimul protejând pe moştenitorul ab intestat, cu privire la toate
bunurile, indiferent dacă era vorba de bunuri moştenite sau dobândite anterior.
După preluarea Transilvaniei de către unguri se constată influenţa
dreptului ungar asupra obiceiurilor româneşti, fără a le putea eradica în
întregime. Elemente de drept german au completat şi ele tabloul proprietăţii,
fiind vizibile mai ales în oraşe, unde exista o puternică viaţă şi colonişti saşi,
formele de redactare a actelor, confirmarea de către domn a stăpânirii
proprietăţii, termeni cu referire la proprietate, hotar, uric, obiceiul aldămaşului,
sistemul monetar, norme fiscale şi administrative.
În Transilvania şi Maramureş, dreptul consuetudinar,jus Valachicum ab
antiquo s-a menţinut până târziu, de-abia în secolul XVI s-a reuşit înlocuirea lui
cu dreptul scris, în primele secole noii stăpâni, ungurii respectând proprietatea
românilor, pe care o reconfirmau şi reîntăreau prin acte scrise, în care apărea
formula, reîntărirea bunurilor pe care nobilul le stăpânea din vechime ( ab
antiquo ). Cnezii puteau dobândi de la rege un jus knezatus pe un anumit timp,
viager sau ereditar, ridicarea în rândul nobililor se făcea prin reconfirmarea
proprietăţii lor sau prin donaţii de teritorii noi, de regulă mai mari decât ale
celorlalţi locuitori, fiind scutiţi de cens şi cincizecimea, quinquagessima, având
şi dreptul de a avea mori. Prezenţa acestei nobilimi, organizată ca o cnezime
ereditară, confirmată de documente până spre 1300, a fost continuată după
2
această dată, de aceleaşi persoane, odată cu dobândirea titlurilor nobiliare . Prin
confirmarea cnezilor în posesiuni pe care deja le deţineau, in "possessiones
suas ", se realiza trecerea de la o stare de fapt "de facto" la una de drept, în care
cnezii mai puteau păstra atribuţii specifice mai vechi, legate de primirea unor
venituri, foloase, dări. Treptat aceştia au devenit nobili asemănători în drepturi,
obiceiuri, stare socială cu nobilii ungurii, păstrându-şi naţionalitatea. Regii
Ungariei au încercat să se folosească de vechea organizare a populaţiei
autohtone pentru a o încadra in sistemul administrativ cu ajutorul căruia să
poată percepe şi impune contribuţia fiscală şi un serviciu obştesc.

'Istoria dreptului românesc, voi I, Editura Academiei Republicii Socialiste România,
1980, pag. 172-177
2
Ioan Aurel Pop, Elita românească din Transilvania în secolele XIII-XIV (origine,
statut, evoluţie), în Nobilimea românească din Transilvania, Satu Mare, 1997, pag. 49
Bucureşti,
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În plus existenţa a 33 comune româneşti ce ţineau de domeniul
Muncaci, a căror proprietari erau reginele Ungariei „possessionis reginales"
sprijină această ipoteză. Acolo cnezii au continuat să existe chiar şi după 1514,
dată la care erau angrenaţi în strângerea dărilor pe seama Erariului.
Revolta din Moldova, ce a avut loc la 1359, potolită cu ajutorul lui
Dragoş l-a determinat pe rege să-l răsplătească cu moşii în Maramureş, pentru
1
că a contribuit „ la restaurarea ţării noastre, Moldova " • Peste câţiva ani, în
1362-1353, 100-200 familii au trecut împreună cu Bogdan în Moldova, pentru
a-i alunga pe Dragoş şi pe rudele lui din Moldova. În timpul lipsei lui din
Maramureş averea i-a fost confiscată, pentru ca nu cumva pilda şi trădarea
acestuia să fie luată şi de alţi români.
Anul 1447 a înregistrat dispoziţia lui Iancu de Hunedoara de punere în
posesie a lui Simion de Cuhea în posesia cnezatului Cuhea, ce a aparţinut
înainte fratelui său, Gheorghe Mariş "cu toate drepturile şi foloasele, cu care
2
ceilalţi cnezi obişnuiau să-şi ţină de drept cnezatul " • Anul 1451 a înregistrat
dania lui Iancu de Hunedoara pentru nobilii din familia Dolha a 2 moşii rutene
"după obiceiul şi asemenea cnezilor români "3 . Existenţa în paralel a celor 2
tipuri de nobili, cnezi şi nobili români, stăpâni în moşiile lor româneşti, ca de
exemplu Ştefan şi Mihai Pancu de Crăciuneşti, confirmaţi la 1442 în moşiile lor
4
româneşti Crăciuneşti, Bocicoiu şi Lunca a fost o realitate a perioadei. Peste
doar câţiva ani, donaţia nouă din 1453 a cnezatului Săcelul Mic, împreună cu
toate foloasele, munţii şi râul Iza lui Dan, Şuşca şi Gostoian, fii lui Mihai din
5
Săcelul Mic întăreşte presupunerea evoluţiei concomitente . În acelaşi an, au
fost atestate cele 2 cnezate Vişeu, ce au fost din vremuri imemoriale cnezate
"ab antique et temporibus divorum regum veri, legitimi et perpetui kenezii
fuissent'"', donate lui Petru Mandra şi Nan 7 . Cnezatul Moisei, dăruit de Iancu de
Hunedoara lui Mihai de Dolha şi apoi unor membrii ai familiilor Grad şi luga de
8
Sălişte întăreşte şi el afirmaţia convieţuirii celor 2 forme de organizare . Relaţia
dintre voievod şi cneaz a fost şi ea surprinsă de documente. Voievozii
Ambroziu de Dolha şi Mihai de Rozavlea au dăruit la 1454 părţi din cnezatul
Cuhea lui Simion, pentru credinţa arătată şi slujbele lui credincioase, cu condiţia

Istoria Transilvaniei până la 1541, coordonatori, Ioan-Aurel Pop, Thomas Năgler,
Institutul Cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca, 2003, voi. I,
1

~ag.261

Ioan Drăgan, Cnezi şi nobili români în vremea Corvineştilor, în Nobilimea românească
din Transilvania, pag. 112
3
Ibidem
4
Ioan Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Maramreş-Sziget,
Tipografia Lui Mayer şi Berger, pag. 184
5
S. J. A. N. Cluj, Colecţia de documente şi manuscrise, nr. 13, voi. II, pag. 43
6
Szilaghi Istvan, Maramaros megye altalanos tortenelmebol, în Szazadok, Budapesta
1889, nr. XXIII, pag.25
7
Alexandru Filipaşcu, Enciclopedia familiilor nobile maramureşene de origine română,
Cluj-Napoca, Editura Dacia, 2006, pag. 25
8
1bidem, pag. 26
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prestării aceloraşi

slujbe şi pe viitor, promiţând intervenţia pe lângă rege pentru
1
primirea titlului nobiliar asupra posesiunii Cuhea •
Participarea maramureşenilor la luptele lui Sigismund de Luxemburg
împotriva polonezilor, la Conciliul ecumenic de la Konstanz ( 1414-1418), la
expediţiile militare ale lui Iancu de Hunedoara şi Matia Corvinul, mai ales la
bătălia de la Baia, din 25 decembrie 1467, a avut ca urmare obţinerea de foloase
personale pentru cei fideli, dar şi răzbunări ale taberei adverse, ca de exemplu
pierderi de moşii, atacuri asupra bunurilor şi iobagilor, opoziţii, chiar cu mâna
armată la punerea în posesie a opozanţilor. După bătălia de la Baia, voievodul
Ştefan cel Mare, incendiind oraşul Sighet a distrus şi o serie de diplome, pe care
regele Matia le-a refăcut ulterior. Pe seama lui Nicolae Dragffy a fost pusă şi
mijlocirea înţelegerii dintre Ştefan cel Mare şi Matia Corvinul, lucru în urma
căruia familia a beneficiat de o serie de donaţii de moşii, unele trecând la rege
datorită dispariţiei ramurii bărbăteşti (Bocicoi, Crăciuneşti, Virişmort, Apşa de
Sus, Domneşti în 1490). Aceste moşii vor ajunge peste 1O ani la familia
Pogănyi de Cseb.
Unul din evenimentele relative bine cunoscute şi care s-a bucurat de o
mai mare atenţie a fost răscoala din 1514, condusă de Gherghe Doja, la care
micii nobili maramureşeni au participat de partea ţăranilor răsculaţi, " et quia
omnes fere nobiles comitatus Maramarosiensis partem rusticorum tenuissent"2 •
Înăbuşirea răscoalei de către Perenyi Gabor, comitele Maramureşului şi
castelanul cetăţii Hust a avut ca urmare imediată confiscarea bunurilor
imobiliare a 32 nobili români, printre care figura şi Ioan de Petrova, fost
vicecomite al Maramureşului şi încercarea de trecere a bunurilor acestora în
proprietatea judecătorului comitatului, Verboczy Istvan şi a nobilului Sigismund
Poganyi de Domneşti. Încercarea s-a izbit de opoziţia nobilimii maramureşene,
3
opoziţie ce a determinat nepunerea în aplicare a dispoziţiei .
Participarea nobilimii maramureşene la răscoală a fost posibilă şi a
reprezentat un moment de răbufnire asemănător oarecum cu momentul
defecţiunii lui Bogdan. Ea a fost posibilă mai ales datorită reducerii nobililor la
rangul de mici posesori, supuşi unor taxe uriaşe din partea unor nobili mari. În
plus etatizarea pădurilor, minereurilor, a domeniului Bocicoi, nerespectarea
drepturilor Exarhatului din Peri 4 au fost tot atâtea pretexte de nemulţumiri
majore.
Răscoala nobililor mici a determinat refugierea magnaţilor la cetatea
Hust, care fiind bine apărată, a rămas neasediată. Înăbuşirea revoluţiei din
Ardeal a determinat potolirea revoltei de la sine, iar Dieta de la Rakos a
constatat că aproape toţi nobilii au fost de partea revoluţionarilor. Drept urmare
a acestei constatări Dieta a condamnat o mulţime de nobili maramureşeni la
deposedarea de averea proprie: Ioan de Petrova, fost vicecomite în anii 15071508, Ioan de Leordina, Bogdan de Cuhea, Ilie Pop de Vişeu, Simion Gorzo,
Lazăr şi Dăncuş de Ieud, Teodor şi Ştefan Deac de Dragomireşti, Ioan şi Petru
Ibidem, pag. 28; Ioan Drăgan, Cnezi şi nobili români, pag. 122-123
Ioan-Aurel Pop, Naţiunea, pag. 58
3
Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului
4
Ibidem, pag. 93
1

2

3
https://biblioteca-digitala.ro

Peterman de Bârsana, Teodor Iurca de Călineşti, Bud Fiţa de Giuleşti, Andrei
Fiţa de Fereşti, Gheorghe de Onceşti, Ilie şi Toma Bancu de Sarasău, Ioan şi
Mihai Gerheş de Sarasău, Lazăr de Vad, Ioan de Berbeşti, Simion de Budeşti,
Balaş de Apşa de Jos, Simion Costea de Apşa de Mijloc şi a ordonat trecerea
averilor acestora la nobilii maghiari Verboczy şi Poganyi. Apelul făcut de aceşti
nobili la Dietă împotriva deciziei de deposedare de bunuri a determinat o
anchetă, în urma căreia cei 2 noi posesori nu au intrat niciodată de facto în
posesiunea amintită'.
Voievodul Ioan Zapolya a introdus arendarea bunurilor în Maramureş.
Acesta a făcut prima mare etatizare a averilor erariare, pe care le-a trecut în
proprietatea sa şi le-a arendat ulterior lui Toma Nadasdy. Una din cele mai
importante surse de venit, sarea din Maramureş a beneficiat de o atenţie sporită,
iar castelul din Coştiui a fost reparat la 1539, pentru ca acesta să reziste unui
eventual atac al turcilor.
Mihai Viteazul a fost interesat de veniturile cetăţii Hust, pe care a ceruto de la împărat; cererea s-a izbit de opoziţia lui Basta şi a vicecomitelui Jurj
Pogany.
Politica comitatului de la începutul secolului, ce avea ca pilon rezistenţa
la habsburgi, scop în care s-au aliat cu Ştefan Bocskai, nu a rămas fără urmări,
mai ales în ceea ce priveşte cetatea Hust. Aceasta a trecut de la Bocskai la
Valentin Drugeth de Homonna, numit urmaş la tronul Transilvaniei, de unde a
trecut din nou la împărat, la 1608 principele răscumpărând cetatea de la
Valentin Drugeth cu 30000 florini, iar mai apoi a reintrat în posesia familiei
Drugeth, la 1610 Dieta propunând din nou recuperarea Hustului. Peste un an şi
Irnreffi Janos, cumnatul principelui cerea reluarea Hustului. În anii respectivi se
pare că în comitat autoritatea principelui se suprapunea peste cea a habsburgilor,
ce controlau de fapt singurele proprietăţi ce aduceau beneficii economice,
cetatea Hust şi sarea. 2
Vechea populaţie autohtonă avea o veche organizare economica,
muncind pământul în devălmăşie. Totodată forma composesorală a stăpânirii
proprietăţii a fost valabilă în procesele de vânzare sau zălogire a bunurilor, când
composesorii aveau grijă ca bunurile să nu ajungă pe mâini străine.
După intrarea ungurilor aceştia au introdus proprietatea privată,
proprium, care provenea de la rege, putând fi revocată pentru cazuri de
infidelitate, declararea regelui ca succesor al moştenirilor întrerupte. Între rege
şi posesorii de pământ era raporturi de drept public, în care funcţionau instituţii
juridice ce protejau ordinea agrară, donaţia, avicitatea, fideicomisul familial.
Latifundiile, stilul de viaţă al aristocraţiei şi raportul acesteia cu celelalte pături
sociale, castelele, sistemul heraldic, conscripţiile urbariale, jelerii sunt urme ale
organizării feudale.
Dreptul regelui de a dispune de întregul pământ al ţării, dominium
eminens, dreptul coroanei de donaţie, s-a impus treptat în vizavi de dreptul
cnezial. Există teorii despre influenţarea dreptului maghiar de dreptul
1
2

Ibidem, pag. 94
1bidem, pag. 298
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consuetudinar românesc, jus va/achicum, care a dus la apariţia proprietăţilor
familiale la unguri, ale unor teritorii învecinate, defalcate din proprietatea
ginţilor, luând naştere hotarele dintre proprietăţi, prin pietre de hotar, obicei
traco-ilir. Odată cu defalcarea proprietăţilor comune au luat naştere principiile
de preemţiune şi de răscumpărare, relaţiile dintre rege şi supuşi nefiind una din
vasalitate, nu aveau un caracter personal, ci unul depersonalizat, privind
sarcinile publice, fidelitatea, serviciul militar şi justiţia, plus dările, cadourile
etc. Treptat legile apusene s-au impus şi la noi, pe baza suzeranităţii regale. Pe
baza a 3 trepte sociale şi economice, seniorul suzeran, vasalul şi şerbul, seniorul
acţionând pe baza principiului de dominium eminens, suzeranul de proprietate
eminentă, dreptul de folosinţă al vasalului dominum utile şi dreptul negarantat
de a munci al cultivatorilor. Acum se făcea donatia numită infeudatio, între rege
şi vasal era deja o relaţie personală de serviens regis. Instituţia primului născut a
stat la baza instituţiei fideicomisionare, pentru protejarea individualităţii feudei,
consolidare nobililor. În caz de moarte acţiona dreptul de liberă dispoziţie,
pentru bunurile moştenite sau dobândite în timpul vieţii, asupra cărora
proprietarul putea dispune liber. Stabilirea ordinii succesorale nobiliare urmărea
protejarea averii faţă de străini. Dreptul răscumpărării bunului zălogit, confiscat,
se aplica tuturor codivizionarilor, adică a celor îndreptăţiţi prin actul scris
(inclusiv urmaşii şi succesorii). Înzestrarea bisericilor prin donaţie şi testament
pentru iertarea păcatelor (pro remedia animae) era un obicei apusean, care s-a
1
păstrat în Maramureş până la I 948 •
Regele avea dreptul de proprietate asupra pământului, de a dispune de
lucru, în timp ce folosinţa şi fructele erau dobândite indirect, prin vasali şi
cultivatori.
Nobilii aveau 2 categorii de proprietate, individuală, provenită din
descensu, şi cea dobândită prin donaţii. Aceştia se împărţeau după avere în
nobili bene possesionati, care puteau participa la viaţa publică pe cheltuiala
proprie, nobilii de 1 sesie, ce aveau o moşie şi o munceau ei, fără iobagi. Rolul
lor în viaţa publică depindea de averea lor. Nobilimea scutită de dări aduna
dările de la iobagi, mai ales de către nobilii fără iobagi, treptat au ajuns într-o
stare inferioară, supusă sarcinilor publice, numiţi taxalişti. Predialistii erau
nobili sărăciţi sau din iobagii cetăţilor, ce aveau ocupaţii militare, familiari.
Existau apoi nobilii cu titlu, dar fără proprietate, arma/iştii.
Unii dintre nobilii maramureşeni au deţinut de-a lungul timpului
proprietăţi mari, dar majoritatea erau de fapt nobili mici, mărunţi, săraci, ce
deţineau puţine case de iobagi. Primii nobili, cei care au creat neamurile,
familiile nobiliare erau stăpâni peste mai multe sate, cnezate. Treptat cnezii,
deveniţi nobili adevăraţi ai Regatului Ungariei, aveau proprietăţi mai mari sau
mai mici, unele în satele de origine, altele în satele învecinate, sau pe văi.
Suprafaţa acestora a scăzut continuu în majoritatea cazurilor, prin diviziunile
familiare. Existau şi cazuri în care nobilii achiziţionau averi mari şi care s-au
1

Alexandru Herlea, Studii de istorie a dreptului, voi I, Organizarea de stat, Editura
Dacia, Cluj-Napoca, 1983, Dreptul de proprietate, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1985,
voi. II
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îmbogăţit

mai mult, Ambrozie de Dolha, Coteţ de Şieu, Petrovai, Rednic,
Szaplonczai de Sarasău şi de Vişeu etc. Moşiile strămoşeşti erau donate de regii
Ungariei, ca danie veşnică (perpetuo et irrevocabiliter), după obiceiul şi la fel
cu ceilalţi nobili români din Maramureş.(loan de Uglea la 1439) sau sub
aceleaşi condiţii, slujbe şi obiceiuri sub care înaintaşii noştri, regii Ungariei
obişnuiau să le doneze (fii lui Locovoi, la 1361 ). Erau acceptate ieşirea din
indiviziune, în raport cu fraţii de sânge sau copărtaşii, înfrăţirea de moşie
(jraternalis ius), pentru salvarea proprietăţii nobiliare. Opoziţia puternică la
danii noi, pe motiv de infidelitate sau lipsa urmaşilor (defectum seminis), a
asigurat neintroducerea familiei Drăgffy într-un număr mare de moşii, după
răscoala din 1514, când toţi nobilii maramureşeni au fost de partea răsculaţilor.
Un caz interesant ni-l oferă Ambrozie de Dolha, unul dintre cei mai bogaţi şi
curajoşi nobili români. Acesta a rămas peste secole singurul nobil român ce a
primit dreptul de a-şi construi o casă de piatră, pe care a construit-o mult prea
mare, la 1471 regele dispunând distrugerea ei, alături de alte fortificaţii. Pe de
altă parte imensa avere a Dolhenilor a ajuns pe mâna familiei Teleki, datorită
unor acuzaţii de infidelitate.
Proprietate însemna sesia nobiliară şi sesiile iobăgeşti deţinute, oriunde
se aflau ele. Actele de proprietate erau păstrate de primul bărbat născut în
familie, fetele primind doar copii pentru moşiile ce ţineau de drepturile feminine
de moştenire.
Proprietatea se asigura la început prin dreptul românesc, iar după
înstăpânirea dreptului maghiar, prin acte scrise. Scrisorile de donaţie asigurau
dreptul nobililor asupra proprietăţii deţinute din moşi strămoşi, derivate din
dreptul cnezial, sau din donaţii regale.
Cea mai importantă ocupaţie specifică nobilimii române din satele
româneşti de pe Mara, Cosău, Valea Izei şi Valea Vişeului a fost de-a lungul
timpului creşterea animalelor, a vitelor mari comute şi a oilor. Nobilii români
din satele de deal şi de munte, dar şi nobilii din târgurile maramureşene, aveau
un număr mare de oi, pe care le păşteau în munţii pe care îi stăpâneau în comun
cu cei din Bistriţa, sau pe teritorii mai îndepărtate, cum era cazul unor locuitori
nobili mai bogaţi din Maramureş, care aveau munţi de păşunat în Polonia, pe
care i-au arendat sau i-au cumpărat, şi unde-şi trimiteau propriile oile la vărat, oi
ce urcau în munte în luna mai, pe la sărbătoarea Sfântului Gheorghe şi coborau
la vale în luna septembrie, pe la Ziua Crucii. Tot în Polonia deţineau munţi şi
locuitorii nobili din comuna Borşa, care, deşi aveau munţi suficienţi în hotarul
comunei, mergeau şi acolo la vărat. Atunci când nu-şi trimiteau propriile turme,
maramureşenii închiriau munţii deţinuţi de ei localnicilor. Alţi nobili români îşi
trimiteau turmele la păscut în Cehoslovacia, unde se pare că a existat şi o
puternică migraţie pastorală, mai ales din Maramureş şi din munţii Rodnei.
Totodată este de menţionat că nobilii maramureşeni au încercat să acapareze
munţii comuni dintre Maramureş şi Bistriţa, în secolul al XVII-lea a avut loc un
conflict ce s-a întins pe mai multe decenii, conflict ce a debutat la 1634, cu
procese ce au avut loc la 1637, 1638, pentru munţi care aparţineau nobililor
români încă din secolele 14-15. La 1373 regele Ludovic a stabilit hotarele
moşiilor Ieud, Vişeu, Borşa prin munţi. La fel s-a stabilit la 1402 ca munţii
6
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Pietroasa, Petriceaua, Uglea

să rămână

în posesiunea nobililor din

localităţile

menţionate.

alte bunuri: exploatau în comun pădurile localităţilor
(cei din Vişeu de Sus formau un composesorat nobiliar împreună cu cei din
Vişeu de Mijloc), la fel exploatau pădurile nobiliare şi comunitare nobilii din
Moisei, Dragomireşti, etc. pentru care există documente doveditoare. Nobilii
din satele din Plasa de Sus deţineau din vremuri imemoriale munţii
Maramureşului. La 1402 când fii lui Balk şi Drag au fost puşi în posesia unor
moşii şi munţi din Maramureş nobilii români nu s-au opus şi nu au ridicat
împotrivire la punerea în posesie în moşii, munţii în schimb rămânând în
posesia lor 1•
Unii nobili deţineau mori private care le completau veniturile. În toate
satele maramureşene, pe ape mari sau mici au fost menţionate o mulţime mare
de mori, iar în timpul colonizării elementului german la Vişeu de Sus, la 1791 ,
au fost menţionate morile de făină ale locuitorilor din Vişeul de Jos şi de
Mijloc, care prin mişcarea lor, au provocat greutăţi coborâtului plutelor,
atenţionările justiţiei neproducând efecte, s-a recurs la intermedierea
comitatului.
Un bun economic important erau iobagii, parte unui sistem economic
complex. Una din preocupările importante ale micii nobilimi maramureşene era,
alături de asigurarea bazei economice a moşiilor, protejarea iobagilor, un bun
principal, aducător el însuşi de venituri, în faţa eventualelor atacuri ale altora
asupra celor din urmă. Aceşti supuşi erau utili în administrarea economiei
domeniale, erau ei înşişi obiect al tranzacţiilor, fiind vânduţi şi zălogiţi, iar pe de
altă parte rolul lor în dăinuirea moşiilor mari sau mici, îi determinau pe nobili să
intervină adesea pentru eliberarea lor din închisoare, pentru plata simbriei,
pentru restituirea bunurilor confiscate, pentru protejarea vieţii şi averii lor.
Fenomenul eliberării din iobăgie se tăcea pe baza credinţei , în vederea
înnobilării ulterioare, pe baza unor merite personale, datorită credinţei deosebite
arătate nobilului, dar era probabil, (cel puţin în unele cazuri apare cu claritate în
rapoartele de epocă) ca un rol important să-l fi jucat şi răscumpărarea eliberării.
Un asemenea caz a fost consemnat la 1680 când Ştefan şi Ioan Agoston din
Darva au fost înnobilaţi de principele Apaffi, datorită "vitejiei şi cu o anumită
sumă de bani vor a ·unge de sub ·u ul iobăgesc în rândul nobililor"
Nobilii

deţineau şi

1oan Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Maramureş, Sziget,
Tipografia Lui Mayer şi Berger, pag. 123
1
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Femeile nobile deţineau şi ele proprietăţi în Maramureş, deşi nu aveau
statutul juridic de moştenitor (haeres), ca băieţii, ci doar urmaş (posteritas),
neparticipând la succesiunea tuturor bunurilor paterne. La egalitate cu fraţii
moşteneau doar averea cumpărată din banii tatălui şi a mamei, cea provenită din
sfertul de fiică, obţinută ca homagiu 1• Multe scrisori de donaţie erau date nu
doar pentru bărbaţi, ci în ele erau cuprinse şi femeile, alteori văduvele primeau
ele însele donaţii. Pătrimea cuvenită fiicei, quartaliţiul era dreptul principal al
acestora. Se referea la a 4-a parte din succesiune, în cazurile când fata se
căsătorea cu un nobil fără avere şi când fraţii îşi eliberau clar partea lor din
succesiune. Când nu avea fraţi fata dobândea până la căsătorie, cu caracter
provizoriu, o pătrime din bunuri, pătrime care după căsătorie era răscumpărată
de reprezentanţii Fiscului2 . La nuntă fata putea primi ca zestre şi daruri de nuntă
tot ce-i revenea din averea părintească, deoarece în Maramureş în dreptul
nescris, românesc predomina principiul masculinităţii, ceea ce presupune
excluderea fetelor de la moştenirea bunurilor părinteşti. Un exemplu în acest
sens ni-l oferă documentul emis la 14 martie 1414 la Sighet de către
vicecomitele comitatului şi cei 4 juzi ai nobililor, care adeverea înţelegerea unor
nobili din Maramureş, în problema zestrei soţiei lui Ivasko, deoarece aici nu era
obicei să se dea fetelor posesiuni, ci numai lucruri mişcătoare 3 . Acolo unde nu
existau băieţi se practica transformarea fetelor în băieţi, „să fie în loc de fii "4. În
realitate documentele păstrate ne demonstrează că dreptul de moştenire a
femeilor nobile din Maramureş a mers în paralel atât după dreptul românesc, ce
asigura egala îndreptăţire la averea părintească, transformând fetele, prin actul
regal de prefacere (praeficio) în moştenitor real (in verum haeredem) şi după
dreptul nobiliar, ce garanta pătrimea cuvenită fiicei. Un exemplu de prefacere în
moştenitor real a avut loc la 1448, când Ana, fiica nobilului Mihai de Sarasău a
fost pusă de regele Ungariei în toată moşia tatălui său, cu drept deplin. 5
În anul 1507 regele Ungariei, Vladislav, poruncea de la Buda ca fiicele
lui Luca din Vişeu de Sus, Malina şi Maria să fie puse în posesia părţilor
Nobilimea românească din Transilvania 1440-1514, Editura
2000, pag. 205
2
Alexandru Herlea, Studii de istorie a dreptului, vol II, Dreptul de proprietate, pag. 60
3
Ioan Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Maramureş, Sziget,
Tipografia Lui Mayer şi Berger
4
Şarolta Solcan, Femeile din Moldova, Transilvania şi Ţara Românească în Evul Mediu,
Editura Universităţii din Bucureşti 2005, pag. 48
5
Ioan Drăgan, Nobilimea românească din Transilvania 1440-1514, Editura
Enciclopedică, Bucureşti 2000, pag. 206
1

Ioan

Drăgan,

Enciclopedică, Bucureşti
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cuvenite lor din pătrimea fetelor, din bunurilor din localitate (de Mijloc), după
obiceiul din Ungaria 1•
Căsătoria cu un nenobil aducea adesea probleme în ceea ce priveşte
averea. Un exemplu ni-l oferă nobila Mariţa Dunca din Giuleşti, care imediat
după moartea soţului ei, nobilul Iuon Rednic sr., în 1639, împotriva dorinţei
fiilor ei a luat de bărbat pe propriul rândaş de cai, ţăranul Marcu Godea, şi şi-a
construit o casă pe moşia mamei acestuia, care a fost soră cu Iuon Rednic, luând
din casa fostului soţ mai multe bunuri, revendicate ulterior de unii dintre copii.
În urma ieşirii la faţa locului, ca circulaşi judele, juraţii, preotul satului, popa
Timotei, au încheiat o înţelegere cu ambele părţi, prin care mama se obliga să
restituie o parte din bunuri, o altă parte păstrându-le pentru copiii ce ar urma să
se nască din noua căsătorie. Totodată nobila insista pe dreptul de moştenire al
2
soţului, pe linie maternă, promiţând restituire unor scrisori de donaţie . De altfel
luarea actelor de donaţie, care justificau în scris proprietatea era o practică a
vremurilor trecute. Şi la 1463 a fost consemnat un asemenea act de silnicie,
când Mihai Ştibor de Giuleşti a atacat curte din Sarasău a nobilului Petru
Gherheş, de unde a luat nu doar bunuri materiale, ci şi scrisorile ce dovedeau
drepturile lor patrimoniale (necnon literas et litera/ia eorum instrumenta /acta
et iura possessionaria prelibatorum exponencium tangencia et concernencia). 3
Si nenobilii, ignobilii, aveau drept de proprietate, indiferent dacă erau
orăşeni, târgoveţi, oaspeţi, curteni, iobagii cetăţilor, iobagii de pe domeniile
feudale, robii.
Din punctul de vedere al averii iobagul avea sesie şi pământ aparţinător,
hereditas, orokseg, deţinea şi pământ defrişat de el, avea pământ cumpărat şi
zălogit, pământ propriu, casă, curte, grădină, vie, curătură. Zălogirile de pământ,
în care se specifică cu exactitate vecinii, oferă informaţii despre terenuri ale
iobagilor, situate uneori în vecinătatea celor nobiliare. Unii iobagi deţineau şi
mori, din a căror venituri dădeau o parte cetăţii Hust.
Dacă soarta a decis cel mai adesea asupra evoluţiei lor, ele făcând
obiectul tranzacţiilor mari, se poate remarca o rezistenţă a acelor aşezări la
încercările de uzurpare a graniţelor străvechi, a drepturilor dobândite din
vechime, "ab antiquo ", în mod individual sau colectiv, pe care le socoteau ca
stând la baza dezvoltării acelor comunităţi. De aceea trebuie remarcat de la
început că au fost numeroase conflicte de graniţe, în special între oraşele regale
şi nobilii din moşiile şi satele româneşti învecinate. Primele hotărniciri
cunoscute provin din secolul al XIV-iea, la 1389 a fost făcută hotărnicirea
Câmpulungului, a cărui graniţă de hotar trecea pe creasta muntelui, pe drumul
ce se numea Ăvas şi mergea pe partea de sus a salinelor către salina de jos de la
Coştiui. Sute de ani oaspeţii regali din Maramureş, nobili şi locuitori simpli ai
celor 5 aşezări regale au încercat să-şi pască turmele de oi, vaci, porci în
'Diplome maramureşene din secolele XVI-XVIII, provenite din Colecţia lui Ioan
Mihalyi de Apşa, Academia Română, Centrul de Studii Transilvane, Cluj-Napoca,
2012, Ediţia a II-a, pag. 81
2
Ibidem, pag. 215
3
1oan Mihalyi, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Maramureş, Sziget,
Tipografia Lui Mayer şi Berger, pag. 460

9
https://biblioteca-digitala.ro

pădurea

de hotar, numită Pădurea Neagră, (Fekete Erdo), pe care principele o
socotea ca fiind a lui, iar nobilii din satele româneşti de hotar şi cele ce le
foloseau din vechime: Săpânţa, Sarasău, Iapa, Vadu Izei, Onceşti, Giuleşti o
socoteau ca ţinând de dreptul lor şi din care le izgoneau constant vitele.
Plângerile primilor s-au ţinut lanţ, iar de la mijlocul sec. al XVI-iea (1563)
datează o decizie din care aflăm că regina Ana a Ungariei a dat la 1504 la Buda,
apoi regele Ferdinand a întărit privilegiul prin care amintiţii au fost întăriţi în
vechile lor privilegii, şi au primit încă odată dreptul de a folosi în mod liber acea
pădure. La 1640 nobilii români din Iapa au semnat un contract cu principele
Gabriel Bethlen, prin care permiteau celor din Câmpulung să folosească
pădurea de hotar, care se pare că era a lor din vechime.
În afara disputelor legate de hotare, partea de ţară de care ne ocupăm a
stârnit în secolul XVII şi nu numai, interesul multor competitori serioşi, care sau întrecut în dobândirea unei părţi cât mai mari de moşii sau alte bunuri
aducătoare de venit. De departe s-au distins încercările Fiscului, (care a fost
până la urmă cel mai mare proprietar din Maramureş) de a domina economic,
dar şi a altor competitori mai mari sau mai mici de a aduna mari averi, de a le
păstra pe cele avute din strămoşi, acolo unde este cazul, de a-si spori veniturile
propii din exploatarea aceleiaşi averi.
La 20 august 1623 Conventul din Lelesz a întocmit darea de seamă
despre punerea în posesie în moşiile Şugătag, Hărniceşti şi Pârâul Mare a lui
Ştefan Bethlen de Iktar, punere în posesie la care s-au ivit ca împotrivitori:
Ladislau şi Ioan Rednic de Giuleşti, George Fejer, Simion Bandrea, George
Popa, Ficze Iuliu, Ioan Pop, George Ivanco, nobili români ce se socoteau loviţi
în dreptul lor de proprietate, precum şi alţi interpuşi 1• În ciuda opoziţiei nobililor
români, la 12 iunie 1626 la Alba Iulia principele Gabriel Bethlen a confirmat
înscrierea lui Ştefan Bethlen în moşia Pârâul Negru, pe care a primit-o în 1618 2 •
La 1629 la 24 ianuarie la Brâncoveneşti acelaşi principe a confirmat scrisoarea
de donaţie prin care fratele său a fost pus în posesie într-o curte nobiliară din
Sighet, situată în apropierea casei nobililor Adam Szabo şi Mihail Pontz;
precum şi într-o altă parte de moşie din Vadu Izei.
La 1646 la moartea sa, Ştefan Bethlen a lăsat prin testament toate
bunurile sale din Maramureş fiicei sale Drusiana3 •
Din anul 1648 septembrie 15 datează scrisoarea de mărturie a Scaunului
de judecată al comitatului, în favoarea lui Francisc Rhedey, convocat de acesta
din urmă, din care reiese că nobilii români din Crăceşti şi Deseşti au extirpat
pământ între aceste 2 sate, în locul numit Valea Câmpurilor, pe hotar, de fapt în
partea care a fost dată lui Redei. În urma deciziei Scaunului de judecată partea
în dispută a fost reocupată, fără nici un împotrivitor. Pentru cât timp însă nu au
fost împotrivitori nu ne putem pronunţa cu certitudine4 •

Idem, Colecţia de documente şi manuscrise, nr.12-16, Historia Rei Cameralis, în
continuare H.R.C„ voi. 2 pag. 210.
2
Ibidem, pag. 215.
3
S. J. A. N Cluj, Fond familial Vecsei, nr. 65, pag. 130.
4
Ibidem, pag. 242.
1
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Tot atunci s-a cercetat şi s-a încercat o nouă rearanjare a situaţiei
în târgul Câmpulung. Această cercetare a avut loc la 13 noiembrie
1675. Fiscul a reuşit şi aici să-şi însuşească câteva proprietăţi, deşi se poate
remarca o oarecare nereuşită, numărul celor scutiţi a rămas în continuare mare,
mult mai mare decât spera Fiscul.
Astfel, la 1623, august 20 s-a făcut darea de seamă a Conventului din
Lelesz despre punerea în stăpânire în fostele moşii ale Dragfieştilor Şugatag,
Hărniceşti şi Nagypatak. La această punere în stăpânire s-au opus Ladislau şi
Ioan Rednic de Giuleşti,George Fejer, Simion Bandrea, George Popa, Ficze
Iuliu(Gyula), Ioan Pop,George Ivanco,şi alţi interpuşi, care au contestat graniţa
noii stăpâniri a lui Ştefan Bethlen de Iktar, care a intrat în moşiile românilor,
mici nobil( Din hotărnicirile care s-au făcut la începutul secolului pentru cele 5
târguri putem afla nume de împotrivitori, nobili români din satele învecinate.
Astfel îi putem numi pe: Grigore Gerheş ,Grigore Bartok, Simion Danci, Ştefan
Benţe, Elie Andreika, de Sarasău; Ieroniam Stan, de Săpânţa, Marto Iodi,
Grigore Filip, Gocha Chifor, Vancea Nicora, Gocha Matei, Gocha Bila, Gocha
Francisc, Giura Ioan, Gerghel Ioan, Grigor Grigore, Sas Iacob toţi nobili de
Onceşti. Din Slatina apar în documente Nan Ioan şi Toma, Barz Vasile, Boriţ
Petru, Negre Nicolae, Malina Moisin, Lazăr Francisc, Roman Petru2 • Din
Biserica Albă sunt pomeniţi Danci Alexiu şi Luca, Banc Andrei, Popşa Petru.
Din Giuleşti s-au prezentat în faţa Conventului de la Lelesz Ladislau Rednic,
Volfgang de Berchia, Simon Perşe. Din Berbeşti au venit Volfgang Batin,
Mihail şi Brichii Codrea, Cosma Matei. Din Iapa au apărut Ladislau Ofrim şi
Luca Nagy.
Unii dintre aceştia s-au prezentat în faţa Conventului din ClujMănăştur, în a 15-a zi de la întocmirea hotărnicirii, aşa cum cerea procedura tip
pentru astfel de situaţii, pentru a se opune noilor graniţe de hotare, graniţe ce le
afectau libertăţile lor nobiliare mai vechi. ( 1604, Sabato proximo post festum
Beatarum undecim milium virginium) 3 .
Din transumptul hotărnicirii Teceului din 1608, ne putem face o
imagine despre alţi nobili mici, din alte părţi ale comitatului: Iacob Balas,
Simion Fejer, Ioan Simon şi Andrei Katona din Apşa de Sus; Alexandru Voloz
de Volia, Laurentiu Isup, Matei de Vainag, Ioan Kis, Francisc, Martin şi Mihail
Fodor, Matei şi Ioan Olah din Talabor, Ladislau Holad, Petru Iakab, Ladislau şi
Mihail Lazar, Toma şi Matei Simon, Ioan Orban, Mihail şi Cosma Fodor, Ioan
Filip şi Ioan Olah de Dulfalva, Ladislau Kosteor, Demetriu Oros, Feldi
Ambrosiu de Buştina, Ioan Novak de Niagova 4 . Din această hotărnicire mai
aflăm că nobilul Paul Sanislau de Sarasău era în relaţii de vasalitate cu George
Korniş de Rusca (servitor generosi et egregii domini Georgii Kornis de Ruzka).
În plus mai apare ca nobil din Săpânţa un Matei Stan, frate cu Ieremia Stan, deja
pomenit. Din Sarasău sunt numiţi încă 4 nobili, ce nu apărut în documentele
scutiţilor şi

1

1bidem, pag.210.
Arhivele Naţionale Bucureşti, Colecţia de microfilme, Cehia, rola 1O1, cadrele 667675.
3
Ibidem.
4
Idem, rola 102, cadrele 1-4.
2
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anterioare de hotărnicire:Ladislau Şteţco, Mihail Hodoş, Simion Karol, Ioan
Tite 1•
La punerea în posesie în moşia Şugatag, Hărniceşti şi Nagypatak a lui
Ştefan Bethlen din 1616 (in Duminica proxima ante predictum festum ad
vincula Sancti Petri) s-au prezentat ca vecini şi megieşi legitim convocaţi
următorii nobili: Mihail Sas, ductor al nobililor, Ioan Giula şi Petru Vari, nobili
din Sighet, Ladislau Codrea, ductor al nobililor din Berbeşti, Ştefan Cosma,
Matei Beche şi Ioan Şteţ din Berbeşti, Roman Cosma, Iacob Pop, Iacob Roman,
Laurenţiu Popa şi Daniel Popa, toţi din Deseşti, Iacob Kovaci din Apşa de Jos,
Ioan Olah de Hust, George Nagy de Teceu, Gabriel Literatul, alias Bekeny,
Teodor Ficze, ductor al nobililor din Giuleşti, Grigore Rednic junior, de
Giuleşti. La fel apar ca prezenţi nobilii George Feher, Simion Bandrea, George
Popa, văduvele Fice Giula, Pap Ioan, George Ivanko. La această punere în
posesie nobilul român, Ladislau Rednic de Giuleşti, era omul regelui 2•
Pe fondul creşterii interesului Casei de Habsburg faţă de sporirea
veniturilor, prin punerea în aplicare a politicii economice mercantiliste, un
Maramureş şi un Sighet nepopulat (la 1767 au fost înregistraţi 500 locuitori) nu
aducea beneficii suficiente, Fiscul socotind că exploatarea minelor de sare din
Maramureş era făcută iraţional şi necesita îmbunătăţiri substanţiale. Astfel
Curtea de la Viena a pregătit un al 2-lea val de colonizare de populaţie germană
sau vorbitoare de limbă germană ce a avut loc pe parcursul secolului al XVIIIlea, numit în istoriografie val de colonizare inteligentă, fiind vorba de aducerea
de oameni specializaţi în anumite meserii (în Cluj s-a adus populaţie germană
pentru spargerea puternicului monopol al breslelor maghiare).
În a doua jumătate a secolului la XVIII-iea au fost colonizate câteva
familii germane şi în 1785 - Sighet (11 familii), Hust (26 familii), Câmpulung
(11 familii). Unii dintre noii colonişti nu au rămas în teritoriile unde s-au
stabilit, mulţi dintre ei au încercat şi chiar s-au întors în Monarhie, însă nu
putem aprecia exact numărul lor. Cert este că în cazul decesului capului familiei
sau a părinţilor soţia şi copiii rămaşi fără sprijin se întorceau adesea în locurile
natale.
Un alt val de colonizare de populaţie străină a avut loc la 1769 când au
fost aduse 100 familii de armeni din Moldova, care au fost împământenite în
cele 5 târguri regale, bărbaţii fiind meşteşugari şi comercianţi.
Una dintre problemele puţin cercetate în istoriografie este cel legat de
modul de folosire al pădurilor, munţilor, prin folosirea în comun a acestor
proprietăţi, în forma organizată de Composesoratele nobiliare şi iobăgeşti.
Dacă se ia în considerare şi opinia împăratului Josif al Ii-lea, formată în
timpul vizitei întreprinsă în iulie 1773 în Maramureş, când îşi exprima
îngrijorarea în legătură cu rărirea pădurilor de brazi şi pini (aflate pe zona
Moiseiului, sat care avea aceleaşi înţelegeri legate de plute cu locuitorii din
Vişeu), rărire care urma să ducă în timp la pierderea unei importante surse de
existenţă, precum şi la prejudiciile pe care dispariţia pădurilor le va aduce
1

1bidem, cadrele 5-10.
Idem, rola 104, cadrul 257.
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transportului sării, se poate constata insistenţa cu care se încerca dobândirea
acestor păduri pentru necesităţile proprii 1•
Acestea erau confecţionate şi aduse la porturile din Sighet şi Bocicoi de
către locuitorii nobili din Vişeu de Sus, de Mijloc, Moisei, Petrova, Leordina şi
de către locuitorii iobagi din Leordina, Poienile de Sub Munte, Gylenova (fost
Fejer Patak), Kvasy (fost Borkut) etc. Erau plute mici şi mai mari cofecţionate
din mai mulţi trunchi de copac (12), care erau vândute la porturile sării de către
cei ce le confecţionau. Uneori erau plătite cu anticipaţie.
Plutăritul a fost un fenomen specific Evului Mediu şi perioadei
modeme, pe care l-a practicat populaţia autohtonă cu succes pe râurile de
interior, mai ales pe Vasser. Primele date referitoare la Vişeul de Sus, unde
plutăreau nobilii români încă din Evul Mediu, vorbesc despre sărăcia
locuitorilor, constatată la 1722, sărăcie ce-i împiedica în operaţiunea de curăţare
a fluviului Wasser2 • În acelaşi an se constată exploatarea necorespunzătoare a
pădurilor private din Borşa, Moisei, Vişeu, stăpânite de autohtoni, exploatare
care nu lăsa loc pentru cea făcută direct de către Fisc în interesul producerii de
plute a acestor păduri, lucru care obliga Fiscul la plata cu anticipaţie a plutelor
comandate localnicilor, ce aveau drept de preemţiune în exploatare. Este un
lucru evident că Fiscul nu putea aprecia astfel de practici, mai ales că nu rareori
localnicii dispăreau după încasarea banilor. Probabil că o parte din plute erau
vândute şi în afara comitatului, lucru ce reiese din interdicţia din anul 1726,
legată de interdicţia exportului lemnelor necesare confecţionării plutelor, fără un
permis ce putea fi obţinut de la Cămară 3 . Transportul plutelor nu era lipsit de
pericol, eşuarea acestora era probabil frecventă, la 1733 locuitorii din Vişeu au
fost acuzaţi de comitat de eşuarea unui transport de plute, fiind chestionat şi
4
ofiţerul însoţitor al transportului, Marolt .
Folosirea plutelor gata confecţionate la emigrarea locuitorilor din satele
maramureşene, care plăteau sume frumoase pentru acest mijloc de transport, a
fost o constantă a timpului. Astfel la 1787, în timpul foametei, emigranţii, 41
locuitori cu 52 fii şi 53 fiice, ce au plecat pe plute din Maramureş spre Solnoc
au plătit cu anticipaţie 120 florini, posibil şi locuitorilor din Vişeu de Sus, deşi
documentul nu specifică cu exactitate acest lucru 5 .
Numărul plutelor coborâte la Sighet, la portul sării era variabil, de
exemplu la 1769 locuitorii din Vişeu, Moisei, Borşa, Ruscova au coborât 530 de
plute, pentru care au fost plătiţi cu 1930 florini 6 . La 1781 din pădurile din
Vişeul de Sus au fost transportate de către locuitorii din Vişeul de Sus, de
Mijloc şi de Jos, pe baza unui contract, plute şi materialul necesar pentru

11eana Bozac, Teodor Pavel, Călătoria împăratului Josif al Ii-lea în Tarnsilvania,
Institutul cultural Român, Centrul de Studii Transilvane, voi. I,Cluj-Napoca, 2006, pag.
577
2
H.R.C., pag. 16
3
H.R.C„ pag. 41
4
H.R.C., pag. 71
5
H.R.C., pag. 173
6
H.R.C„ pag. 57
1

13
https://biblioteca-digitala.ro

acestea în valoare de 1192 florini şi 18 creiţari 1• Peste 1 an locuitorii din
Leordina, Ruscova şi Vişeu au trebuit să coboare până la Oficiul sării din Sighet
503 plute şi jumătate, pentru 1764 florini şi 51 creiţari 2 • În anul 1784 plutele
pregătite şi coborâte de către locuitorii din Vişeu au costat 379 florini şi 3
creiţari3. Un moment deosebit în analiza evenimentelor de la sfărşitul secolului
a avut loc în timpul marii foamete din anii 1785-1787 când o mare parte din
locuitorii români din Vişeu au ales calea emigrării în Bucovina, atât din cauza
lipsei alimentelor, precum şi a refuzului austriecilor de a cumpăra plute doar de
la ei 4 .
Motivaţia legată de pregătirea colonizării populaţiei germane era cea
legată de exploatarea pădurilor, întrucât mobilitatea populaţiei româneşti
provoca pierderi Fiscului, aceasta emigrând de regulă fără a avea grija restituirii
banilor primiţi cu anticipaţie de la Fisc, acesta străduindu-se în mod constant să
preia cel puţin o parte din proprietatea nobililor români, în cazul nostru, o parte
a pădurilor de pe Waseer.
La 22 Decembrie 1775 a avut loc la Sighet o întâlnire între Wolffgang
Rudniansky, consilier şi administrator al Fiscului, Carol Heinbucher, actuar,
Petru de Ieud, jurat, Adam Varady, jurat asesor, pe de o parte şi mai mulţi
reprezentanţi ai nobililor români din Vişeul de Sus şi de Mijloc, în care s-a făcut
o înţelegere în limba română, trecută într-un document oficial în limba latină,
tradusă. Din partea românilor erau prezenţi ductorul nobililor din Vişeul de Sus,
Gabriel Tomoiagă, nobilii Ioan Simon, Petru Grad, Wolfgang lvasko, preotul
satului, iar din Vişeul de Mijloc erau prezenţi nobilii Ioan Grad, preotul satului,
George Simon, ductorul nobililor, Wolfgang Simon, Samson Simon, Wolfgang
lvaşko, Dumitru Andreika, Ioan lvasko, care erau numiţi de comunitatea
nobiliară (Communitates Nobiles) ca nobili cointeresaţi, să-i reprezinte, şi care
au încheiat înţelegerea în 8 puncte, în numele lor (quia exmissi Deputati nomine
etiam cointerestantorum suorum).
Înţelegerea se referă la pădurile de pin şi munţii aflaţi de-a lungul
fluviului Vasser, care erau ale lor (habitarum, per se haberunt), dar erau în acel
moment stăpânite de Fisc, înţelegere făcută la initiativa Fiscului. Este vorba de
munţii Banycza, Bardeul, Lutosa, Şuligul, împreună cu stânele şi păşunile lor, o
parte din păduri (certa pars Sylvarum). Pentru a putea fi folosite mai uşor,
nobilii, după o matură chibzuire şi gândire, au decis ca o parte din păduri, aflate
în interiorul teritoriului lor (in corpore teritorium suorum) şă le vândă Fiscului.
Este vorba de pădurile şi părţile de pădure de pin (de fapt răşinoase), de pe
cursul văii râului Vaszer, pentru care nobilii au primit o diferenţă în bani de
3000 florini renani, vândute pe veci şi cu drept irevocabil. Pădurile de pin
Gertrude Schmitzberger, Beitrăge zur Organisation der Waldwirtschaft in Oberwischau
im letzen Viertel des 18. Jahrhunderts, în Cultura materială şi spirituală din Bazinul
Tisei Superioare. Influenţa populaţiei germane asupra culturii celorlalte etnii din
regiune, Satu Mare-Tiibingen, 2003, pag 47, în continuare Gertrude Schmitzberger
1

2

3

4

H.R.C„ pag 79
Ibidem, pag 113
Ibidem, pag.173

14
https://biblioteca-digitala.ro

întinse de la graniţa cu Moldova, sau de la izvorul fluviului Vaszer, de-a lungul
văii până la muntele Măgura Neagră şi râul Novicior şi Gozie, trecute sub
graniţe clare, ridicate la faţa locului, urcând de la râul Novicior către sud la
muntele Torojagă, apoi pe creasta muntelui şi vale în pădurile mari până la
graniţa cu Moldova, de unde întorcându-se pe graniţă, până la graniţa cu Galiţia,
şi prin aceasta între est şi nord până la munţii Şuligul, Lutosa, Bardeul şi Baniţa
şi apoi prin numiţii munţi între vest şi nord din muntele Baniţa, râul Gozie, din
regiunea muntelui Măgura Neagră, unde s-a pus graniţa ce cobora de la izvorul
văii Vaszer, împreună cu cele ce ţineau de ea, râurile, văile, colinele şi cursurile
de apă, fiind cedate pe veci, cu drept deplin şi irevocabil Fiscului regesc, pe
baza dispoziţiei Cămării aulice regale maghiare.
Punctul 2 .Toate păşunile şi munţii situaţi pe cursul râului Vaszer, care au fost
ale comunităţii nobiliare, cei 4 munţi, împreună cu colibele, pădurile, cerute
pentru păstrarea vetrei (căminului) păstorilor şi păstrarea colibelor, au fost
separate la hotărnicire şi au rămas comunităţii nobiliare, ca bunuri private 1•
Punctul 3. Dacă oamenii Fiscului vor găsi pe viitor, în pădurile ce le vor îngriji,
de-a lungul văii Vaszer, turme care vor intra accidental şi nu cu răutate în
pădurile camerale să nu îi împovăreze cu taxe, ci să le înapoieze turmele
oamenilor lor şi păstorilor, ca să trăiască în pace şi să pască turmele în pace.
Punctul 5. Pentru transferarea către Fiscul regesc a 4 din munţii lor (quator illos
Alpes Transigentibus Communitatibus), Fiscul a plătit cu titlul de ajustare 3000
fl. renani din Casa Cămării de la Coştiui (din banii sării Maramureşului).
Punctul 6. Banii urmează să fie daţi nobililor după aprobarea Fiscului, la fel şi
pădurile vor fi cedate atunci.
Punctul 7. Se încredinţează că pentru confecţionarea plutelor sau a altor lemne
din păduri (lucru ce era făcut anterior de nobilii români composesori) se vor
aduce lucrători străini (extraneis operariis), sau muncitori cu ziua sau prin
convenţie, ce vor fi plătiţi de Fisc.
Punctul 8. S-a mai tratat ca nobilii ce au făcut schimbul să-l prezinte
Congregaţiei nobiliare a comitatului Maramureş, pentru ca acesta să-l aprobe şi
să publice înţelegerea în Congregaţia nobiliară, pentru a avea durabilitate
veşnică.

Sighet, 22 Decembrie 1775.
Punerea în practică a actului de vânzare a avut loc în anul I 778, când a
avut loc hotărnicirea noilor graniţe între averea composesorilor nobili români şi
averea Fiscului, prin ridicarea a 45 semne de hotar, arbori, litere însemnate pe
arbori, movile de pământ, nobilii composesori primind dreptul de a folosi
locurile deţinute anterior pentru păscutul turmelor de oi. 2
Doar nobilii având drept de a deţine pământ, composesoratul nobiliar
este zestre comună a familiilor nemeşeşti, la care au avut parte şi iobagii
(porţieşii), în urma împroprietăririi. Composesorii există în temeiul dreptului
istoric, a posesiei faptice, a uzului secular şi în temeiul dreptului familial (fiind
1

Ştefan Andreica, Istorie ş1 tradiţie pe Valea Râului (Vaser), Editura Grinta, ClujNapoca, 2015, pag. 37-46
2
Ibidem
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avere comună indiviză familială: nobilii la composesoratele nobile şi iobagii la
cele urbariale, justificaţi prin descendenţă). Composesorul este din familie
istorică. Coproprietatea este numai un drept care nu se putea vinde şi transfera
celor străini de sânge. Acest drept a fost legalizat în 1836. 1
În dreptul privat ungar composesoratul nobil a fost o specie a
proprietăţii şi a posesiei comune, referitoare la bunurile nemeşeşti şi la
drepturile aferente. Participarea composesorilor în drept şi sarcini s-a fixat în
cote-părţi, în baza dispoziţiilor L. 12/1836 şi a L. 45/1890, după cheile de
proporţionalizare.

Un alt composesorat nobiliar, Composesoratul din Dragomiresti ne
alt exemplu de folosire a averii composesorale. Acesta interzicea la 1741
folosirea individuală a unor păduri, locuri şi ape, sub pedeapsa mică de 12 fl,
aplicată de judele nobililor2• Înţelegerile nobililor din Vişeu de Sus cu Fiscul la
1775, 1778 ne arată modul cum funcţiona această proprietate comună, nobilii
adunaţi în Comunitates nobilis, comunitatea nobiliară, composesorală îşi
trimiteau reprezentanţi din rândul comunităţii care să-i reprezinte, să încheie
înţelegerea cu Fiscul în numele lor şi a celorlalţi cointeresaţi (in nomine suorum
cointerestantorum suorum), atunci cînd au vândut Fiscului părţi din proprietatea
comună, o parte din păduri, (in corpore teritorium suorum ). Un punct important
al înţelegerii l-a reprezentat faptul că nobilii composesori nu au vândut Fiscului
şi păşunile, munţii şi colibele păstorilor, păstrându-şi păşunile alpine, care nu au
devenit niciodată proprietăţi ale Fiscului 3 .
Urme ale drepturilor nobiliare de stăpânire comună se observă peste
secole prin faptul că nobilii din Onceşti, Giuleşti şi Fereşti şi-au păscut oile în
pădurea Komeg, din hotarul Sighetului, precum şi-au scos şi porcii la ghindărit
în pădurea de stejar din zona Sighetului, precum şi conflictele de hotar dintre
nobilii din Iapa, Sarasău şi Săpânţa cu târgoveţii din Câmpulung la Tisa legate
de hotarele comune, nobilii români din localităţile menţionate neacceptând timp
de câteva sute de ani uzurparea drepturilor lor strămoşeşti.
Proprietatea publică din Maramureş necesită o discuţie serioasă. Este
vorba mai ales de zăcăminte, mai ales sare, precum şi bunuri imobiliare. Încă
din Evul Mediu Maramureşul era bun al reginelor Ungariei, care l-au arendat pe
sume din ce în ce mai mari. După preluarea Transilvaniei de către austrieci la
sfârşitul sec. XVII, aceştia au început să practice politica lor mercantilistă
schimbând întreaga ordine medievală şi aducând inovaţii în viaţa economică a
Maramureşului, totul îndreptat spre mărirea profitului. Erariul a introdus
reforme în exploatarea sării, introducând metoda de la Wielicka în locul tehnicii
clopotului, colonizând populaţie specializată, prin aşa numita colonizare
inteligentă în oraşele maramureşene (aceştia primeau gratuit pământ, 1 casă
nouă, 2 boi, 2 cai, 1 vacă, căruţă, plug, scutiri de impozite pe 1O ani, iar
meşteşugarii au primit casa gratis), şi prin colonizarea ţipţerilor la Mokra
Germană, Iasinia, Rahău şi pe Valea Vasserului, precum şi prin alte măsuri
oferă

Art. Composesoratele, Gazeta Maramureşană, Sighet, 05.dec.1924
Balog Adalbert, Cel mai vechi regulament al comunităţii nobiliare din Dragomireşti, în
Revista Arhivei Maramureşene, nr. 7, Baia Mare, 2014, pag. 77-83
3
Andreica Ştefan, op. cit.
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auxiliare menite să aducă profit, repararea drumurilor şi deschiderea unor
drumuri noi, înlocuirea treptată a transportului pe apă cu cel pe uscat, şi mai
apoi, din a doua jumătate a sec. XIX pe nou înfiinţata cale ferată, care se
termina la Sighet. etc.
Sarea a reprezentat principala sursă de venit şi documentele
menţionează exploatarea ei din Evul Mediu, fiind arendată, precum şi
fenomenul contrabandei cu sare, care apare chiar în documentele emise de regii
Ungariei. Mai mult, la 1715 austriecii au introdus obiceiul vizitării caselor
pentru analiza contrabandei cu sare. Veniturile obţinute erau variabile până la
intrarea habsburgilor, care au reglementat treptat toate aspectele legate de
exploatarea ei. Transportul pe apă era mai rentabil încă în 1745, dar treptat, a
fost înlocuit de transportul pe uscat, motiv pentru care Fiscul a început, din a
doua jumătate a sec. XVill să facă planuri pentru croirea de drumuri noi dinspre
Bucovina spre Galiţia şi în întreg Maramureşul (1804), spre Baia Mare şi spre
Satu Mare, iar din 1858 a căii ferate de stat. În prima jumătate a sec. XIX(l 8301850) au fost construite danele de la portul din Sighet.

-

S.J.A.N. Maramureş, 1859, Fragment din măsurătoarea cadastrală, care arată o
parte dintre proprietarii din Sighet, privaţii sunt cu verde, iar Fiscul,
este trecut cu maro (Cameral Fond)

Fiscul a construit locuinţe pentru funcţionari, pentru noii colonişti ,
biserici romano-catolice, şcoli în locurile cu populaţie colonizată, brutării de
pâine pentru luntraşi şi plutaşi , cârciumi, măcelării , berării (1753-1754)
achiziţionând tutun, slănină, alimente, mori de făină, gatere la Lunca, a Ocolului
Silvic la Vişeu (1770), separat de Sighet. A mutat Oficiul sării şi portul de la
Bocicoi la Sighet în 1749, pentru eficientizare, mutând şi pălincăria . Au fost
construite moara şi gaterul din Lunca la Tisa pentru pregătirea scândurilor
17
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pentru corăbii. A fost terminat drumul sării spre Coştiui în 1750, s-a permis
arendarea bunurilor regaliene din domeniul Bocicoi evreilor, lucru la care s-au
opus satele şi nobilii din Sighet, care doreau să le arendeze ei ( 1750). Din 1
Ianuarie 1775, prin Rudniansky s-a organizat Administraţia camerală pentru
Maramureş, s-a introdus o maşină de curăţat Tisa ( 1780) etc.
Unele dintre cele mai mari construcţii ale Fiscului au fost barajele pe
ape, în vederea sprijinirii trecerii plutelor şi ambarcaţiunilor mai mari (în număr
de 23, care adunau peste 2 milioane de metri cubi de apă), dintre care cel mai
mare a fost construit pe Apşiţa. (la fel ca în Bucovina pe Prut). Tot în a doua
jumătate a sec. XVIII au fost construite podurile de fier (Hust, Vadu Izei, Borşa,
Receu, Rahău) etc., toate după acelaşi model, precum şi contumanţele (locurile
de pază la intrarea în comitat, importante mai ales în timpul epidemiilor) de la
Iasinia şi Borşa (1760), pentru evitarea intrării bolilor dinspre Galiţia şi
Moldova. S-a organizat exploatarea apelor minerale (din Vişeu de Sus, Borşa,
Borkut). În 1880 erau cunoscute 234 izvoare, cel mai cunoscut fiind cel de la
Şuligu, unde exista chiar o baie, unde se tăcea cură, cu loc pentru 10-15
persoane, altele fiind cunoscute doar de ţărani şi evrei, a exploatării pieilor de
sălbăticiune. Apa de la Şuligul se vindea în sec. XIX ambalată în sticle, ce se
vindeau cu 3 cr. la izvor, cu 12 la Sighet, cu 25 la Viena şi cu 65 la Londra 1•
Unul din cele mai binecunoscute locuri din Maramureş în Evul mediu,
domeniul sării din Maramureş, de la Coştiui, monopol regal, proprietate privată
a reginelor Ungariei, a principilor Transilvaniei, a Fiscului austriac, a asigurat
visteriei regale o importantă sursă de venit, iar din actele legate de exploatarea
sării se pot deduce o serie de aspecte ale evoluţiei economice şi sociale a
întregului Maramureş. Aflate în exploatare încă de la mijlocul secolului XIII, au
fost o oază de bunăstare în comparaţie cu sărăcia generală a locuitorilor,
exploatarea sării aducând venituri mari, deşi unele păreri vorbesc de o
exploatare ineficientă a rezervelor de sare. Conform părerilor lui Pal Engel o
treime din venitul general al comitatului era asigurat de venitul sării 2 . Sarea din
Maramureş a devenit foarte importantă în Ungaria după 1435, deşi era în
proprietatea regalităţii maghiare încă de la sfârşitul secolului XIII, dar
exploatarea ei nu a fost eficientă, cuburile tăiate diferit se vindeau la acelaşi
preţ, iar sarea sfărâmată era socotită deşeu; la 1454 se aprecia că venitul putea
creşte cu 20-25%, propunându-se vânzarea după greutate, care nu s-a putut
impune însă3 . Venitul din sare era la 1550, după reorganizarea Cămării de sare
din anii 1546-1548, situat între 14-17000 florini anual, crescând spre sfârşitul
secolului la 21 OOO florini 4 . Vânzarea sării pe credit era una din problemele cu
care se confruntau minele de sare din Maramureş, lucru ce determina o
funcţionare cu suişuri şi coborâşuri.
Administrarea şi exploatarea sării din Maramureş ridică câteva aspecte
legate de transportul şi vânzarea pe plan local şi la export, pe seama vistieriei
Rudolf Bergner, Das Wăchterhaus von Suliguli und andere Karpathengeschichten,
Leipzig, 1885
2
Engel Păi, op. cit, pag. 249
3
Ibidem
4
Gliick, pag. 67
1
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regale, la sfărşitul secolului al XIV-1ea şi la începutul secolului al XV-lea, mai
ales datorită unor râuri cu văi largi şi a unor drumuri comerciale ce duceau spre
regiunile din N-E 1• Unii istorici susţin teoria exploatării sării la suprafaţă de
către populaţia românească de pe domeniul Coştiui, din vechime, lucru care nu
poate fi regăsit în documente.
Sarea se exploata în zonă în mod cert în secolul XIV, de aici provenind
cea mai veche menţiune scrisă a ocnelor din Maramureş (documentul din 29
noiembrie 1355). Nu există însă niciun suport documentar care să susţină
afirmaţia că ocnele de aici funcţionau deja între secolele X şi XIII. Exploatarea
intensificată a rezervelor de sare de la Ocna Şugatag a început în anul 1777, ea
fiind impulsionată şi prin aducerea de către administraţia austriacă, spre sf'arşitul
secolului XVIII, a unor mineri specializaţi, mulţi de origine poloneză. În 1787
au fost deschise ocnele Julianna, Anna şi Elisabeta. Aceasta din urmă a fost
inundată în 1856, iar în 1868 s-a surpat, pe locul ei apărând un lac. Din 1799 era
în exploatare ocna Alberti (Albert), iar din 1802 ocna Mihail (Mihâly). În anii
1803 şi 1809 ocnele părăsite au fost inundate şi producţia a scăzut drastic. În
1809 s-a deschis ocna Terezia, care a funcţionat până în 1875. În 1821 a fost
dată în folosinţă ocna Gavrilă (Gâbor). Sarea a apărut aici la adâncimea de 23
m. Galeria sa principală avea lungimea de 340 m şi existau şi şapte galerii
adiacente. În 1901, ocna a fost adâncită până la 107 m, teritoriul de exploatare
fiind de 20.960 m2•

1778, S.J.A.N. Cluj, Fond familial Mihalyi, nr. 89, Fragment din contractul dintre
nobilii români şi Fisc

Alexandru Doboşi , Exploatarea ocnelor de sare din Transilvania în evul mediu (sec.
XIV-XV), Situaţia tăietorilor de sare şi răzvrătirile lor contra nedreptăţii cămăraşilor, în
Studii şi cercetări de istorie medie, Editura Academiei Republicii Populare Române, an
II, Ianuarie-Iunie 1951
1
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1775, S.J.A.N. Cluj, Fond familial Mihalyi, nr. 89,
Fragment din contractul dintre nobilii români şi Fisc

Fiind bun public din banii sării au fost acordate subvenţii pentru treburi
publice, cruciade antiotomane, şcoli (Liceul reformat,Colegiul piarist, Colegiul
iezuit din Cluj, cetăţi (Nyalab, Oradea), şi alte treburi publice.
Concluzionând, din scurta trecere în revistă a unor probleme legate de
proprietate publică şi privată, se pot deduce importante aspecte ale evoluţiei
cornitatului Maramureş, demersuri ulterioare urmând a clarifica pas cu pas
aspecte mai puţin cunoscute ale istoriei acestui colţ de ţară.
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Cetăţeaua

simplă movilă

din

Vişeu

de Sus,
de pământ sau cetate străveche?
Ştefan

Andreica

Vişeu

de Sus

În scopul promovării unui toponim neluat în seamă de către specialişti
şi a unei posibile cetăţi vechi, am publicat în data de 29 oct. 2012 un articol'
Cetăţeaua

din

Vişeu

de Sus. Dar cum nu s-a produs efectul scontat (de
conştientizare), publicăm şi aici un material despre acest subiect.
În Vişeu de Mijloc, veche localitate maramureşeană, cartier actual al
Vişeului de Sus, pe malul râului Vişeu există o movilă de pământ cunoscută de
către localnici sub numele de Cetăţeaua. Cei care locuiesc în apropiere, precum
şi proprietarul terenului respectiv afirmă că este rămăşiţa unei cetăţi vechi. Dacă
a fost cetate?, cât de veche este ea? etc., nu ştim. Nu este amintită în cele mai
cunoscute lucrări şi documente despre Ţara Maramureşului.
Un lucru este cert: nu figurează pe ,J,ista monumentelor istorice - 2010,
judeţul Maramureş",
actualizată,
alcătuită
de Ministerul Culturii şi
Patrimoniului Naţiona!2. Referitor la Maramureşul Istoric, pe această listă apar:
Cetăţuia din Bârsana (sit arheologic nedatat), Cetăţeaua din Onceşti (fortificaţie
din epoca medievală), Cetatea din Sarasău (aşezare fortificată, epoca
despre

medievală).

Amplasare: Se află pe un teren plan, pe lunca râului Vişeu, în
apropierea vărsării pârâului Sângerului în acest râu. La sud se învecinează cu
zăvoiul de lângă apă, fiind situată la limita zonei inundabile. Către nord, cel mai
apropiat deal (o treasă de-a lungul râului Vişeu) se află la o distanţă de cca. 100
m.
Din centrul oraşului Vişeu de Sus se parcurge cu maşina cca. 3,5 km
până la Cetăţea.
Locaţia ei este strategică pentru că:
- itinerariile de deplasare ale năvălitorilor erau de-a lungul râurilor;
- din acest punct se puteau observa:
- spre sud valea Botoii - principala legătură în acea zonă cu valea Izei;
- spre nord valea Vinului - principala legătură în acea zonă cu valea Ruscovei;
- spre est amontele Vişeului - inclusiv către valea Râului (Vaserului), pe unde
au intrat ungurii în sec. al IX-iea - pe la nordul muntelui Toroiaga;
- spre vest avalul râului Vişeu.

Articolul „Cetăţeaua din Vişeu de Sus, simplă movilă de pamant sau cetate
publicat împreună cu prof. Vasile Mleşniţă în Informaţia Zilei, 29.oct.2012
2
http://patrimoniu.gov.ro/ro/monumente-istorice/lista-monumentelor
istorice#s5 scrolltotop, accesat la 15. l 0.2015
1

străveche?",
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Descriere: Movilă de pământ înaltă de cca. 5 m în partea de est faţă de
nivelul solului, puţin mai joasă către vest. Alte movile nu se află în apropierea ei
pe acest şes până la râu sau deal, ceea ce arată că este artificială, făcută de mâna
omului. Pri vită de sus are o formă eliptică, lungă de cca. 55 m (E-V), lată de
cca. 14 m (N-S). Această formaţiune mai prezintă câte o ridicătură de pământ
lată de cca. 5 m, pe toată lungimea laturilor de nord şi de sud (unde este drumul
de acces auto).
Amplasarea şi descrierea sunt urmare a propriei cercetări de la faţa
locului.
Acest teren a fost cultivat, suferind modificări în timp.
În punctul ei cel mai înalt proprietarul terenului a amplasat o troiţă de
lemn.
În ideea că Cetăţeaua din Vişeu de Sus este necunoscută specialiştilor,
acest material are caracter de semnalare a unei posibile cetăţi vechi.
O cercetare arheologică ar putea lămuri problema!

Vedere dinspre vest
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Vedere dinspre sud-est

Vedere dinspre est. În vârful movilei se află troi/a.

Fotografii le au fost executate de

către

autor în anii 2011
23

https://biblioteca-digitala.ro

şi

2012.

Povestea unui nume: antroponimul Farkas (Lupu) în Transilvania
veacului al XIII-iea. Posibilităţi şi opinii
Victor V. Vizauer
Institutul de Istorie „ George Bariţiu" al Academiei Române
Cluj Napoca
Argument

şi

context

Ideea acestui material a fost sugerată de frecvenţa destul de ridicată cu
care numele Forcos I Farkas a fost utilizat pe parcursul secolului al XIII-iea. De
ce este importantă frecvenţa acestui antroponim în veacul amintit? Există două
aspecte principale: primul constă din faptul că secolul XIII transilvan este
deosebit pentru studiul antroponimiei; diversitatea numelor personale şi
unicitatea lor este extrem de vizibilă 1, în comparaţie cu secolul următor, când
elementele onomasticii creştine primează faţă de cele utilizate anterior. Al
doilea aspect se leagă de rolul pe care lupul l-a jucat de-a lungul timpului în
mitologiile şi credinţele diferitelor populaţii, unele dintre acestea aşezându-se
sau intrând temporar în contact cu spaţiul geografic avut în vedere de noi, şi
anume Transilvania voievodală, Banatul, Crişana şi Maramureşul (mai puţin
ultimul teritoriu, din cauza lipsei surselor scrise).
Mihai Coman îşi începe subcapitolul privitor la Lup, din cartea
Mitologie populară românească, în felul următor2 :
„Cel mai feroce dintre animalele faunei noastre - lupul - a impresionat
profund gândirea şi imaginaţia populară; de aceea îl găsim prezent în mai toate
genurile şi categoriile literaturii şi culturii orale: lupul apare în datinile de
naştere şi în cele de înmormântare; este prezent în baladă, basm, legendă şi
snoavă; generează nenumărate proverbe şi vorbe de duh şi ocupă un loc de
frunte în sistemul magiei populare; este frecvent invocat în descântece şi
blesteme şi beneficiază de un corpus amplu de credinţe şi eresuri; în plus, el
reprezintă figura mitologică de numele căreia se leagă cel mai mare număr de
zile ţinute, de sărbători, practici rituale şi magice, prescripţii şi restricţii
consacrate fiinţei şi acţiunilor sale."
Cuvintele lui Mihai Coman reflectă foarte clar importanţa acestui
animal sălbatic în viaţa, atât sacră, cât şi profană, a omului, venind în sprijinul
opiniei noastre, şi anume că, la rândul său, antroponimul Lup I Lupu (Farkas I
Forcos) trebuie să fi reflectat o parte din aceste credinţe, mituri şi legende,
născute în jurul carnasierului. Însă, fiind vorba despre un nume personal, Farkas
I Forcos (Lup) transmite, în plus, şi posibile informaţii cu privire la purtătorul
antroponimului, precum şi asupra modului în care acesta (ori familia I rudele

Şerban Turcuş, Adinei Dincă, Mihai Hasan, Victor Vizauer, Antroponimia în
Transilvania medievală (secolele XI-XIV). Evaluare statistică, evoluţie, semnficaţii,
Editura Mega, Cluj-Napoca, 2011, voi. I, p. 233-250 [Infra: Turcuş et A/ii 201 /].
2
Mihai Coman, Mitologie populară românească, Voi. I, Ed. Minerva, Bucureşti, 1986,
p. 144 [Infra: Coman 1986].
1
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sau prietenii/cunoştinţele) se poziţionează faţă de amintitele credinţe ce au în
centru lor lupul.
Important considerăm şi faptul că Forcos I Farkas era un antroponim
necreştin şi precreştin. Cu toate acestea nu a dispărut niciodată, chiar dacă a fost
mai slab reprezentat în onomastica secolelor următoare, când numele agreate de
autorităţile ecleziastice erau aproape exclusive. Prin urmare, devine legitimă
întrebarea: care este motivul folosirii atât de frecvente' a numelui Forcos I
Farkas în secolul menţionat? Cu atât mai mult cu cât se ştie foarte bine că, în
general, antroponimele au o însemnătate, atât cele creştine 2 , cât şi cele
3
necreştine , transmiţând idei, credinţe şi mentalităţi.
Răspunsurile la întrebare, mai precis posibilele răspunsuri, vin din mai
multe arii de cercetare (mitologie, etnografie, antropologie sau istorie), pe care
vom încerca să le prezentăm şi analizăm în rândurile care urmează.
Farkas în Transilvania

medievală

(secolul al XIII-iea)

Deşi titlul acestei lucrări se referă la întregul secol al XIII-lea,
majoritatea apariţiilor antroponimului în discuţie se concentrează între anii 1202
- 1235, doar un singur nume fiind de la 1290. Mai mult de jumătate dintre
indivizii numiţi Farkas I Forcos sunt prezenţi în calupul de acte ce constituie
cunoscutul Registru de la Oradea (1205-1235). Farkas reapare ca nume de
4
persoană abia la începutul secolului al XIV-iea, mai precis în anii 1302 şi
13195 , frecvenţa numelui rămânând restrânsă, crescând uşor abia în a doua parte

Turcuş et A/ii 2011, voi. I, p. 193, voi. II, p. 315-317, 321-323. De asemenea, în
Ungaria medievală numele Farkas era destul de răspândit - Sliz Mariann, Anjou-kori
semelynevtar (1301-1341), Hist6riaantik, Budapest, 2011, p. 132-133.
2
Spre exemplu: Ioan= Dumnezeu a avut milă sau Dumnezeu a miluit, ori Mihail = Cine
este ca Dumnezeu etc. - Aurelia Bălan-Mihailovici, Dicţionar onomastic creştin: repere
etimologice şi martirologice, Editura Sophia, Bucureşti, 2009, p. 238, respectiv p. 385.
1

Cum ar fi: Ancilla =slugă, servitoare (în limba latină), Batur =curajos (de la b<itor, în
limba maghiară) sau Genuruch = minunat/-ă (de la gyănyării, în limba maghiară - a se
vedea şi: Melich Janos, Nevmagyarazatok, în Magyar Nyelv, Vl/6, 1910, p. 241-242)Johannis Karăcsonyi, Samuelis Borovszky, Regestrum Varadinense. Examini ferri
candentis, Budapest, 1903, nr. 385, p. 305; nr. 307, p. 268 şi nr. 35, p. 167 [Infra:
Regestrum Varadinense].
4
Un anume Farkasius (filius Pauli), nobil din comitatul Hunedoara - A Hunyadmegyei
Tărtenelmi es Regeszeti T<irsulat Evkănyve, Athenaeum R. Tars. Konyvnyomdaja,
Budapest, 1882, voi. I, p. 64-67; Documente privind Istoria României, Veacul XIV, C.
Transilvania, Voi. I (1301-1320), Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1953, nr. 21, p.
16-17 [Infra: DIR.C.I (XIV)].
5
Farkasius, tatăl lui Thomas, tot un nobil - Eudoxiu de Hurmuzaki, Nicolae
Densuşianu, Documente privitoare la Istoria Românilor, 1199-1345, Volumul I, Partea
1, Bucureşti, 1887, nr. CCCCL VIII, p. 579 [Infra: Hurmuzaki, Densuşianu, I, 1]; Franz
Zimmermann, Karl Werner, Urkundenbuch zur Geschichte der Deutschen in
Siebenbiirgen, I, Hermannstadt, 1892, nr. 368, p. 342 [Infra: UB I]; DIR.C.I (XIV), nr.
375, p. 330-331.
3
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a aceluiaşi secol 1. Antroponimul este prezent şi într-o listă de nume din Ungaria
sfârşitului de secol XVI, atrăgând atenţia în mod deosebit echivalentul latin, şi
anume Volphanus 2, formă pe care nu am întâlnit-o în sursele referitoare la
veacurile al XIII-iea sau al XIV-iea.
Totalul persoanelor purtătoare ale numelui Forcos I Farkas, înregistrate
din documentele medievale edite cu referire la secolul XIII, este de 38.
Interesant ni se pare şi faptul că nu a apărut nici o variantă feminină a numelui,
toţi indivizii repertoriaţi fiind de genul masculin. Această realitate poate să fie
pusă şi pe seama unei menţionări mai rare în acte a reprezentantelor genului
feminin, iar atunci când sunt implicate în vreun litigiu, de multe ori nu le este
precizat numele.
Deţinătorii antroponimului Farkas I Forcos făceau parte dintr-o varietate
de categorii sociale şi profesionale, cum ar fi: nobili - 8 (persoane); clerici - 2;
oameni cu obligaţii militare (iobagi de cetate) - 1; funcţionari (biloţi, pristavi) 4; oameni dependenţi (udvomici, slugi) - 4; oameni I ţărani liberi (iobagi ai
regelui etc.) - 18; alţii (nu reiese categoria socială) - 1.
Dintre cei opt nobili înregistraţi (Anexa, nr. 11, 20, 28, 30, 31, 36-38) în
privinţa a trei persoane este nesigură includerea lor în această categorie. Printre
cele cinci personaje sigur nobile se află un membru al familiei Katha şi un
comite curial de Bihor. Formele numelui Farkas I Forkos utilizate în cazul
acestora sunt: Farcas (1), Forcos (2), Farcasius (2), Forcasius (2) şi Wilk (1).
Printre numiţii Farkas I Forcos am identificat şi doi membrii ai clerului
(Anexa, nr. 12 şi 33). Ambii erau putătorii variantei Farcasius a numelui, unul
fiind arhidiacon de Solnoc, iar cel de-al doilea decan, probabil al Bisericii din
Oradea.
Din categoria socială a oamenilor liberi, nenobili (iobagi regali, ţărani,
posibil oaspeţi), făceau parte 18 indivizi (Anexa, nr. 2, 3, 5-7, 10, 13, 16, 17, 19,
21, 22, 24, 27, 29, 32, 34 şi 35). Formele numelui pe care le-au purtat cei
amintiţi sunt: Forcos (7), Forcus (2), Forcosu (1 ), Forcosii (1 ), Forcost (1 ),
Farcasius (2), Forcasius (3) şi Wilc (1 ).
Populaţiei dependente de rege sau senori laici, de biserici ori mănăstiri,
i-au aparţinut patru persoane, între care doi udvomici şi o slugă - sulga (Anexa,
nr. I, 4, 25 şi 26). Elementele nominale purtate de aceştia au fost Forcos (2
cazuri), Farcas ( 1) şi Farkas (1 ).
Reprezentanţii în teritoriu ai autorităţilor centrale sau locale nu lipsesc
din lista celor numiţi Farkas I Forcos. Astfel, putem nominaliza doi biloţi,
Forcos şi Forcasius, respectiv doi pristavi (Anexa, nr. 9, 15, 18 şi 23), ambii
1

Spre exemplu: Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, Voi. X (1351-1355),
Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1977, nr. 308, p. 312-313; Documenta Romaniae
Historica, C. Transilvania, Voi. XIII (1366-1370), Editura Academiei Române,
Bucureşti, 1994, nr. 314, p. 480-481 [Infra: DRH XIII]; Documenta Romaniae
Historica, C. Transilvania, Voi. XVI (1381-1385), Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014, nr. 159, p. 200, nr. 240, p. 307-308 sau nr. 287, p. 391-392 [Infra: DRH
XVI].
2
Istvan Harsănyi, Magyar keresztnevek jegyzeke a XVI. szazad vegerăl, în Magyar
Nyelv, X/6, 1914, p. 280-281.
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purtând forma Farcasius a numelui (din datele fumizate de documente nu
clar dacă este vorba de două sau numai de o singură persoană numită
Farcasius şi îndeplinind sarcina de pristav).
În ce-i priveşte pe indivizii cu rosturi militare propriu-zise am
înregistrat un singur iobag de cetate (Anexa, nr. 14), numit Forcasius.
Numai în cazul unei singure persoane - Forcos (Anexa, nr. 8) - nu se
poate face o încadrare socială sau profesională, nici măcar cu probabilitate.
Bineînţeles, avem rezerve şi în ce priveşte alte atribuiri de acest fel, însă
posibilitatea ca ele să fie corecte este mai mare.
Referitor la totalul variaţiilor antroponimului Farkas întâlnite la cei 38
de indivizi menţionaţi în documentele privitoare la veacul al XIII-iea, frecvenţa
acestora este următoarea: Forcos - 13 apariţii; Farcasius - 8; Forcasius - 7;
Farkas - 2; Forcus - 2; Wilc I Vile - 2; Farcas - 1; Forcosii - 1; Forcosu - I;
Forcost - 1. Bineînţeles, în unele situaţii - mai precis a formelor Forcosu sau
Forcost - poate să fie vorba şi de o eroare de grafie, iar antroponimul propriuzis să fie Forcos.
rezultă

*

O primă menţiune a numelui Farkas apare cu referire la perioada
instalării vechilor maghiari în această zonă. Notarul Anonim vorbeşte despre
Ocmand, tatăl lui Opafarkas 1 (Apafarkas - Lupul Tată sau Tatăl-Lup). Să fie
oare vorba despre şeful unui grup de războinici care erau numiţi Lupii, iar
conducătorul lor Tatăl-Lup? Poate era o ceată de tineri ce urmau să fie iniţiaţi ca
războinici, iar Opafarkas era Lupul Tată, care efectua ritualul. Conform lui
Jean-Paul Clebert lupul era văzut şi ca iniţiator şi purtător de cunoaştere, adică
2
asemănător unui tată • În acest caz este plauzibil că avem de-a face cu un nume
sau o poreclă rezultate în urma rolului de războinic şi de iniţiere I conducere
militară a persoanei purtătoare.
Vechimea şi originea asiatică a numelui reiese dintr-o comparaţie făcută
de Melich Janos, încă acum un secol, între numele turcic Thonus-oba (a cărui
însemnătate este Tatăl-porc) şi Opafarkas 3 . La rândul său, porcul, mai precis
mistreţul, a avut un rol foarte important în bestiarul medieval, animalul fiind
admirat pentru abilităţile sale: putere, iuţeală, curaj, ferocitate etc 4•
Antroponimul Lup I Lupu era foarte răspândit şi în lumea germanică,
bineînţeles sub forma Wolf, fiind însă des utilizate şi alte nume construite cu
Wolf, cum ar fi: Wolfganf sau Wulfgang, Wolfger, Wolfdieter, Wolfbert,
Wolfgisbert, Wolfhard, Wolffheinrich etc. 5. Este interesant faptul că varianta
1

Anonymus, Gesta Hungarorum, Cap. XXV, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele Istoriei
Românilor, voi. I, Bucureşti, 1934.
2
Jean-Paul Clebert, Bestiar fabulos. Dicţionar de simboluri animaliere, Editurile
Artemis - Cavallioti, Bucureşti, 1995, p. 180 [Infra: Clebert I 995].
3
Melich Janos, Az Arpad-kori beczeză keresztnevek egy csoportjarol, în Magyar Nyelv,
IIl/4, 1907, p. 165-176 (p. 167).
4
Michel Pastoureau, O istorie simbolică a Evului Mediu occidental, Editura Cartier,
2004, p. 79-82 [Infra: Pastoureau 2004].
5
Wilfried Seibicke, Historisches Deutsches Vornamenbuch, Band 3, Walter de Gruyter
- Berlin - New York, 2000, p. 490-496.
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germană a numelui nu este prezentă printre purtătorii din Transilvania ai
antroponimului Farkas, aceeaşi situaţie fiind întâlnită şi în secolul următor.
Totuşi, într-un caz este posibil să fie vorba de un Wolf; un document din anul
1370 menţionează, printre alţii, şi pe Wolp, fiul lui Ztyrw ( Wolp filium Ztyrw)'.
Wolp ar putea să fie o formă (scrisă diferit sau greşit) a lui Wolf. Sigur este însă
numele lui Petrus Wolf (Farkas), atestat documentar la începutul secolului al
XVI-lea (prin urmare născut în veacul al XV-lea), îndeplinind funcţia de
magister civium al oraşului Sibiu2 •
Şi în spaţiul italian a fost utilizat destul de frecvent antroponimul Lup,
fiind înregistrate chiar diverse variante ale numelui. Onomastica romană a
secolelor XII-XIII includea următoarele forme ale antroponimului: Luparius 39 de indivizi, Lupulus - 4, Lupinus - 3, Lupardus - 3, Vultus-Lupus - 3,
Lupicius - 2 şi Lupuzo - 23 . Deşi într-un număr mai mic, sunt prezente şi
antroponime rezultate din numele altor animale sălbatice, cum ar fi: Ursulus - 7
persoane, Ursanus - 2, Caza-Vulpe - 3, Porciano - 3, Porcianus - 3 sau
Leopardus - 24 .
Lumea franceză a cunoscut, de asemenea, numele de persoană născut
din numele carnasierului, sub forma Loup sau Lop (Lupus), fiind folosit atât de
către aristocraţie (mai puţin), cât şi de către ţărani (mai frecventf Încă din
secolul al IV -lea este cunoscut un sfânt cu acest nume, Loup, care ajunge
episcop de Troyes şi protejează oraşul în faţa persecuţiilor hunilor lui Attila 6 •
Însă, din transilvania secolului al XIII-lea lipsesc toate aceste forme ale
numelui Lup - Wolf, Loup, Lop, Luparius, Lupulus, Lupinus sau Lupus-, cea
mai răspândită fiind varianta maghiară de Forcos I Farkas şi derivatele ei,
inclusiv cele latine I latinizate: Forcasius sau Farcasius.
Forma slavă a numelui Farkas - Vilc/Wilc - a fost atestată de două ori
pe parcursul veacului care ne interesează, singura diferenţă de grafie între cele
două variante fiind litera de început, V sau W. Nici slavul Wilc nu mai este
utilizat în perioada următoare, poate numai în cazul acelui Wlkun/Wlkeyn de
Kayla (Caila), ce apare în două acte emise în anii 1377, respectiv 13807 • Abia
într-un document din anul 1433 este pomenit un anume Johannes Wlksan 8 , iar
1

DRH XIII, nr. 511, p. 770-774.
Lidia Gross, Confreriile medievale în Transilvania (secolele XIV-XVI), Editura
Argonaut, Cluj-Napoca, 2009, p. 181-182.
3
Giulio Savio, Monumenta onomastica Romana Medii Aevi (X-XII sec.), II Cigno
Galileo Galilei, Roma, 1999, Tabel 8, p. 377, 383, 385-386 şi 388 [Infra: Savio 1999].
4
Savio 1999, Tabel 8, p. 381, 385-386, 388 şi 390.
5
Benoît Cursente, Aspects de la „ revolutiona anthroponimique" dans le midi de la
France (debut XIe - debut XIIIe siecle), în L 'Anthroponimie. Document de l 'histoire
sociale des mondes mediterraneens mMievaux, (Ed. Monique Bourin, Jean-Marie
Martin, Franr;:ois Menant), Ecole Franr;:ais de Rome, Palais Famese, 1996, p. 41-62 (p.
59).
6
Florence Le Bras, La bible des prenoms, Marabout, 2002, p. 128.
7
Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, Voi. XV (13 76-1380), Editura
Academiei Române, Bucureşti, 2006, nr. 161, p. 233-241, respectiv nr. 449, p. 695-707.
8
Documenta Romaniae Historica, D. Relaţii între Ţările Române, Voi. I (1222-1456),
Editura Academiei R.S.R„ Bucureşti, 1977, nr. 209, p. 307-309 [Infra: DRH-D. I].
2
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doi ani mai târziu, la 1435, este menţionat „popa Vîlcu" (Volcul/Volkul
sacerdos/sacerdotem) din districtul Haţeg'. Ambele nume - sau poreclă, în
cazul lui Wlksan - pot să-şi aibă originea în slavul Wilk/Vîlc.
Din informaţiile pe care le deţinem este dificil de apreciat dacă Farkas I
Forcos era numele propriu-zis al fiecărui individ sau este vorba de o poreclă. În
fiecare caz avut în vedere numele apare singur. În schimb, în secolul următor,
Farkas este întâlnit în mod sigur şi cu rol de poreclă - spre exemplu un anume
2
Ştefan zis Farkas (Stephani dicti Farkas), menţionat într-un act din anul 1383
sau deja amintiţii Johannes Wlksan şi Petrus Wolf, pentru secolele XV-XVI.
Prin urmare, se poate observa că la toţi etnicii aşezaţi în Transilvania
medievală - germanici, italici, francezi/valoni ori slavi - antroponimul format
cu numele lupului este prezent. Astfel, utilizarea destul de frecventă a numelui
Farkas I Forcos înainte de generalizarea numelor creştine pare să fie un fapt
natural.
Posibile motivaţii pentru acordarea numelui Farkas I Lup
Când se intenţionează compararea omului cu lupul există două puncte
de vedere: unul negativ, în care sunt scoase în evidenţă violenţa, viclenia,
răutatea, distrugerea provocată de animalul prădător, şi o latură pozitivă, aici
fiind puse în valoare puterea şi celelalte însuşiri superioare ale unui lup - vedere
3
şi auz mai bun, iuţeală şi forţă mai mare, spiritul de vânător şi călăuză etc. • De
la acest carnasier omul se putea aştepta atât la mari nenorociri, cât şi la
4
intervenţii benefice, salvatoare .
Însă, de-a lungul vremii, reprezentările animalului care ne interesează
au variat în conformitate cu diferitele arii culturale şi cu tipul de organizare al
5
societăţilor umane, influenţând onomastica şi literatura, atât orală, cât şi scrisă .
În cultura medievală creştină s-au dezvoltat, de asemenea, două curente
relative la relaţia dintre om şi lup: primul se axează pe opoziţia om - animal,
omul fiind creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, pe când animalul este
o creatură supusă şi imperfectă, chiar dacă nu impură (aceasta a rămas opinia
dominantă în epocă); al doilea curent promova un sentiment, mai mult sau mai
puţin intens, de legătură şi înrudire între fiinţe, atât din punct de vedere biologic,
1

Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Tom XI,
Budae, 1844, p. 502-505; Eudoxiu de Hurmuzaki, Nicolae Densuşianu, Documente
privitoare la Istoria Românilor, 112, Bucureşti, 1890, nr. CCCCXCVI, p. 592-594;
DRH-D. I, nr. 220, p. 318-320.
2
DRH XVI, nr. 240, p. 307-308.
3
A se vedea şi opinia lui Mihai Coman referitor la cele două paliere principale ale
imaginii mitologice a lupului: primul cuprinde atributele malefice, determinate de
animalul real; cel de-al doilea palier are în vedere atributele sacrale: animal-ghid,
iniţiator, animal psihopomp, duşman al demonilor etc. - Coman 1986, p. 158-159.
4
Clebert 1995, p. 175.
5
Nicola Farina, lupi e uomini ne/la montagna alpina ligure. Breve storia de
un'antagonismo,
Ottobre
2005
http://biodiversita.provincia.imperia.it/Portals/ biodiversita/Documents/libretto%20Lup
o%20Farina .pdf (20.08.2015).
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cât

şi

transcedental (ideea a fost

promovată

mai puternic începând cu Epoca

Modernă) •
1

Conform lui Mircea Eliade, cu denumirea de lup puteau fi desemnate
trei categorii de oameni: adolescenţi, care în timpul iniţierii ca războinici
trebuiau să se ascundă de semeni şi să trăiască din prada obţinută; imigranţi
2
căutând un teritoriu pentru a se stabili; fugarii şi cei aflaţi „în afara legii" • La
începutul secolului XX cercetătorul maghiar Szigetvari Ivan explica expresia
din limba maghiară kiildot farkas (lup trimis, în traducere liberă), arătând trei
posibile însemnătăţi: când o vrăjitoare se tranformă în lup, ea este cunoscută sub
denumirea de lup trimis; un om morocănos, nervos, neprietenos; şi, o persoană
flămândă precum lupul trimis 3 • Într-o scurtă intervenţie a lui Kemenes Pal din
revista Magyar Nyelv ( 1918), reiese şi posibilitatea ca un om să fi fost comparat
cu lupul, deoarece umbla fără un scop bine definit, umbla „aiurea'', şi se mişca
încet, leneş, fără să facă la timp ceea ce trebuia - o zicală chiar afirmând că un
astfel de om este bun de trimis după moarte 4 .
După cum s-a putut observa, spectrul potenţialelor motivaţii care au
putut duce la acordarea numelui sau poreclei Farkas I Forcos este destul de larg.
În continuare vom analiza fiecare posibilitate în parte:
Deţinător al cunoaşterii. În Antichitate lupul a fost asociat, printre alţi
zei, şi lui Apollo. Ca urmare a acestui fapt, pădurea în care se afla templu
atenian al zeului a fost numită Lukaion (tărâmul lupului). Tot acolo s-a aflat şi
Liceul lui Aristotel, la care veneau să înveţe aşa-numiţii lupi tineri. 5
De asemenea, una dintre opiniile referitoare la apariţia termenului
vârcolac trimite la naşterea acestuia din verbul slav vedati - a ştl'. Este posibil
să aibă legătură cu faptul că cei consideraţi a fi vârcolaci au ajuns la aceste
puteri prin cunoştinţele lor superioare faţă de restul oamenilor - adică din
dorinţa lor de a şti mai mult? Nu poate fi exclusă nici această variantă, mai ales
că, deja din vechime, zeii-lup precum Zeus-Lykaios sau Silvanus (Pădurarul
lup) erau asociaţi unor „iniţieri", ceea ce însemna „trecerea" într-o altă lume sau
într-o altfel de existenţă, într-o altă stare 7 de spirit. Tema vârcolacului a devenit
foarte răspândită în cadrul literaturii vernaculare începând cu secolele XIII-XIV,
fiind precedată de cultura orală 8 , ambele având la bază, cu siguranţă, anumite
1

Pastoureau 2004, p. 28-29.
Mircea Eliade, De la Zalmoxis la Genghis-han. Studii comparative despre religiile şi
folclorul Daciei şi Europei Orientale, Editura ştiinţifică şi enciclopedică, Bucureşti,
1980, p. 23 [Infra: Eliade 1980].
3
Szigetvări Ivan, Kuldătfarkas, în Magyar Nyelv, lX/6, 1913, p. 286 [Infra: Szigetwiri
1913].
4
Kemenes Păi, Kuldătfarkas, k. ărdăg, în Magyar Nyelv, XIV/9-10, 1918, p. 275.
5
Clebert 1995, p. 176.
6
Mitol6giai enciklopMia, Gondolat, Budapest, 1988, voi. II, p. 610-611.
7
Eugen Agrigoroaiei, Ţara neuitatelor constelaţii. Folclor arhaic românesc, Editura
Junimea, Iaşi, 1981, p. 106.
8
Loren Gonzales, L'empreinte du loup-garou dans l'ecriture medievale. Pour une
litterature en metamorphose?, în Carnets, V, Metamorphoses Litterăires, mai 2013, p.
27-50 (p. 29-34) - http://ler.letras.up.pt/uploads/ficheiros/l 2073 .pdf (21.08.2015).
2
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interacţiuni

reale ori simbolice între om şi animal. Odată cu iniţierea, persoana
care nu erau accesibile profanilor, ceea ce dădea
iniţiatului o ştiinţă superioară. Prin urmare, în acest caz Farkas putea să fie un
nume luat sau primit la maturitate, după un anumit tip de iniţiere, antroponimul
sugerând schimbarea din viaţa omului respectiv, noua sa existenţă.
Războinic şi iniţiator. Însuşirea războinică a lupului a fost apreciată şi
exprimată în scris tot din Antichitate. Este şi cazul lui Cassius Dio, autorul
roman alcătuind un discurs pe care l-ar fi rostit regina britanilor, Boudica,
înainte de a-i ataca pe romani. Un scurt fragment sună astfel: „Să pornim dar
împotriva lor, încrezători în steaua noastră! Să le dovedim că ei nu sunt decât
1
nişte iepuri şi vulpi, care încearcă să comande unor câini şi unor lupi."
Războinicii britani, luptători feroce, sunt asemuiţi lupilor sau câinilor. La
romani, gali sau daci lupul este prezent şi pe însemnele militare, pe stindarde2 .
Conform mitologiei nordice un cap de lup, prins în piroane de aur, se
afla şi deasupra intrării vestice în Valhalla, uriaşa sală din Asgard unde
ajungeau războinicii morţi în luptă, care, atunci când va veni ziua Ragnarok, vor
lupta alături de zei împotriva forţelor răului 3 . Ynglinga Saga (cap. VI) relatează
că cei ce îl urmau pe Odin în luptă „mergeau fără armură şi, asemenea lupilor
ori câinilor sălbatici, îşi muşcau scuturile şi erau puternici ca urşii ori taurii".
Aceştia se numeau berserkr - „războinici în piele de urs" sau u/jhedhnar - „om
în blană de lup". Ca urmare a acestor tradiţii, în Evul Mediu, a devinit populară
credinţa în lykantropie, adică posibilitatea unui om de a se transforma în lup
4
odată cu îmbrăcarea pielii unui astfel de animal •
În Cronica lui Nestor este povestit un episod al înfruntărilor cumanomaghiare, în care şeful cuman Boniak, înainte de bătălie, a ieşit din tabără la
miezul nopţii şi a urlat precum un lup; i-a răspuns unul, apoi mai mulţi lupi,
ceea ce l-a încredinţat pe han că va obţine victoria, ceea ce s-a şi întâmplat 5 . Pe
lângă componenta războinică, episodul cu lupul reflectă şi credinţa că unele
animale sălbatice sunt capabile să transmită omului voinţa sau hotărârea
6
Divinităţii . De altfel, la populaţiile altaice exista obiceiul ca un şef militar să
în

cauză obţinea şi cunoştinţe

Cassius Dio, Istoria romană, LXII, 5 (Traducere, note şi indice dr. A. Piatkowski,
Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1973-1985).
2
Salomon Reinach, Cultes, mythes et religions, Troisieme edition, revue et corrigee,
Editions Ernest Leroux, Paris, 1922, Tome 1, p. 22 [Infra: Reinach 1922]; Eliade 1980,
p. 31.
3
Mitologia nordică. Mituri şi legende, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1992, p. 9192.
4
Mircea Eliade, Istoria credinţelor şi ideilor religioase, Editura Polirom, Bucureşti,
2011, voi. 2, p. 136-137.
5
Cronica lui Nestor, în G. Popa-Lisseanu, Izvoarele istoriei românilor, voi. VII,
Bucureşti, 1935, p. 186.
6
Victor Spinei, Substanţa epică a legendei vânâtorii rituale a animalului-călăuză la
triburile eurasiatice şi la popoarele învecinate din Evul Mediu, în Arhaologia Moldovei,
XXXVIl,2014,p.111-112.
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poarte numele unui animal 1, dar şi oamenii obişnuiţi sau clanurile luau de multe
ori astfel de nume, în special al animalului-totem 2•
În toată Europa lupul a reprezentat vânătorul prin excelenţă, fiind o
emblemă şi un simbol pentru diferitele grupuri de războinici iniţiaţi3. Iniţierea
militară avea ca şi scop transformarea tânărului într-o fiară (în special lup), atât
din punct de vedere fizic (bravură/curaj, forţă fizică), cât şi magico-religios 4 .
Probabil că îi era asociată lupului şi rezistenţa în faţa durerii, chiar totala
ignorare a acesteia. Coroborez această afirmaţie cu un element din cultul Hirpi
Sorani (Lupii lui Soranus), practicat de către faliscanii din valea inferioară a
Tibrului (Italia Centrală) încă din Antichitate. Este vorba despre arderea unor
bucăţi de pin, după care se trecea desculţ (cu bucurie, chiar) peste cărbunii
5
încinşi . Se pare că numele zeului Soranus are legătură cu Suri, zeul etrusc al
6
purificării şi al profeţiilor , avându-se în vedere, probabil, şi o purificare rituală
pentru rezistenţă în faţa durerii.
În Evul Mediu lupul este prezent şi pe steme familiale. Una dintre cele
mai cunoscute figuri istorice a cărui familie purta pe blazon o oală şi doi lupi (în
limba spaniolă: lobos y ol/a - lupi şi oală) a fost Ignacius de Loyola 7 .
Printre purtătorii numelui Farkas înregistraţi de noi se numără o singură
persoană cu obligaţii militare şi şapte nobili, de asemenea cu răspunderi
ostăşeşti. Este vorba despre un iobag al cetăţii Bihor (Anexa, nr. 14), un comite
curial de Bihor, un nobil din neamul Katha şi alţi şase indivizi despre care ştim
numai că erau, mai mult sau mai puţin sigur, nobili (Anexa, nr. 11, 20, 28, 30,
31, 36, 37 şi 38). Este cunoscut faptul că nobilimea propriu-zisă şi iobagii de
cetate, consideraţi a fi echivalenţi micii nobilimi, aveau obligaţii militare faţă de
rege sau interpuşii săi în teritoriu, acestea fiind moştenite din tată-n fiu.
Cunoscându-se în cadrul familiei viitoarele rosturi militare ale unui nou născut
de sex masculin este lesne de înţeles de ce puteau să numească copilul Farkas
(Lup, Lupu). Însuşirile animalului sălbatic - iuţenie, forţă, spirit de vânător,
vedere şi auz superioare etc. - ar fi fost binevenite pentru noul membru al
familiei, care, în viitor, va duce mai departe numele şi tradiţia neamului său,
foarte probabil - şi chiar de dorit - prin fapte de arme demne de a fi ţinute
minte.
Nu trebuie neglijat nici aspectul privitor la eroii medievali. Eroii epici
creaţi pe parcursul mileniului I p .Chr. erau consideraţi ca având, pe lângă alte
puteri supranaturale, capacitatea de metamorfoză în lupi sau urşi. Aşa este cazul
1

Eliade 1980, p. 29, n. 55.
Reinach 1922, Tome I, p. 21.
3
Coman 1986, p. 146-148.
4
Eliade 1980, p. 26.
5
Mika Rissanen, The Hirpi Sorani and the Woif Cults of Central ltaly, în Arctos, 46,
2012, p. 117 [Infra: Rissanen 2012].
6
Rissanen 2012, p. 119, 123.
7
Corradino Guacci, Uomini e lupi. Un rapporto controverso, în Silvae - Rivista
tecnico-scientifica def Corpo Forestale delia Stato, 2013 (Ottobre) [Infra: Guacci
2013]:
http://www.silvae.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT /IDPagina/40
(08.05.2015)
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lui Beowulf, al cărui nume însemna Lupul albinelor (cu trimitere la urs) sau
regele Arthur, în jurul căruia s-au creat povestirile Mesei Rotunde şi a Graalului
(o explicaţie pentru originea numelui fiind cuvântul celt artos, adică urs) 1• Este
posibil ca unii dintre cei numiţi Farkas să-şi fi primit numele sau porecla în
urma cunoaşterii acestor legende şi a dorinţei de a ajunge la performanţele
militare şi cavalereşti ale respectivilor eroi prin intermediul puterilor şi
însuşirilor supraomeneşti pe care lupul, prin numele său, putea să le insufle
purtătorului.

În acest context este oportun să amintim şi faptul că într-un document
din anul 1214 sunt menţionaţi şi câţiva oameni ai cetăţii (castrenses), adică
indivizi cu obligaţii militare, printre care un anume Medue (medve însemnând
urs în limba maghiarăf De asemenea este interesantă alăturarea celor două
animale - lupul şi ursul -, sub formă de antroponime, în cadrul unei familii din
comitatul vest-ungar Zala, unde un anume Forcasius (Farkas - Lup, Lupu) avea
ca fiu pe Medue (Urs, Ursu). Din documentul emis în anul 1220 nu reiese dacă
respectivii erau nobili ori de altă stare, dacă erau soldaţi sau ce fel de
îndeletnicire aveau. 3
Vânător. În ce priveşte relatările lui Herodot despre oamenii-lup la
populaţia neurilor (aceştia aveau obiceiuri asemănătoare sciţilor, care, alături de
eleni, se jurau că fiecare neur se transformă în lup o dată pe an, vreme de câteva
zile; neurii erau originari din zona Poloniei, Galiţiei şi Volhiniei de azi 4) este
plauzibil ca sursa acestora să fie îmbrăcămintea lor din blană de lup 5 • Acest mod
de a se îmbrăca putea să fie un rezultat al faptului că erau mai primitivi sau că
trăiau într-o zonă cu climă mai rece, dar şi al orientării mai intense spre
vânătoare, ocupaţie care fumiza şi materialul necesar pentru haine. Grupurile
umane specializate pe vânătoare apreciau în mod deosebit abilităţile, rezistenţa
şi strategiile de a-şi captura prada ale lupului 6 . Posibilitatea ca o persoană să fie
numită Lup (Porcos I Farkas) pentru că purta o îmbrăcăminte confecţionată din
blana animalului este ridicată.
Vânătoarea a reprezentat o îndeletnicire importantă şi în perioada
Evului Mediu, nu doar pentru hrană, ci şi pentru blănuri. Situaţia a fost
asemănătoare şi pentru zona avută în vedere în materialul de faţă, după cum
reiese din sursele vremii. Un act emis în anul 1138 de către regele ungar Bela al
Ii-lea pentru mănăstirea Dumis (azi pe teritoriul Ungariei) vorbeşte despre
„oameni care trebuie să dea în fiecare an douăzeci de jderi, [... ] o piele de urs,
precum şi un corn de bour." 7 Într-un alt document, dat în anii 1202-1203 de

Mitologiai enciklopedia, voi. I, p. 573, 577-578 şi voi. II, p.
Regestrum Varadinense, nr. 97, p. 187-189; DIR.C./ (Xl-Xll/), nr. 67/97, p. 65.
3
Regestrum Varadinense, nr. 274, p. 255-256; DIR.C.l (Xl-Xll/), nr. 67/274, p. 112.
4
Herodot, Istorii, IV. CV (Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1961, voi. I, p. 349, respectiv
p. 529, n. 426).
5
Herodot, voi. I, p. 504, n. 57.
6
Guacci 2013.
7
G.D. Teutsch, Fr. Fimhaber, Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbiirgens, I, Wien,
1857, nr. 4, p. XIII-XIV; DJR.C.J (XJ-Xlll), nr. 4, p. 2-3; Jako Zsigmond, Codex
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către regele Emeric pentru biserica din Arad, sunt amintiţi vânătorii cetăţii
Bihor, rezidenţi în satul Saris 1• O altă interesantă alăturare de antroponime în
cadrul aceleaşi familii sugerează posibila legătură cu vânătoarea şi cu dorinţa de
a prelua însuşirile unor animale sălbatice, utile pentru această ocupaţie. Este
vorba despre un anume Furman şi de tatăl său Ber, pomeniţi de un act din anul
2
1214 • În limba germană Biir înseamnă urs (cu pronunţia ber) 3, iar Furman,
nume sau poreclă, putea să fie în legătură directă cu vânătoarea sau armata,
deoarece, tot în limba germană, verbulfiihren înseamnă şi a călăuzi, a conduce,
iar Fuhrer - conducător, ghid, călăuză 4 , astfel antroponimul putând face
trimitere la un şef militar, iscoadă, ghid I călăuză I iniţiator în ale vânătorii.
În consecinţa celor expuse nu se poate exclude posibilitatea ca unul sau
mai mulţi dintre cei numiţi Farkas I Forcos în Transilvania medievală să fi avut
vânătoarea ca ocupaţie principală, fapt care a dus la primirea numelui
carnasierului.
Călăuză şi/sau mesager. Rolul de călăuză şi mesager divin al lupului
este pus în evidenţă, printre altele, de o relatare din Historia Langobardorum a
lui Paulus Diaconus (sec. VIII), ce are ca protagonist pe un strămoş de-al
autorului, longobardul Lopichis. Luat prizonier de către avari, Lopichis reuşeşte
să evadeze după un timp. Însă era lipsit de resurse şi nici nu cunoştea drumul
înapoi spre Italia. Astfel, i s-a alăturat un lup, care l-a ghidat prin zonele
necunoscute. Când nu a mai suportat foamea, Lopichis a încercat să doboare
lupul cu arcul, însă acesta s-a ferit şi a dispărut. Longobardul a fost mai târziu
salvat (hrănit) de o femeie slavă dintr-un sat aflat în zonă. 5
În cazul mai sus amintitului cult Hirpi Sorani lupul era văzut ca un
animal sacru, chiar un mesager din partea divinităţilor, iar preoţii erau
6
consideraţi a fi lupi din punct de vedere spiritual şi simbolic .
Se pare că în epoca migraţiilor şi în Evul Mediu Occidental apariţia
unui animal călăuză în momente critice pentru un om sau o comunitate (chiar
popor) este destul de frecventă, fiind relatată de diferite cronici ale vremii 7 •
Situaţia este asemănătoare şi la populaţiile eurasiatice ori etniile vecine, în cazul
acestora principalele călăuze fiind cerbul şi lupul, animalele respective, în
principal cerbul, devenind şi obiectul reprezentărilor artistice 8 .

Diplomaticus Transsylvaniae I Erdelyi Okmanytar, I ( 1023-1300), Akademiai Kiad6,
Budapest, 1997, nr. 9, p. 125.
1
Szentpetery Imre, Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I Az
Ârpadhazi kira/yok ok/eveleinek kritikai jegyzeke, voi. I ( 1001-1270), Budapest, 1923,
nr. 202, p. 61-66; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 41, p. 23-27.
2
Regestrum Varadinense, nr. 69, p. 178-179; DIR. CI (XI-XIII), nr. 67 /69, p. 58.
3
Dicţionar german-român, Ediţia a II-a, Editura Academiei R.S.R„ Bucureşti, 1989, p.
129 [Infra: Dicţionar G-R].
4
Dicţionar G-R, p. 359.
5
Spinei 2014, p. 82.
6
Rissanen 2012, p. 120-121.
7
Spinei 2014, p. 101.
8
Spinei2014,p.106.
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Deloc de neglijat era şi rolul de iniţiator/călăuză a lupului în lumea de
dincolo, acesta ghidând sufletele celor decedaţi. Lupul funerar este prezent peste
tot în mitologia indo-europeană 1, în unele cazuri fiind parte a ceremoniilor
privitoare la întoarcerea periodică a morţilor.
Ce fel de oameni puteau să fie călăuze sau iniţiatori în cadrul unui grup
sau al unei comunităţi? Fie preotul, care îşi primea harul de la Dumnezeu, fie un
alt individ, ce prezenta însuşiri deosebite faţă de ceilalţi membrii ai obştii.
Probabil că aceste calităţi aşa-zise „ieşite din comun" erau privite ca daruri de la
Divinitate sau alte forţe supranaturale, care le-au transmis muritorului prin
intermediul unui animal, în cazul acesta un lup.
În ce-i priveşte pe indivizii numiţi Farkas din Transilvania secolului al
XIII-lea, doi dintre ei sunt clerici, unul fiind arhidiacon de Solnoc, iar cel de-al
doilea decan, probabil al Bisericii din Oradea (Anexa, nr. 12 şi 33). Ajuns la
rangul de arhidiacon, Farcasius era cu siguranţă un călăuzitor în cadrul Bisericii
şi a turmei de credincioşi, titlul său stând mărturie activităţii sale îndelungate.
Nici în cazul decanului Farcasius situaţia nu putea să fie diferită, documentul
din anul 1226 menţionând-ul în postura de arbitris parochitanis3 . Este posibil ca
încă din copilăria sau tinereţea celor doi, părinţii să-i fi destinat unei vieţi sfinte,
prin intrarea în rândul clerului, devenind astfel călăuze şi iniţiatori pentru omul
de rând în cele ale credinţei şi spiritului. Oare cunoştinţele din tradiţiile
populare în legătură cu lupul puteau să-i determine pe părinţi să dea numele
Farkas (Lupu) copilului închinat Bisericii şi unei vieţi sfinte? Având în vedere
faptul că organizarea şi controlul Bisericii Romane în acest spaţiu geografic lăsa
de dorit în secolul al XIII-lea - abia în 1279, în cadrul Sinodului General de la
Buda s-au luat măsuri serioase pentru îmbunătăţirea situaţiei 4 - nu este exclus
ca obiceiurile necreştine să fi reprezentat încă o sursă importantă pentru
spiritualitatea localnicilor şi antroponimia vremii.
Rolul de călăuză al lupului se referă şi la întemeierea unei noi aşezări
sau a unei cetăţi. Acest aspect este ilustrat şi în legenda fundării oraşului Vilnius
de către Gedimin, mare cneaz al Lituaniei (1315/1316-1341 ). Cneazul ar fi
întemeiat castelul şi oraşul pe locul unde a vânat mai devreme un bour uriaş.
Însă, înainte de a pune piatra de temelie, Gedimin a avut un vis în care un lup de
fier stătea pe vârful unui munte şi urla puternic. Visul a fost interpretat de către
un preot păgân ca o prevestire, o anticipare a întemeierii castelului şi oraşului. 5
Nu avem informaţii privitoare la rolul unuia dintre cei numiţi Farkas în
întemeierea unei noi aşezări, însă merită reţinută posibilitatea, în speranţa că
cercetările viitoare efectuate pe alte segmente temporale vor face mai multă
lumină şi în această problemă.
Oaspete I străin: Conform lui Mircea Eliade, unul dintre tipurile umane
care putea să fie desemnat prin numele lupului era şi emigrantul, cel ce căuta un
1

Coman 1986, p. 145.
Eliade 1980, p. 32-33.
3
Regestrum Varadinense, nr. 350, p. 287; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/350, p. 133.
4
A se vedea: Şerban Turcuş, Sinodul general de la Buda, Presa Universitară Clujeană,

2

Cluj-Napoca, 2001.
5
Spinei 2014, p. 94.
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loc nou pentru a se stabili 1• Pentru spaţiul geografic şi segmentul de timp supus
cercetării am întâlnit doar două persoane care puteau să se încadreze acestei
categorii. Este vorba despre un Farcasius şi un Wilc I Vile, care în documentul
medieval sunt desemnaţi ca alien (străin) 2 (Anexa, nr. 34 şi 35). În aceste cazuri
fie avem de-a face cu oaspeţi străini aşezaţi aici cu concursul direct al
autorităţilor ungare, fie erau doar nişte emigranţi veniţi din alte părţi ale
Regatului Maghiar sau din vecinătatea acestuia, mai ales dacă ţinem seama de
faptul că purtătorul numelui Wilc I Vile era aproape sigur de etnie slavă.
Revenind la rolul de călăuză al lupului, discutat anterior, este posibil ca
unul dintre aceşti doi stăini - poate un hospes - să fi întemeiat o aşezare nouă
pentru grupul cu care s-a aşezat în acest teritoriu.
Om fals I mincinos I viclean sau neprietenos I morocănos. Nici tradiţia
creştină nu a rămas străină de lup, mai precis de anumite însuşiri ale animalului.
În Noul Testament, latura negativă, vicleană, rea a omului este asemuită felului
de a fi al lupului, Christos adresându-se astfel discipolilor săi: „feriţi-vă de
proorocii mincinoşi, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi
răpitori", sau „iată, Eu vă trimit pe voi ca pe nişte oi în mijlocul lupilor; fiţi dar
3
înţelepţi ca şerpii şi nevinovaţi ca porumbeii" . Mai târziu, începând cu Evul
Mediu timpuriu, apar numeroase relatări având ca protagonişti diferiţi sfinţi şi
animalul în cauză, în multe povestiri lupul omorând asinul ce le servea ca ajutor
- este cazul Sfintei Austreberta (secolele VII-VIII), în regiunea Pais de Calais,
ori a Sfăntului Guglielmo (1085-1142), în Campania -, însă nu lipsesc nici
întâmplările fericite, cum este salvarea dintre fălcile lupului, cu ajutorul
rugăciunii, a unui nou-născut de către Sfăntul Dominic de Sora (951-1031 )4.
Aventurându-ne şi pe tărâmurile tradiţiei esoterice amintim părerea
teosofului Rudolf Steiner, care considera că zeul Loki al mitologiei germanonordice exercita o influenţă nefastă asupra oamenilor prin intermediul
progeniturii sale, lupul Fenrir, făcându-i pe muritori să vadă lucrurile diferit de
realitate, să le vadă greşit, deformat, astfel fiind împinşi spre falsitate şi
5
minciună . În plus, explicaţiile lui Szigetvâri Ivan relative la expresia maghiară
kuldot farkas (lup trimis) includeau şi pe aceea de om morocănos, nervos,
neprietenos 6 .
Din documentele care vorbesc despre persoanele numite Farkas în
Transilvania veacului al XIII-iea nu se pot deduce direct trăsăturile de caracter
ale celor amintiţi, astfel că este imposibil de afirmat dacă au existat printre
purtătorii acestui nume sau poreclă şi oameni denominaţi astfel din cauza felului
lor morocănos de a fi sau al modului fals/mincinos prin care relaţionau cu
semenii. Totuşi, nu trebuie să uităm faptul că unii dintre aceştia au fost acuzaţi
1

Eliade1980, p. 23.
Regestrum Varadinense, nr. 369, p. 296-297; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/369, p. 140.
3
Matei, 7:15, respectiv Matei, 10:16.
4
Guacci 2013.
5
Rudolf Steiner, Misiunea sufletelor popoarelor. În legătură cu mitologia germanonordică, (Unsprezece conferinţe ţinute la Oslo între 7 şi 17 iunie 191 O), Editura Univers
Enciclopedic, Bucureşti, 2006, p. 154 [Infra: Steiner 2006].
6
Szigetvari 1913, p. 286.
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de anumite delicte, motiv pentru care a trebuit să se prezinte la Oradea pentru
proba fierului roşu şi au fost trecuţi în Registrul speţelor.
Astfel, un anume Forcos este învinuit de un consătean că i-a provocat o
1
pagubă în valoare de cinci mărci (Anexa, nr. 11 ). Un alt Forcos a fost învinuit
de către doi iobagi ai cetăţii Solnoc că, împreună cu câţiva consăteni de-ai săi,
le-a provocat prin silnicie o pagubă de zece mărci 2 (Anexa, nr. 16). La rândul
său, Forcasius din satul Gyrok/Gyorok, comitatul Bihor (azi pe teritoriul
Ungariei), a fost reclamat pentru furt de către Cheka şi Leseu din satul Şoimuş 3
(Anexa, nr. 22). Din câte se poate observa nu lipseşte înclinaţia spre falsitate şi
violenţă a unora dintre indivizii ce au purtat numele sau porecla Farkas (Lup) în
veacul al XIII-iea.
Vrăjitor. În regiunea Valoniei (Belgia) medievale şi modeme
numeroase persoane, despre care se credea că sunt oameni-lup, au fost acuzaţi
de vrăjitorie4 • Se considera că vrăjitoarele obişnuiesc să încalece lupi, însă
invers, cu faţa spre coada animalului 5. În ezoterismul european lupul Fenrir din
mitologia nordică era asociat şi cu darul clarvederii 6 , o însuşire ce putea fi
văzută în anumite perioade istorice ca o dovadă a vrăjitoriei.
Printre persoanele înregistrate cu numele Farkas în Transilvania
secolului al XIII-iea există un singur individ care se încadrează, însă indirect,
acestei categorii. Mă refer la Forcos, ţăran dintr-un anume sat Urhud (posibil
din comitatul Bihor), a cărui soţie, Vyes, este învinuită în anul 1213 de
7
vrăjitorie, fiind trimisă la Oradea pentru proba fierului roşu (Anexa, nr. 10).
Bineînţeles că este dificil de asociat acuzaţia de vrăjitorie împotriva soţiei cu
numele Forcos al soţului. Însă, cu siguranţă ceilalţi săteni aveau cunoştinţă de
anumite practici ale femeii, care au dus la această învinuire, iar în contextul
respectiv nu putem exclude posibilitatea legăturii şi cu numele de Forcos al
bărbatului. Poate cei doi au practicat împreună nişte ritualuri ce au fost
considerate a fi necurate, însă numai femeia a fost acuzată de vrăjitorie. Din
nefericire informaţiile privitoare la acest caz sunt extrem de puţine, ceea ce nu
permite o aprofundare adecvată a problemei.
Rol vindecător (zooterapie simbolică): Trebuie menţionat şi faptul că
nu toate practicile având lupul în prim-plan erau de natură negativă, existând şi
elemente ale magiei care aduceau în ajutor animalul în cauză, lupul fiind
considerat ca o forţă eficace împotriva dracilor I diavolilor sau a altor fiinţe
malefice8 • În comportamentul celor consideraţi a fi oameni-lup s-au observat şi
semne ale turbării, unii cercetători atribuind simptomele acestora şi epilepsiei
1

Regestrum Varadinense, nr. 82, p. 183; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/82, p. 61.
Regestrum Varadinense, nr. 120, p. 196; DIR. CI (XI-XIII), nr. 67 /120, p. 71.
3
Regestrum Varadinense, nr. 187, p. 121; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 671187, p. 88.
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Marianne Mesnil, Etnologul, între şarpe şi balaur, Editura Paideia, 1997, p. 178.
5
Clebert 1995, p. 180.
6
Steiner 2006, p. 189-190.
7
Regestrum Varadinense, nr. 55, p. 174; Documente privind Istoria României, Veacul
XI, XII şi XIII, Voi. I (1075-1250), Editura Academiei R.P.R., Bucureşti, 1951, nr.
67/55, p. 55 [Infra: DIR.C.I (XI-XIII)].
8
Coman 1986, p. 156-158.
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sau unor boli mentale 1• Se ştie că de multe ori părinţii dădeau numele unui
animal sălbatic copilului bolnav pentru a-l proteja; sălbăticiunile erau văzute ca
fiinţe „curate" din punct de vedere medical, astfel apărând şi numele personale
precum Lupu, Ursu sau Lupa, Ursa, Vidra etc. 2 Mika Rissanen a ajuns la
concluzia că prin cultele din Italia Centrală ce implicau acest carnasier, preoţii
lupi purificau poporul, prin intermediul puterilor chtoniene 3 .
În aceste condiţii, acordarea numelui sau poreclei Farkas (Lupu) unor
copii ori adulţi ce sufereau de diferite afecţiuni pare să fie un act logic, mai ales
în cazul acelor boli ce se manifestau violent, asemănător comportamentului
animalului. Antroponimul ce trimite la sălbăticiunea în cauză trebuia, conform
credinţelor şi tradiţiilor, să-l purifice şi, în cele din urmă, să-l vindece pe cel
aflat în suferinţă. În zilele noastre zooterapia a căpătat un loc important printre
tratamentele folosite în bolile psihice, fiindu-i recunoscute meritele, bineînţeles,
acum folosindu-se animale de companie (fizic, nu doar numele lor) şi nu
sălbăticiuni.

Gurmand I flămând. Un individ putea să fie numit Lupul sau Lup şi
unei însuşiri cu totul lumeşti, a unui viciu, şi anume lăcomia la
mâncare. Până în zilele noastre s-a păstrat expresia „foame de lup" sau „a
mânca precum un lup". În folclorul românesc au supravieţuit snoave ce fac
referire la lăcomia unor membrii importanţi ai societăţii, cum erau preoţii.
Pentru punerea în evidenţă a marii atracţii faţă de mâncare se utiliza frecvent
comparaţia cu lupul. Când un preot este întrebat cum poate să mănânce şi la 18
pomeni pe zi, în snoava Gură de lup şi burtă de cal, părintele răspunde
următoarele: „ ... pe noi, când ne popeşte, ne blagosloveşte episcopul: să avem
gură de lup şi burtă de cal."; iar într-o altă snoavă, intitulată Nu mănânc?, se
spune despre un preot că i „se duceau îmbucăturile nemestecate pe gât, piereau
ca pe gura lupului'.4. De asemenea, în fabulele lui Jean de la Fontaine, cea mai
5
frecventă imagine a lupului este cea de flămând şi crud • Reamintesc aici şi a
treia variantă prin care a fost explicată expresia din limba maghiară kiildot
farkas (lup trimis), şi anume: flămând precum un lup trimis 6 •
Din informaţiile fumizate de actele oficiale ce menţionează persoanele
purtătoare ale antroponimului Farkas I Forcos nu reiese dacă este vorba despre
numele propriu-zis ori de o poreclă. În cazul în care avem de-a face cu un
sobriquet se poate presupune că unul sau mai mulţi dintre indivizii numiţi
Farkas puteau să fi fost porecliţi astfel în urma faptului că erau gurmanzi.
În loc de concluzii
Cercetarea pe care am expus-o în cadrul acestui material este departe de
a fi încheiată. Rândurile de mai sus reprezintă o încercare preliminară de a
datorită

1

Mesnil 1997, p. 179-180.
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Rissanen 2012, p. 135.
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Mihai Alexandru Canciovici, Tipuri umane în snoava populară românească. Studiu
caracterologic, Editura Etnologică, Bucureşti, 2006, p. 104, respectiv notele 7 şi 9, p.
104.
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Pastoureau 2004, p. 358.
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surprinde posibilele motive care i-au determinat pe oameni să dea urmaşilor lor
numele unui animal sau ce componente ale caracterului sau modului de viaţă ale
unui om au dus la primirea poreclei Farkas I Forcos. Investigaţia trebuie să
continue pentru secolele următoare, chiar dacă antroponimul pare a fi mai puţin
frecvent, în speranţa că noile informaţii obţinute vor duce şi la clarificarea
problemelor rămase nerezolvate cu privire la secolul al XIII-iea.
Totuşi, se poate formula o concluzie propriu-zisă, şi anume că frecvenţa
mai ridicată a numelui Forcos I Farkas în Transilvania înainte de secolul al
XIV-iea, când se generalizează antroponimele creştine, poate fi datorată
apropierii în timp de păgânismul mileniului I şi chiar al primului secol din
mileniul al II-iea, manifestată prin prezenţa încă consistentă a tradiţiilor şi
credinţelor necreştine, Biserica Romană impunând un control mai strict în
teritoriu - după cum am arătat mai sus - abia de la finalul veacului al XIII-iea.
În încheiere dorim să atragem atenţia asupra importanţei studierii
antroponimelor medievale şi nu numai, deoarece reprezintă o sursă bogată de
informaţie necesară pentru o mai bună înţelegere a societăţii din Transilvania
acelei epoci.
Anexă

Legenda: a. - Persoana denominată (statut, funcţie); b. - Localizarea
geografică (comitatul, localitatea), de multe ori aproximativă; c. - Etnia, acolo
unde poate fi stabilită; d. - Datare; e. - Bibliografie; f. - Alte comentarii.
1. Forcos: a. om dependent, aducător de sare din Transilvania; b. din satul
Sahtu, probabil corn. Bihor (?); d. 1138; e. Ferdinandus Knauz, Monumenta
ecclesiae Strigoniensis, Tomus Primus (979-1273), Strigonii, 1874, nr. 65, p.
88-97; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 4, p. 2-3; f. dependent al mănăstirii Dumis (azi în
Ungaria).
2. Forcos: a. iobag; b. o moşie a bisericii din Arad; d. 1202-1203; e.
Szentpetery Imre, Regesta regum stirpis Arpadianae critico-diplomatica I Az
Ârpadhazi kiralyok okleveleinek kritikai jegyzeke, voi. I (1001-1270), caiet 1,
[Infra: Szentpetery 111], Budapest, 1923, nr. 202; DIR. CI (XI-XIII), nr. 41, p.
23.
3. Forcus: a. iobag; b. satul Humorok, corn. Bihor; d. 1202-1203; e.
Szentpetery I, nr. 202; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 41, p. 25.
4. Forcos: a. slugă (sulga); b. satul Humorok, corn. Bihor; d. 1202-1203; e.
Szentpetery I, nr. 202; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 41, p. 26.
5. Forcosu: a. vier; b. satul Regnen, corn. Bihor; d. 1202-1203; e. Szentpetery I,
nr. 202, p. 62; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 41, p. 26.
6. Forcosii: a. plugar; b. satul Regnen, corn. Bihor; d. 1202-1203; e.
Szentpetery /,nr. 202; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 41, p. 26.
7. Forcasius: a. ţăran; b. satul Botcu/Bojt, corn Bihor (azi în Ungaria); d. 1208;
e. Regestrum Varadinense, nr. 2, p. 156; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/2, p. 42.
8. Forcos: d. 1213; e. Regestrum Varadinense, nr. 29, p. 165; DIR.C.I (XI-XIII),
nr. 67/29, p. 48; f. fiul lui Casta şi frate cu Gyula.
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9. Forcos: a. bilot; b. corn. Bihor(?); d. 1213; e. Regestrum Varadinense, nr.
41, p. 169; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/41, p. 51-52.
10. Forcos: a. ţăran(?); b. satul Urhud (?); d. 1213; e. Regestrum Varadinense,
nr. 55, p. 174; DIR.C.l (XI-XIII), nr. 67/55, p. 55; f. soţul lui Vyes, femeie
învinuită de vrăjitorie.
11. Forcos: a. nobil (?); b. satul Nadal (?); d. 1214; e. Regestrum Varadinense,
nr. 82, p. 183; DIR.C.l (XI-XIII), nr. 67/82, p. 61; f. deşi este numit domn,
Forcos este supus al comitelui Boc, care îl şi judecă.
12. Farcasius: a. cleric; b. corn. Solnoc; d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr.
94, p. 186; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/94, p. 64; f. arhidiacon de Solnoc.
13. Forcos: a. fiu de iobag (al Sfăntului Rege?); b. satul Gyan, corn. Bihor
(Mezogyan, Ungaria); c. posibil valon'; d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr.
97, p. 187-189; DIR.C.l (XI-XIII), nr. 67/97, p. 65; f. plăteşte comitelui dreptul
de găzduire.
14. Forcasius: a. iobag de cetate; b. corn. Bihor; d. 1214; e. Regestrum
Varadinense, nr. 97, p. 187-189; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/97, p. 65; f. iobag al
cetăţii Bihor; fiul lui Symoud.
15. Farcasius: a. pristav; b. satul (vil/a) Loc, corn. Bihor (azi Luncşoara, jud.
Bihor); d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr. 103, p. 190-191; DIR.C.I (X/XIII), nr. 67/103, p. 67.
16. Forcos: a. ţărăn; b. satul Rezuga, corn. Sătmar (azi Resighea, jud. Satu
Mare); d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr. 120, p. 196; DIR. C.I (XI-XIII),
nr. 67/120, p. 71; f. acuzat de silnicie.
17. Forcos: a. ţăran; b. satul Tavarnuc; d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr.
130, p. 200; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/130, p. 73.
18. Farcasius: a. pristav; d. 1214; e. Regestrum Varadinense, nr. 145, p. 204205; DIR.C.I (XI-XI//), nr. 67/145, p. 77.
19. Forcost: a. ţăran; b. satul Iraz, corn. Bihor (sat dispărut în apropiere de
Zsadany, Ungaria); d. 1216; e. Regestrum Varadinense, nr. 159, p. 209-210;
DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/159, p. 80.
20. Forcos: a. nobil(?); b. corn. Bihor; d. 1216; e. Regestrum Varadinense, nr.
161, p. 210-211; D/R.C.I (XI-XIII), nr. 67/161, p. 81.
21. Forcasius: a. probabil ţăran; b. corn. Bihor (?); d. 1217; e. Regestrum
Varadinense, nr. 174, p. 216-217; DIR.C.I (X/-Xlll), nr. 67/174, p. 85.
22. Forcasius: a. ţăran; b. satul Gyrok/Gyorok, corn. Bihor (azi Mezogyarak,
pustă în apropiere de satul Geszt, Ungaria); d. 1219; e. Regestrum Varadinense,
nr. 187, p. 121; DIR.C.I (XI-X///), nr. 67/187, p. 88; f. acuzat de furt.
23. Forcasius: a. bilot; b. corn. Bihor (?) d. 1219, 1220; e. Regestrum
Varadinense, nr. 187, p. 121; nr. 239, p. 243; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/187, p.
88; nr. 67/239, p. 103.
24. Forcus: a. ţăran; b. satul Roba, corn. Solnoc Mijlociu (azi parte din satul
Mirşid, jud. Sălaj); d. 1219; e. Regestrum Varadinense, nr. 212, p. 230-231;
DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/212, p. 95.

1

DIR.C.l (Xl-Xlll), p. 65, n. 2.
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25. Farcas: a. udvomic; b. pământul I satul Vinţ (Wynchy), corn. Alba; d.
1219; e. Hurmuzaki, Densuşianu, I, 1, nr. LI, p. 69-70; DIR.C.I (XI-XIII), nr.
113,p.170-172.
26. Farkas: a. udvomic; b. pământul I satul Vinţ (Wynchy), corn. Alba; d.
1219; e. Hurmuzaki, Densuşianu, I, 1, nr. LI, p. 69-70; DIR.C.I (XI-XIII), nr.
113, p. 170-172.
27. Forcos: a. probabil ţăran; b. satul Giontoy, corn. Bihor (azi Gyante, pustă în
apropiere de satul Okany, Ungaria); d. 1220; e. Regestrum Varadinense, nr.
235, p. 241-242; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/235, p. 102; f. tatăl lui lacobus.
28. Farcasius: a. nobil din neamul Katha; b. corn. Solnoc (?); c. maghiar (?); d.
1220; e. Regestrum Varadinense, nr. 237, p. 242; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/237,
p. 103.
29. Forcos: a. ţăran; b. satul Ziloc, corn. Solnoc Mijlociu; c. azi oraşul Zalău,
jud. Sălaj; d. 1220; e. Regestrum Varadinense, nr. 255, p. 248; DIR.C.I (XIXIII), nr. 67/255, p. 107.
30. Forcasius: a. nobil, comite curial de Bihor; d. 1220; e. Regestrum
Varadinense, nr. 265, p. 252; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/265, p. 110; DIR.C.I (XIXIII), nr. 260, p. 108.
31. Wilc: a. probabil nobil; b. satul Torda, corn. Bihor (?); c. azi în Ungaria; d.
1221; e. Regestrum Varadinense, nr. 315, p. 272; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/315;
f. Wilc a patronat biserica din satul Torda.
32. Farcasius: a. probabil ţăran; b. corn. Bihor (?); d. 1226; e. Regestrum
Varadinense, nr. 347, p. 285-286; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/347, p. 132; f. tatăl
lui Voda.
33. Farcasius: a. cleric, decan; b. corn. Bihor (?); d. 1226; e. Regestrum
Varadinense, nr. 350, p. 287; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/350, p. 133; f. alături de
alţii, decanul Farcasius este jude I judecător al comitatului (arbitris
parochitanis).
34. Farcasius: a. ţăran (?); b. corn. Cluj; d. 1226; e. Regestrum Varadinense,
nr. 369, p. 296-297; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/369, p. 140; f. este străin (alien),
poate oaspete.
35. Wilc I Vile: a. ţăran(?); b. corn. Cluj; d. 1226; e. Regestrum Varadinense,
nr. 369, p. 296-297; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/369, p. 140; f. este străin (alien),
poate oaspete.
36. Forcasius: a. nobil; b. corn. Sămar (?); d. 1234; e. Regestrum Varadinense,
nr. 377, p. 300-301; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/377, p. 143; f. tatăl doamnei
Margaretha.
37. Farcasius: a. nobil(?); d. 1235; e. Regestrum Varadinense, nr. 386, p. 306;
DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/386, p. 146.
38. Farkas: a. nobil; d. 1290; e. Emericus Nagy, Codex diplomaticus patrius
hungaricus, Tomus VIII, Budapestini, 1891, nr. 240, p. 293-294; DIR.C.11
(XIII), nr. 369, p. 327; f. tatăl lui lohannes şi Andreas.
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1 Decembrie 1918 - Ziua

Naţională

a României

Preot prof. univ. dr. M. Ioan Bota,
veteran de

Sărbătorirea

război,

colonel rez.
Cluj-Napoca

Zilei Naţionale a României exprimă recunoştinţa noastră şi
de munca jertfelnică şi luptele grele purtate de înaintaşii
noştri care ne-au lăsat moştenire o ţară pe deplin întregită şi unită în spiritul
voinţei naţionale a întregului popor român. "HISTORIA est magister vitae" - să
ne însuşim lecţiile ei şi astfel vom preţui călduros viaţa înaintaşilor. Biruinţa
împăratului Traian în războaiele purtate cu regele dacilor Decebal în anii 1Oli 06 d. Hr. a transformat Dacia în provincie romană şi prin colonizarea ei masivă
cu elemente etnice latine sau vorbitoare de latină, prin convieţuirea strânsă între
localnici şi colonişti, prin superioritatea evidentă a culturii şi civilizaţiei latine
faţă de cultura şi civilizaţia poporului supus unită cu dorinţa şi capacitatea celor
cuceriţi de a prelua ceea ce era mai necesar existenţei, s-a format poporul dacoroman, prin a cărui limbă, sub influenţa condiţiilor istorice, lipsit din anul 275 d.
Hr. de armata, funcţionarii şi unii meseriaşi romani retraşi în sudul Dunării sub
presiunea năvălirii popoarelor "barbare'', a devenit limba latină vulgară - mama
limbii române şi a poporului român descendent din ROMANUS.
Printre coloniştii aduşi de romani în Dacia se aflau şi mulţi creştini care
au contribuit efectiv la romanizarea şi creştinarea populaţiei daco-latine. Noi
suntem români fiindcă suntem creştini,şi creştini fiindcă suntem români. Cele
peste 2000 de inscripţii şi obiecte creştine din secolele III-XIII d.Hr. găsite la
noi, precum şi existenţa unor biserici pe teritoriul Daciei Traiane (SucidavaCelei, jud. Olt, Porolisum -Moigrad jud. Sălaj şi altele) sunt mărturii ale vieţii
creştine pe teritoriul ţării noastre. Acest creştinism a devenit element de
identitate etnică, de afirmare a apartenenţei la spiritualitatea latină concretizat
în terminologia fundamentală creştină latină, precum şi în fondul principal
lexical românesc latin 66% şi cu circulaţia 83%, fiind referitor la strămoşii
noştri, fiind popor sedentar al acestui pământ.
În secolele IV-VI s-a dezvoltat şi literatura daco-latină concretizată în
operele Sfântului Ioan Cassianul (360-465) învăţăcel al Sfântului Ioan Gură de
Aur, care plecă la Roma, unde cerut Papei Inocenţiu I la anul 407 să-l apere
contra persecuţiilor împăratului de la Constantinopol, dar aflând de moartea Sf.
Ioan Crisostomul plecă la Marsilia, în sudul Franţei, hirotonit preot de Papa
Inocenţiu I şi acolo înfiinţă două mănăstiri: una pentru bărbaţi, alta pentru femei
scriind pentru ele regulile vieţii monahale.
DIONISIE cel MIC - Exigius - (470-545) născut în Dobrogea, monah
în Orient la cererea Papei Gelasiu în anul 496 plecă la Roma fiind numit abatele
mănăstirii "Sfânta Anastasia" unde trăi sub 1O papi de la Roma şi fiind un
temeinic cunoscător al limbilor greacă şi latină a scris un mare număr de
traduceri patristice canonice din greacă în latină şi este autorul calendarului
creştin socotit de la anul naşterii lui Isus Hristos valabil astăzi pentru întreaga
admiraţia noastră faţă

planetă.
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Sfăntul Nicetas al Remesianei (340-424) născut în Dacia activează în
Remesiana (azi Palanca lângă Niş Iugoslavia) scriind un mare număr de opere
în limba latină între care TE DEUM LAUDAMUS (Pe tine te lăudăm
Dumnezeule) cântat şi în bisericile noastre. Tot el a stabilit ritul daco-latin
folosit şi în bisericile noastre pe care le-a vizitat şi îndrumat, ritual care a fost
părăsit abia în secolele IX-X sub presiunea apostolilor slavilor Metodiu şi
urmaşii lui reveniţi în Bulgaria sub regele Boris (852-888) când noi depindeam
de Ohrida; aceştia introducând la noi ritul bizantino-slav.
Încercările împăratului bizantin Mauricius Tiberius de a înlătura
primejdia avaro-slavă ce ameninţa imperiul din nordul Dunării prin triburile
migratoare slave staţionate în sudul Olteniei şi Munteniei,trimiţând o armată
romano-bizantină sub comanda fratelui său Petrus au eşuat, fiindcă Petrus a
refuzat să-i lase pe soldaţi acasă pe timpul iernii şi aceştia s-au revoltat
ridicându-l pe scut pe centurionul Focas trac-get romanizat, urmărindu-l pe
Petrus refugiat până la Constantinopol şi astfel frontul militar al Dunării de Jos
fiind dezorganizat, episcopiile daco-romane dezorganizate, iar migratorii slavi
au pătruns masiv la sud de Dunăre rupând unitatea teritorială şi etnografică
daco-romană în: daco-romană, mecedo-aromână, istro-română. Focas este
detronat şi ia fiinţă Imperiul Grec Medieval condus de Heraclius (610-641) care
este astfel fondatorul primei dinastii bizantine. Poporul român devine gazda
triburilor slave, al căror mare număr au trecut în sudul Dunării. Peste aceşti
slavi sud-dunăreni au venit bulgarii sub hanul Kubrat (585-643) şi sub hanul
Terebel (702-719) cucerind întreg ţinutul dintre Balcani şi Dunăre întemeiază
un stat puternic supunând pe slavii mai numeroşi ca ei, slavizându-se. Sub ţarul
Boris (864-893) se încreştinează fiindu-i naş împăratul bizantin Mihail III al
căriu nume îl ia şi neprimind de la Papa Nicolae I un arhiepiscop autocefal cere
patriarhului Foţie mitropolit pe Iosif I şi încreştinează la nevoie cu forţa poporul
şi boierimea în masă introducând limba slavă şi ritul bizantin în biserică şi
alfabetul chirilic-reşedinţa la Ohrida. Românii lipsiţi prin Decretul Sinodului de
la Sardica, 343, (Sofia) neavând localităţi cu peste 1000 de locuitori din cauza
năvălirilor "barbare" îşi sfinţeau tinerii preoţi în episcopiile latine din sudul
Dunării acum transformate de ţarii bulgari în slavone ştia astfel prin preoţii
români noi sfinţiţi aici s-a introdus limba slavonă şi ritul bizantin slav în
biserica românească care a durat aproape opt sute de ani!
Sosirea maghiarilor şi ocuparea câmpiei Tisa sub Arpad ăn anul 896 au
fondat statul lor şi au trecut la cucerirea Transilvaniei în care au găsit o
populaţie românească numeroasă constituită în ţări conduse de Menumorut în
Crişana, de Glad în Banat, de Gelu Blach pe apa Căpuşului pe care le-au cucerit
prin lupte grele formând voievodatul Ardealului condus de un voievod ce
asculta numai de regele maghiar.
Înfiinţarea Munteniei de Basarab în 1324 a fost contrară intereselor
regatului ungar care vroia încadrarea statului român sub dominaţia maghiară
fapt pentru care sub presiunea nobilimii regele Carol Robert a întreprins o
campanie împotriva Ţării Româneşti voind a-l înlătura pe voievodul Basarab I
a evitat o luptă decisivă în interiorul ţării pustiind totul în calea oastei ungare,
care din cauza foametei mari s-a retras prin trecătoarea din Carpaţi, Rucăr
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Posada, unde armata munteană suită pe înălţimile acestei trecători l-a atacat
pricinuindu-i mari pierderi, însuşi regele abia a scăpat schimbându-şi hainele,
pierzându-şi pecetea şi scăpat cu viaţă, n-a mai îndrăznit să-l mai atace pe
voievodul Basarab I care a domnit ca singur stăpânitor până la moartea sa în
1352.
Pentru a apăra regatul Ungariei de sângeroasele şi distrugătoarele
năvăliri ale tătarilor regele Ludovic I al Ungariei a construit o marcă (regiune de
margine întărită) punând în fruntea ei în 1352 pe voievodul maramureşean
Dragoş Vodă care şi-a fixat reşedinţa în oraşul Baia în noua provincie Moldova.
Lui i-a urmat fiul său Sas, iar acesta murind i-a urmat fiul său Balc-Baliţă.
În urma conflictului avut cu autorităţile regale maghiare cărora nu a
vrut să li se supună, voievodul Bogdan Vodă sosit din Cuhea-Maramureş alungă
pe urmaşii lui Sas Bale şi Drag şi fondează statul Moldovei-în 1359independent de coroana maghiară cu reşedinţa la Rădăuţi.
Încă din 1352 forţele otomane au pornit la cucerirea Peninsulei
Balcanice ajungând la Dunăre şi ameninţând cu cotropirea şi distrugerea Ţării
Româneşti şi în a doua jumătate a secolului al XI-iea şi Moldova. În faţa acestei
grave ameninţări domnitorii români - între care amintim pe Mircea cel Bătrân
(1389-1413) a apărat fiinţa statului muntean prin sângeroase bătălii-ca la Rovine
- oct. 1394, (Vlad Ţepeş(l456-1462) Ştefan-cel Mare (1457-1504) în bătălia de
la Podul Înalt (lângă oraşul Vaslui) nimici marea armată otomană comandată de
Soliman Hadâmbul 1475 păstrând independenţa Moldovei până aproape de
sfârşitul domniei sale, însă în 1492 văzând superioritatea militară plătea haraci
sultanului, căci apelul său adresat monarhilor Europei în 1475 (Suceava) „... să-i
trimită ajutor pentru a apăra ţara noastră care e poarta creştinătăţii şi toată
creştinătatea e în mare primejdie ... " a fost aprobat cu laude şi cu puţine
ajutoare.
Cel care a urmărit şi a reuşit să obţină şi să păstreze independenţa
Ţărilor Române, Muntenia, Ardealul şi Moldova unite politic şi militar sub
conducerea sa a fost voievodul Mihai -Vitezul încadrat în Liga creştină din care
făceau parte Statul papal, Spania, Austria, ducii de Toscana, Mantova, Ferrara
prezidată de Papa Clemente al VIII-lea (1592-1605).
Prin victoria obţinută în august 1595 asupra oştirii otomane comandată
de Sinan-Paşa la Călugăreni pe apa Neajlovului, prin biruinţa din octombrie
1599 împotriva armatei cardinalului Andrei Bathory ce voia să reia legăturile cu
turcii închinându-se sultanului-în satul Şelimbăr-Sibiu în urma căreia Mihai
intră triumfător în Alba-Iulia şi se întitulă în actele interne „domn din mila lui
Dumnezeu '' al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi apoi prin victoriile obţinute în
bătăliile de la Bacău şi Verbia asupra oştirii lui Ieremia Movilă aliatul polonilor,
în mai 1600 Mihai Viteazul dădu un hrisov din Iaşi în care se întitula „ domn al
Ţării Româneşti şi Ardealului şi Moldovei''. Astfel fură unite politic şi militar
cele trei Principate Române sub o singură conducere românească a domnitorului
Mihai Viteazul. La baza acţiunilor militare şi politice a acestei unificări a fost
ideea solidarităţii creştine care a creat un precedent ce a devenit un ideal al
unităţii naţionale.
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Domnia lui Constantin Brâncoveanu (1688-1714) a fost marcată de un
progres economic al ţării şi de o puternică afirmare economică, culturală şi
artistică din iniţiativa domnului şi a boierilor Cantacuzino care i-au asigurat
stabilitate în ţară şi au redus opoziţia unei părţi a boierimii. Timp de un sfert de
veac a menţinut poziţia autonomă a ţării între cele trei imperii concurente în
sud-estul Europei: otoman, imperial, rusesc. Domnitorul Constantin
Brâncoveanu a fost un creştin profund religios, ceea ce a mărturisit şi în
rugămintea fiilor săi în ceasul decapitării să se unească cu Dumnezeu spre a-şi
mântui sufletele prin jertfa sângeroasă aplicată de turci.
Dimitrie Cantemir (1693-171 O) a fost primul cărturar român de talie
europeană cunoscând cultura bizantină şi cea islamică, poliglot, care înşelă
aşteptările turcilor în privinţa credincioşiei lui faţă de otomani, încheind în
aprilie 1711 Tratatul de la Luck care prevedea trecerea Moldovei sub
protectoratul ţarului cu recunoaşterea deplinei sale autonomii. Dar înfrângerea
armatei ţarului Petru cel Mare în bătălia de la Stănileşti judeţul Vaslui încercuită
de turci sili pe ruşi la pace cu mari pierderi teritoriale şi băneşti, iar Dimitrie
Cantemir, ascuns, se retrase în Rusia primind moşii, fiind sfetnic împărătesc,
senator, scriitor de valoroase opere şi se stinse în 1723, apreciat de învăţaţii
Europei ca un mare savant.
După trecerea domnitorului Dimitrie Cantemir de partea ruşilor turcii se
văd înşelaţi în speranţele lor şi nu mai încredinţează domnia Moldovei domnilor
pământeni, ci numesc pe fiul marelui dragoman Nicolae Mavrocordat domn al
Moldovei, iar după mazilirea şi spânzurarea lui Ştefan Cantacuzino şi a tatălui
său, stolnicul Constantin în 1716, îl mută pe acelaşi Nicolae Mavrocordat ca
domn al Munteniei. Aşa a fost inaugurată Epoca Fanarioţilor, în care se
accentuează dominaţia Porţii în Ţărilor Române, cresc toate dările către
demnitari, locuitorii simt o grea apăsare asupra vieţii lor.
Încălcându-se dreptul celor două Principate asupra vechilor hotare,
Poarta transformă Hotinul în raia 1713, cedează Austriei partea nordică a
Moldovei-Bucovina, iar în 1812 predă Rusiei Basarabia, azi - Republica
Moldova, şi între 1718 şi 1739 austriecii ţin anexată Oltenia. La acestea s-au
adăugat distrugerile şi rechiziţiile determinate de campaniile militare duse în
intervalul 1791-1812 de Turcia, Rusia şi Austria - şase războaie cu o durată de
aproximativ 23 de ani, cu majoritatea operaţiilor militare pe teritoriile
româneşti.

Biserica românească pe lângă limba slavonă ce o domina a primit masiv
limba greacă, iar în conducerea ei dominau clericii greci. Pe scaunul
mitropolitan a Valahiei din 12 vlădici care s-au perindat în cei peste 100 de ani
de domnie turco-fanariotă 7 au fost greci şi numai 5 români, iar la episcopiile
Râmnicului şi Buzăului au activat mai mulţi episcopi greci, iar în curţile
domneşti,în mănăstirile închinate locurilor sfinte egumenii şi iconomii erau în
majoritate greci. Nici un respect pentru poporul român care îi întreţinea.
Timp de 150 de ani au încercat străinii să distrugă biserica românească
cu toate dogmele, ritualul, ierarhia sa, reuşind să deznaţionalizeze câteva sute de
mii de români calvini, care s-au încorporat maghiaro-calvinilor mărindu-le
numărul şi forţa în Transilvania şi Ungaria. Pentru salvarea fiinţei naţionale
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româneşti strămoşii noştri au profitat după pacea de la Carlovitz din 1699 de
îndemnurile şi hotărârile împăratului de la Viena prin care se asigurau românilor
care se vor uni în credinţă cu Biserica Romei toate drepturile şi privilegiile ce le
au romano-catolicii, fiind scoşi din iobăgie şi consideraţi egali în drepturi cu
ungurii, saşii şi secuii. În Sinodul mare ţinut la Alba-Iulia în 4 septembrie 1700
cu participarea a 54 de protopopi reprezentând 1582 de preoţi şi a câte 3
delegaţi mireni din fiecare sat s-a redactat şi semnat Actul Unirii în credinţa cu
Biserica Romei. Atunci s-a hotărât ca preoţii să slujească şi să predice numai în
limba română.
Împăratul a dat în 16 februarie 1699 prima Diplomă Leopoldină şi în 19
martie 1701 cea de a doua Diplomă Leopoldină prin care preoţimea şi mirenii
uniţi în credinţă cu Biserica Romei se bucură de drepturile şi privilegiile stării
din ţară şi astfel Unirea deveni o instituţie pusă în slujba propriilor nevoi şi
aspiraţii ale poporului român.
Din sânul Bisericii Române Unite cu Roma a apărut episcopul IOAN
INOCHENTIE MICU KLEIN 1728-1751 - cel mai mare om politic al întregului
popor român atunci, care prin memoriile sale adresate curţii imperiale vieneze,
dietei şi guvernului Transilvaniei a deschis şi a pus bazele luptei pentru
emanciparea socială şi libertatea naţională a poporului român. Urmaşul său
episcopul Petru Pavel Aron 1752-1754 a înfiinţat şcolile în limba română,
şcoala de obşte - de cetanie, de cântare şi de scrisoare în limba română - şcoala
latinească din care s-a dezvoltat liceul teoretic Sfăntul Vasile şi şcoala de
preoţie destinată creşterii viitorilor preoţi, adevărate tăntâni ale darurilor în care
s-a format intelectualitatea naţiunii române.
În şcolile Blajului s-a cultivat pe lângă cunoaşterea şi preţuirea virtuţilor
morale suportul vieţii spirituale a persoanei umane şi dragostea pentru valorile
fiinţei naţionale româneşti, ceea ce a pregătit şi desfăşurat Revoluţia din
1848/1849 pentru dezrobirea socială şi libertatea naţională a întregului popor
român. Majoritatea conducătorilor Mişcării memorandiste au fost absolvenţi ai
şcolilor Blajului care în procesul Memorandumului desfăşurat în Cluj în mai
1894 au cerut drepturi pe seama poporului român echivalente cu importanţa lui
în viaţa social economică a ţării, adunare naţională pentru români majoritari ca
populaţie în 23 de comitate, abolirea legilor şcolare prin care se urmărea
maghiarizarea forţată a românilor, presă liberă iar la încheierea procesului Ioan
Raţiu şi Vasile Lucaciu conducătorii principali ai Partidului Naţional Român au
făcut cunoscut lumii întregi că se discută însăşi existenţa poporului român şi
astfel memorandiştii din acuzaţi au devenit acuzatori, prin glasul lui Ioan Raţiu
s-a afirmat: "existenţa unui popor nu se discută, ci se afirmă". Au fost
condamnaţi la 31 de ani şi 8 luni temniţă şi la plata sumei de 300 I galbeni
cheltuieli de judecată.
În urma înfrângerii Rusiei în războiul Crimeii 1853-1854 de trupele
franceze cuceritoare a fortăreţei de la Sevastopol, Rusia a cerut pace care s-a
concretizat prin încheierea Tratatului de la Paris în 18-20 martie 1856 semnat de
către puterile participante: Franţa, Anglia, Sardinia, Rusia,Turcia şi Austria prin
care s-a hotărât: Principatele Române sunt menţinute sub suzeranitatea Turciei,
iar marile puteri semnatare ale tratatului se declarau garante ale privilegiilor şi
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imunităţilor celor două ţări. Turcia se obliga să convoace în ambele ţări câte un
Divan - adhoc ca astfel să cunoască dorinţa populaţiei cu privire la organizarea
viitoare a celor două ţări. Astfel colonelul Alexandru Ioan Cuza a fost proclamat
în unanimitate domn al Moldovei în 1-17 ianuarie 1859, iar în 24 ianuarie 1859
toţi deputaţii, - 64 validaţi - ai Adunării elective din Bucureşti l-au votat domn
tot pe Alexandru Ioan Cuza domn al Ţării Româneşti cu mare entuziasm.
În cei numai 7 ani de domnie, ajutat de un număr de oameni politici
bine pregătiţi, profund patrioţi domnitorul Alexandru Ioan Cuza a înfăptuit
unirea instituţională a Principatelor, a readus în patrimoniul statului zestrea
averilor mănăstireşti, desfiinţând prin legea rurală boierescul şi împroprietărind
ţărănimea, a legiferat administraţia, armata, învăţământul, a organizat unitar şi
independent Biserica, introducând obligatoriu alfabetul latin în scrierea
românească şi sistemul metric. Sprijinit de sfetnicii săi devotaţi M.
Kogălniceanu, V. Alecsandri, N. Creţulescu, D. Bolintineanu şi alţii a pus
bazale statului modern al României. Numele său a rămas printre cele mai
strălucite personalităţi ale poporului român.
Acceptând să ia conducerea României Principele Carol de Hohenzollern
Simaringen rudă al regelui Prusiei,protejat al lui Bismark şi nepot al împăratului
Napoleon al III-iea al Franţei, sosit la Bucureşti însoţit de I. C. Brătianu a fost
proclamat de noua Adunare ca Domnitor al României sub numele de Carol I
În ziua de I 0/22 mai 1866 s-a format un nou guvern sub conducerea lui
Lascăr Catargiu, Adunarea transformată în Constituantă a votat noua Constituţie
prin care ţara era numită România şi nu se menţiona dependenţa faţă de
Imperiul Otoman. S-a votat şi apoi s-a făcut construirea şoselelor naţionale
judeţene,în 1867 a luat fiinţă Societatea Academică Română al cărei
vicepreşedinte canonicul Timotei Cipariu i-a făcut urarea să fie cheag unificator
puternic cultural, ştiinţific, politic. Cea mai mare realizare obţinută de poporul
român condus de domnitorul Carol I a fost proclamarea independenţei faţă de
Imperiul Otoman pecetluită şi sfinţită de jertfele aduse de luptătorii Armatei
României şi Rusiei comandate în luptele pentru cucerirea redutelor Griviţa I şi
II în 30 august 1877 şi apoi în încercuirea şi cucerirea Plevnei în decembrie
1877 de însuşi Domnitorul Carol I care au dus la capitularea armatei turceşti
comandată de Osman Paşa luat prizonier şi la încheierea păcii de la San Stefano
în 3 martie 1878 urmată de Congresul de la Berlin în iulie 1878 recunoaşterea
oficială a României ca stat independent de către Rusia, Austro-Ungaria, Turcia,
Anglia, Franţa, Germania, Italia.
Primul Război Mondial pregătit şi declarat de puterile politice şi
militariste ale statelor Germaniei şi Austro-Ungariei a izbucnit în urma
atentatului din 28 iunie 1914 asupra arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul
tronului habsburgic şi a soţiei sale Sofia făcut de studenţii bosniaci Gavrilo
Princip şi Nedeliko în Sarajevo fiind făcută răspunzătoare Serbia contra căreia a
fost declarat război. Rusia, Franţa, Anglia, Belgia, şi Serbia s-au unit în Tripla
Înţelegere sau Antanta, iar Germania, Austro-Ungaria apoi Bulgaria au format
Puterile Centrale, România legată de Puterile Centrale printr-un tratat secret de
alianţă din 1883 n-a intrat în război cu toate îndemnurile regelui Carol I şi
cercurilor conservatoare, fiindcă Puterile Antantei au asigurat-o de ajutor la
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unirea teritoriilor din Austro-Ungaria locuite de români cu coroana României şi
astfel în Consiliul de Coroană unit la Sinaia în 3 august 1914 a declarat
neutralitatea armată. În 11 octombrie 1914 a murit regele Carol I şi "Liga pentru
unitatea politică a tuturor românilor" având în noul comitet preşedinte pe
Vasile Lucaciu, vicepreşedinte Barbu Ştefănescu Delavrancea şi Nicolae Iorga
secretar general ş.a. fac apel la strângerea rândurilor în vederea înfăptuirii
unităţii politice şi cer regelui Ferdinand să fie împlinitorul visului întregului
neam românesc, acesta acceptând cu însufleţire această măreaţă misiune. În 17
august 1916 s-a încheiat la Bucureşti un tratat cu Antanta pentru înfăptuirea
unirii românilor din Austro-Ungaria de alianţă cu România şi în 28 august 1916
proclamaţia regelui Ferdinand aduce la cunoştinţă ţării intrarea României în
război pentru realizarea deplină a unităţii naţionale. În contextul politic militar
şi social conducătorii românilor din Ardeal acţionează la realizarea unităţii
depline cu România.
În ziua de 18 octombrie 1918 reprezentantul comitetului executiv al
Partidului Naţional Român, Alexandru Vaida a citit în Parlamentul din
Budapesta Declaraţia de la Oradea din 12 octombrie 1918, prin care respingând
noţiunea de naţionalitate, pretinzând dreptul de naţiune pentru popoarele
nemaghiare şi negermane din imperiu, afirmă că naţiunea română şi-a asumat
dreptul de a-şi hotărî singură soarta nerecunoscând guvernului şi parlamentului
maghiar dreptul de a mai reprezenta Ardealul şi interesele românilor nici la
viitoarea conferinţă de pace. A fost o hotărâre istorică pentru desăvârşirea
unităţii politice şi de stat.
În 30 octombrie 1918 s-a constituit Consiliul Naţional Român cu sediul
central la Arad care se va prelua şi va exercita guvernarea Transilvaniei vreme
de o lună. În aceeaşi zi România reintră în război de partea Antantei împotriva
Puterilor Centrale pentru înfăptuirii depline a unităţii politice a întregii naţiuni
române.
Ierarhii Bisericilor româneşti unită şi ortodoxă au semnat împreună
Adeziunea comună la Consiliul
Naţional Român Central din Arad
recunoscându-l ca singură autoritate supremă a naţiunii române în Ardeal, Banat
şi Ungaria.
Recunoscut fiind de marile puteri ale lumii şi de guvernul revoluţionar
maghiar ca reprezentant al întregului neam românesc din Transilvania a hotărât
convocarea Marei Adunări Naţionale duminică, la 1 Decembrie 1918 la AlbaIulia cu delegaţi oficiali Episcopii români din Ungaria şi Transilvania,
protopopii celor două confesiuni româneşti: unită şi ortodoxă, reprezentanţii
instituţiilor şi reuniunilor profesionale, ai credincioşilor cu „credenţionale" delegaţi oficiali - şi ziarele Unirea de la Blaj şi Românul de la Arad au publicat
această chemare.

Marea Adunare a Românilor la 1Decembrie1918 la Alba Iulia
După

participarea la serviciile divine în cele două biserici româneşti ale
oraşului cei prezenţi se întrunesc în sala cercului militar din cetate şi la ora
10,30 convocatorul dr. Ştefan Cicio Pop în calitate de preşedinte al Marelui Sfat
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Naţional

Român din Arad îşi rosteşte discursul său, arată cum autorităţile au
mobilizat zeci de mii de români să lupte în război contra propriilor fraţi, au
rechiziţionat abuziv toate mijloacele de trai familiilor rămase acasă, au declarat
întreaga intelectualitate românească trădătoare a intereselor statului austroungar, întemniţând la Cluj, Vacz, Soprony zeci de mii de români, dar prin
victoriile ţărilor Antantei şi prin sprijinul Statelor Unite Americane s-au obţinut
înfrângerea monarhiei în care 80% se rugau lui Dumnezeu aşa: „ Bate-i Doamne
pe stăpânii noştri!" Şi Preşedintele Wilson a condamnat războiul ca mijloc a
asupririi popoarelor mici împiedicându-le să-şi facă statele lor unitare şi
recunoscând jertfele mari pe care le-a adus civilizaţiei Mica Românie îi
recunoaşte dreptul la unitate naţională. Acest lucru îl va hotărî şi Adunarea
noastră Naţională.

În încheiere salută pe reprezentanţii poporului român prezenţi la această
adunare care au cerut să nu li se spună numele, pe reprezentanţii
Basarabiei vicepreşedintele Sfatului Ţării Pantelimon Halipa şi delegatul
Cazacliu, pe reprezentantul Bucovinei prof. Alecu Procopovici. Apoi numeşte
notarii ad-hoc dr. Laurenţiu Donea şi dr. Sever Miclea, iar ca raportor al
Comisiunii de verificare pe dr. Ioan Suciu care anunţă că au sosit delegaţii cu
1228 de credenţionale din 25 de judeţe. Face propunerea de a fi aleşi preşedinţi
pe domnii: Gh. Pop de Băseşti şi Preasfinţii Episcopi Ioan I. Pop şi dr. Demetru
Radu, vicepreşedinţi domnii dr. Alexandru Fodor medic în Bălgrad, dr. Sever
Miclea, dr. Caius Brediceanu, dr. Victor Deleu, Silviu Dragomir, Iosif Ciser, dr.
Ionel Pop şi dr. George Crişan.
Gheorghe Pop de Băseşti
măreaţă

„Prea

iubiţii

Onorată

mei!
Adunare a tuturor Românilor din Transilvania, Ungaria

şi

Banat!
Naţiunea română

la toate evenimentele mari istorice, în trecut ca şi astăzi s-a
adunat pentru a decide asupra sorţii sale".
,,În I 848, marele an al zguduirilor şi al prefacerilor sociale şi al
scuturării lanţurilor purtate de veacuri, neamul nostru s-a adunat pe Câmpul
Libertăţii de lângă Blaj, ca să-şi frângă cătuşele iobăgiei. Acolo, printr-o
supraomenească încordare acest neam a frânt cătuşele care îl ţineau legat de
glia oligarhiilor străine. Smuls din robia trupească a iobăgiei, poporul român
din Ardeal şi Ungaria a fost silit a trăi într-o nouă iobăgie,cu mult mai
dureroasă şi mai umilitoare - iobăgia sufletească.
Duşmanii seculari, care ne-au ţinut veacuri de-a rândul în lanţuri
fizice, ne-au ţinut până ieri înlănţuiţi sufleteşte, înăbuşind cu brutalitate toate
manifestările sufletului omenesc dornic de libertate şi de cultură naţională.
Lanţurile acestei robii suntem chemaţi fraţilor, să le zdrobim astăzi, în această
mare adunare naţională a tuturor Românilor din Ungaria şi Transilvania, aici,
pe pământul stropit cu sângele martirilor Horea şi Cloşca.
Vream să zdrobim lanţurile robirii noastre sufleteşti, prin realizarea
marelui vis al lui Mihai Viteazul - unirea tuturor celor de o limbă şi de o lege
într-un singur şi nedespărţit Stat Românesc.
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Lăsaţi-vă pătrunşi fraţilor,

de fiorii sfinţi ai acestui strălucit praznic
în cea mai deplină şi frăţească armonie să clădim temeliile fericirii
noastre viitoare. Dumnezeu să binecuvânteze sfatul şi lucrările noastre!
Salutându-vă cu toată căldura inimii mele, declar adunarea naţională a tuturor
Românilor din Ungaria şi Transilvania deschisă. "
Preşedintele dă cuvântul d-lui VASILE GOLDIŞ
După ce prezintă momentele importante din viaţa naţiunii române de la
Traian şi până în ceasul Adunării Naţionale de la 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia, subliniind asupra prigonirii din partea nobilimii maghiare şi a regilor
Austro-Ungariei oratorul încheie:
"Înaintaşii noştri pe Câmpul Libertăţii în 1848 au hotărât aşa:
Naţiunea Română depune jurământ de credinţă către împăratul, către patrie şi
către naţiunea română. Împăratul ne-a înşelat, patria ne-a ferecat şi ne-am
trezit că numai credinţa în noi înşine, în Neamul Nostru Românesc ne poate
mântui. Să jurăm de aci înainte credinţă numai Naţiunii Române, dar tot atunci
să jurăm credinţă civilizaţiunii umane. Câtă vreme vom păstra aceste
credinţe, neamul nostru va trăi, se va întări şi fericiţi vor fi urmaşii noştri până
la sfârşitul veacurilor. "
Preşedintele dă apoi cuvântul d-lui IULIU MANIU
„ „.Înainte de a lua o hotărâre, trebuie să ne închinăm înaintea
acelora, care au ajutat ca lumina sfântă a soarelui să străbată norii. Aceştia
sunt vitejii din glorioasa armată română conduşi de marele lor căpitan, Regele
Ferdinand - toată adunarea se ridică în picioare şi strigă: "Trăiască Regele
Ferdinand! Trăiască Regina Maria! Nu pot vorbi mai departe până ce nu las să
ne închinăm capetele noastre înaintea celor morţi şi apoi înaintea celor vii,
care au luptat pentru înfăptuirea idealului unităţii românilor. Istoria ne-a
învăţat că nu trebuie să aşteptăm nimic de la împăraţii străini şi de fii altor
neamuri, ci de la propriile noastre puteri. Adevărul ce ne călăuzeşte acum e că
singura forţă care ne poate ţinea în viitor e aceea provenită din unirea tuturor
Românilor. Nu vroim să trăim din sudoarea altora, pentru că noi putem trăi din
vrednicie şi puterea noastră, prin munca noastră. "
În cuvântul său social-democratul IOSIF JUMANCA a afirmat: „ Voim
să deschidem braţele largi, pentru ca în această Ţară Românească Nouă să se
dezvolte şi să progreseze un popor muncitor, tot aşa cum au progresat
popoarele muncitoare din Apus. Social-democraţia nu-i identică cu lipsa
simţului naţional. Noi nu zicem că: "Ubi bene, ubi patria" - dimpotrivă - zicem
că "unde ţi-e patria - acolo să-i cauţi de ea. "
Preşedintele Gh. Pop de Băseşti suspendă şedinţa pentru a putea aduce
hotărârile luate la cunoştinţă sutei de mii de români care aşteaptă pe câmpul lui
Horia vestirea lor. Se intonează imnul naţional „Deşteaptă-te Române" - şi
apoi se pleacă pe câmpul Horia. Aici pe una dintre tribunele ridicate i se dă
cuvântul Episcopului MIRON E. CRISTEA. După ce a amintit numeroasele
forme exercitate de conducătorii nobilimii maghiare care urmărea desfiinţarea
românilor ca naţiune, a spus între altele: "Bărbăteştile lupte politice ale
episcopilor şi fruntaşilor noştri conducători pecetluite cu însemnate jertfe de
mucenici naţionali au scris pagini strălucite ale trecutului nostru întreg„. Dar
Naţional şi
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chiar de ni s-ar fi şters din sufletul nostru orice amintire a muceniciei noastre
de veacuri, şi încă nu ne putem gândi astăzi la altceva decât la aceea ce au
hotărât şi au făcut fraţii din Basarabia şi Bucovina, adică la Unirea cu scumpa
noastră Românie, alipindu-i întreg pământul strămoşesc. "
După aceste cuvinte poftesc pe Preasfinţitul episcop dr. IULIU HOSSU
de la Gherla să citească hotărârea adusă în această privinţă, a spus preşedintele
George Pop de Băseşti.
Preasfinţitul spune: "Fraţilor, ceasul plinirii vremii este acesta, când
D-zeu Atotputernicul rosteşte prin poporul său credincios, dreptatea sa,
înşelată de veacuri.
Astăzi prin hotărârea noastră se înfăptuieşte România Mare, una şi
nedespărţită, rostind fericiţi, toţi Românii de pe aceste plaiuri. Ne unim pe veci
cu Ţara-Mamă, România. Vă reamintiţi, când prin sutele de spitaluri, în zilele
de întuneric, vă vesteam: "Va învinge dreptatea "(întrerupere entuziastă). Te
cunoaştem pe Sfinţia Ta. Vă arătam că vine ceasul când toţi făcătorii
nedreptăţii vor plânge lacrimi de sânge, în ziua bucuriei noastre. A biruit
Dreptatea. Acesta-i ceasul bucuriei noastre, bucuria unui neam întreg, pentru
suferinţele veacurilor, purtate de un neam cu credinţă în Dumnezeu şi nădejde
în dreptatea Lui. Suferinţele veacurilor se îmbracă în lumină cum revarsă în
clipa aceasta soarele asupra noastră lumina, cu binecuvântare. " (În acel
moment ieşea soarele de sub norii ce acopereau până atunci tot orizontul,
mulţimea erupând într-un entuziasm înflăcărat). „ Cuvintele Domnului
se
împlinesc aici întru plinirea dreptăţii dumnezeieşti: "Mulţi au dorit să vadă ce
vedeţi voi şi nu au văzut şi să audă ce auziţi voi şi n-au auzit. Ochii voştri sunt
fericiţi, bunavestirea unirii noastre pe vecie cu Ţara -mamă România.
La lumina celor expuse până aici, din încredinţarea şi în numele
Marelui Sfat Naţional al Naţiunii Române din Ungaria, Banat şi Transilvania,
rog mărita adunare a mă primi şi a enunţat ca ale sale următoarele hotărâri. "
Episcopul dr. Iuliu Hossu citeşte Proiectul de rezolutiune:
„ - Adunarea Naţională a tuturor Românilor din Transilvania, Banat şi
Ungaria adunaţi prin reprezentanţii lor îndreptăţiţi la Alba-Julia în I
Decembrie 1918 decretează unirea tuturor acelor Români şi a tuturor
teritoriilor locuite de dânşii cu România -(aplauze frenetice)- „ Trăiască
România Mare!"
- Deplină libertate naţională pentru toate popoarele conlocuitoare.
- Egală îndreptăţire şi deplină libertate autonomă confesională pentru
toate cultele de stat.
- Înfăptuirea unui regim curat democratic pe toate terenurile vieţii
publice.
- Reforma agrară radicală, micşorând după trebuinţă latifundiile. „
Fericit am vestit hotărârea judecăţii lui Dumnezeu prin reprezentanţii a
toată suflarea românească - fericiţi voi care aţi pecetluit pe veci Unirea cu
Ţara - Mamă. De acum o Românie
Mare, întemeiată pe dreptatea lui
Dumnezeu şi pe credinţa poporului Său.
Ziua Învierii să ne luminăm popoare.
Trăiască România Mare, una şi în veci nedespărţită. Amin!"
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A urmat îmbrăţişarea cu P.S. Miron Cristea în faţa
entuziaste, Preasfinţitul Iuliu rostind cuvintele:
"Precum ne vedeţi aici îmbrăţişaţi frăţeşte, aşa să rămână
pe veci toţi fraţii Români" -(aclamaţii puternice)-.
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mulţimilor
îmbrăţişaţi

Maramureşul

din dreapta Tisei (azi, Ucraina)
(1 Decembrie 1918 - 26 iulie 192_1). Românii rămân „între gazde"*
Dr. Ilie

Gherheş, cercetător II

Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară
Baia Mare
Motto: „Aşteptăm împreună de la toţi funcţionarii să se poarte cu poporul aşa,
ca acesta să vadă şi să simtă că se află sub stăpânire părintească şi nu străină.
Cunoştinţe juridice extinse nu fiecare poate avea, dar simţ de dreptate poate
avea.„
Numai aşa se poate clădi România Mare". 1
După

cum se ştie unul din truismele cel mai des invocate de către
cercetători este acela că istoria este flacăra trecutului în mâna prezentului care
luminează viitorul. Există, însă şi excepţii.
Începând cu 2 decembrie 1918 şi până în 4 aprilie 1920 Consiliul
Dirigent de la Sibiu şi-a desfăşurat activitatea ca guvern provizoriu pentru
Transilvania. La 25 ianuarie 1919 acest for juridic decretează reorganizarea
administrativă a teritoriilor intracarpatice unite cu Regatul România. Sunt
organizate, ca atare, 23 de judeţe în care sunt numiţi 23 de prefecţi cărora li se
vor adăuga încă trei prefecţi pe lângă primarii oraşelor Cluj, Arad şi Sibiu,
considerate ca „oraşe principale".
Lucrurile păreau să pornească pe un făgaş corect, într-o continuitate
istorică firească, şi aici în Maramureş, în întreg Maramureşul, adică de o parte şi
de alta a râului Tisa. Instalarea primului prefect român, ca un gest de
normalitate, în persoana lui Vasile Chiroiu s-a petrecut fără incidente, în oraşul
reşedinţă de judeţ, Sighet. Mult aşteptatul eveniment este descris în detaliu, în
ziarul „Sfatul'', oficiosul Consiliului Naţional Român Comitatens Maramureş:
,,În seara zilei de 27 aprilie (1919 - n.n. I.G.) la 8 seara a sosit dl. prefect
denumit de Cons. Dirigent Dr. Vasile Chiroiu, acompaniat de dl. Dr. Teodor
Mihali, prefectul Solnoc-Dobâca. La gară l-au aşteptat dl. general Olteanu în
societatea dlui preşedinte al Cons. Naţ. Rom. dr. Vasile Krindriş. În ziua de 28
Aprilie la orele I I a.m. s-a conchemat şedinţa extraordinară a comitetului
executiv al Consiliului în sala Consiliului unde s-au adunat toate notabilităţile
române din Sighet şi jur şi unde s-a prezentat dl prefect acompaniat de dl
prefect Dr. T. Mihali.
De aici toţi au plecat în corpore la casa comitatului spre a prelua
oficiul.
Fostul comisar dl. Zombory declară că prezenţa d-lui prefect nou
însemnează forţa majoră, la care cedează şi predă oficiul. După aceasta
steagul nostru tricolor se pune pe edificiul casei comitatului ce înseamnă luarea
în posesiune - iar toţi domni şi ţărani prezenţi se adună în sala de sfat, unde dl.
Dr. V. Kindriş deschide adunarea. După aceea dl. Dr. T. Mihali accentuează în
termine frumoase însemnătatea zilei şi situaţia importantă a Maramureşului în
România. După aceea ceteşte actul de numire a dlui prefect cu voce rogândul
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să depună jurământul.

Dl. prefect cu voce sonoră )oară fidelitate M. Sale
Regelui României. Dl. prefect preia cuvântul apoi în vorbirea lui adresată către
cei prezenţi accentuează că el a venit în semnul democraţiei şi al
naţionalismului şi cere ajutori ul inteligenţiei din Mar.[amureş]. la munca mare
..
..
'' 2
ce ne aşteapta.... m
vutor
.
De asemenea, într-o adresă a Direcţiunei Financiare Maramureş,
Serviciul Contabilitate, cu nr. 536/1919 acest moment cardinal, de fracturare a
unei lumi, a unei istorii chiar este consemnat sec, lapidar, contabiliceşte:
„Preluarea imperiului s-a întâmplat la I mai a.c." (1919- n.n. I.G.) 3
La acel moment istoric judeţul Maramureş era organizat în zece plase
(şase în stânga Tisei şi patru în dreapta acestui râu). Toate aceste structuri
administrative erau gestionate de la Sighet şi pentru rezolvarea tuturor celorlalte
(chestiuni) organele competente de la judeţ au apelat inclusiv la împrumuturi de
la Banca Albina din Sibiu, operaţiuni financiare garantate tot de către Consiliul
Dirigent. 4
În Gazeta Oficială nr. 54 a Consiliului Dirigent, din 13 septembrie 1919
este publicată împărţirea efectivă pe circumscripţii electorale a întregului judeţ
Maramureş, în vederea alegerilor celor nouă deputaţi. Pentru alegerile din luna
noiembrie a anului 1919 cele zece plase ale judeţului au fost reconfigurate în
nouă circumscripţii electorale, după cum urmează:
„XIII.
1.

Judeţul Maramurăş.

Circumscripţia: Yişău.

Constă din comunele secretariatelor Vişăul-de-sus, Vişăul-de-jos, Borşa,
Moiseni şi Leordina ale plăşii Vişău.
2. Circumscripţia: Dragomireşti.
Compusă din:
a)
comunele secretariatelor Dragomireşti, Săcel, Săliştea-de-sus,
Cuhea, Jod, Rozavlia şi Şieu ale plăşii Valea.
3. Circumscripţia: Rahău.
Compusă din:
a)
comunele plăşii Valea-Tisei şi
b)
comunele secretariatelor Crăciunelul-de-jos, Apşa-de-sus, (fără
Apşa de Mijloc) ale plăşii Sighet
4. Circumscripţia: Sighet
Compusă din:
a)
oraşul Sighetul-Marmaţiei şi
b)
comunele secretariatelor Handal, Saplonţa, Apşa-de-jos, Slatina,
Sărăsău şi Apşa-de-Mijloc (fără Apşa-de-sus) ale plăşii Sighet
5. Circumscripţia: Bârsana
Compusă din:
a)
comunele secretariatelor Bârsana, Călineşti, Onceşti ale plăşii
Sugătag;

b) comunele secretariatelor Glod, Strâmtura ale plăşii Valea-Izei şi
c)
comunele secretariatelor Petrova şi Poenele de sub munte ale
Vişău.
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plăşii

6.

Circumscripţia: Şugătag

Compusă

din:
comunele secretariatelor Ocna-Şugătag, Budeşti, Deseşti, Hărniceşti,
Giuleşti şi Berbeşti ale plăşii Şugătag şi
b)
comunele secretariatului Rona-de-sus al plăşii Sighet
7.
Circumscripţia: Câmpu-lung
Compusă din:
a)
comunele plăşii Taras şi
b)
comunele secretariatului Câmpul-lung al plăşii Sighet.
8.
Circumscripţia: Teceu
Compusă din:
a)
comunele plăşii Teceu;
b)
comunele secretariatului Coloceari-de-jos (Kalocsa-Laz) al plăşii
Volova (Okonnezo) şi
c)
comunele secretariatelor Drăgueşti, Visk, Saldoboş, Berezna şi Săliştea
de-jos ale plăşii Hust.
9.
Circumscripţia: Hust.
Compusă din:
a)
comunele plăşii Hust, cu excepţia celor cari aparţin secretariatelor
Drăgueşti, Visk, Saldoboş, Berezna şi Săliştea-de-jos;
b)
comunele secretariatului Lipceni al plăşii Dolha şi
c)
comunele plăşii Seleuşul-mare (Nogyszolos) de sub administraţia română
(jud. Ugocea). 5
La o analiză sumară a modului de arondare a localităţilor la
circumscripţiile electorale, respectiv a secţiilor de votare vom observa că pentru
alegerile de deputaţi din 2, 3 şi 4 noiembrie 1919, la unele circumscripţii sunt
cuprinse atât localităţi de pe un mal al Tisei, cât şi de pe celălalt; de precizat că
unele aşezări chiar îmbrăţişează cele două maluri ale râului; votarea unnând să
aibă loc în centrul de comună. Cazurile cele mai ilustrative în acest sens sunt cele
din Sighet, Câmpulung, Teceu, iar la Hust sunt arondate localităţi care au
aparţinut judeţului Ugocea. De asemenea, la Rahău (actualul Rahiv din Ucraina) a
fost organizată o secţie de votare.
În urma scrutinului din 2, 3 şi 4 noiembrie I 9 I 9 au fost declaraţi ca
a)

deputaţi unnătorii:
Judeţul Maramureş
Circumscripţia electorală

Deputaţi aleşi

Sighet

Dr. Vasile Lucaciu
Dr. Găvril Iuga
Constantin Papuc
Vasile Pop
Gheorghe Bilaşco
Constantin Lucaciu
Iosif Pop
Teodor Bokotei
Oreste Ilnitchi 6

Vişeul

de Sus

Dragomireşti
Rahău

Bârsana
Ocna Şugatag
Câmpulung
Teceu
Hust
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Cea de-a doua rundă a alegerilor parlamentare din aceeaşi lună a anului
1919, desfăşurată în zilele de 10, 11 şi 12 noiembrie, respectiv cea pentru
alegerea Senatului privea doar „corpul electoral al tuturor cetătenilor români
(s.l.n. I.G.) în vârstă de 40 de ani împliniţi" şi prevedea alegerea unui „senator
de fiecare număr de 70.000 de locuitori şi de fiecare fracţiune suplimentară
7
superioară numărului de 47.000 de locuitori".
Funcţie de aceste criterii, teritoriul şi populaţia judeţului Maramureş au
fost împărţite în patru circumscripţii:
„XIII. Judeţul Maramurăş.
1.
Circumscripţia: Vişău
Compusă din:
a)
comunele plăşii Visău, cu excepţia secretariatelor Petrova şi Poienile de
sub munte şi
b)
comunele secretariatelor Dragomireşti, Săcel, Săleştea-de-sus, Cuhea,
Jod, Rozavlia şi Şieu ale plăşii Valea-Izei.
2.
Circumscripţia: Sighet
Compusă din:
oraşul Sighet;
a)
b)
comunele plăşii Sighet, cu excepţia celor cari aparţin secretariatelor
Crăciunelul-de-jos, Apşa-de-sus, (fără Apşa de Mijloc) şi Câmpul-lung;
c)
comunele plăşii Sugătag
d)
comunele secretariatelor Glod şi Strâmtura ale plăşii Valea-Izei şi
e)
comunele secretariatelor Petrova şi Poienile de sub munte
3.
Circumscripţia: Câmpul-lung.
Compusă din:
a)
comunele plăşii Valea-Tisei;
b)
comunele secretariatelor Crăciunelul-de-jos, Apşa-de-sus, (fără Apşa de
Mijloc) şi Câmpul-lung ale plăşii Sighet şi
c)
comunele plăşii Taras
4.
Circuscripţia: Teceu.
Compusă din:
a)
comunele plăşii Teceu;
b)
comunele plăşii Hust;
c)
comunele secretariatului Colociari-de-jos, (Kalocsa-Laz) al plăşii
Valova (Okormezo);
d)
comunele secretaiatului Lipceni al plăşii Dolha şi
e)
comunele plăşii Seleuşul-mare (Nogyszolos), de sub administraţia
română (jud. Ugocea). 8
În urma alegerilor, rezultatul votului a desemnat următorii patru
senatori:
Judeţul Maramureş

Circ. Electorală
Sighet
Vişeu de Sus
Câmpulung
Teceu

Senatori aleşi
Barie Boroş
Al. Cuza-Anderco
Dr. Victor loanes
Dr. Iosef Pop senior 9
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Acest prim exerciţiu democratic naţional de mare anvergură a fost şi o
de forţă pentru noul stat, Regatul României Mari. El a fost
perceput ca atare şi de către etnicii ucraineni din Maramureş, unii dintre ei
prestând jurământ de credinţă statului român fără nici o şovăire şi cu bucuria de
a rămâne integraţi unui stat cu regim monarhic, ferit de perspectiva bolşevizării.
Acest fapt a fost reflectat chiar în Parlamentul României unde deputatul de
Hust, Orest Ilniţki, etnic rutean, la 13 decembrie 1919, imediat după semnarea
tratatului de pace cu Austria de către Regatul României (la 1O decembrie 1919)
depune următoarea declaraţie de fidelitate: „Suntem încredinţaţi din partea
alegătorilor noştri ruteni a exprima sentimentele de nemărginită mulţumire şi
loialitate Maiestăţii sale regelui Ferdinand (aplauze prelungite) şi toată
recunoştinţa Consiliului Dirigent pentru respectarea atât de corectă a dreptului
minorităţilor cu ocaziunea alegerilor (aplauze).
Poporul rutean din Maramureş, de când există, prima dată la aceste
alegeri şi-a putut manifesta liber voinţa sa şi a putut alege reprezentanţii săi
(aplauze).
Avem toată încrederea că Parlamentul român va respecta totdeauna
principiile democratice şi va aduce legi bune şi folositoare pentru toţi cetăţenii
care ajung între graniţele României Mari (aplauze).
Poporul rutean din părţile Maramureşului doreşte şi cere să se ia toate
măsurile necesare pentru a fi anexat definitiv conform linie demarcaţionale de
10
azi, pentru totdeauna la România Mare (aplauze prelungite şi repetate)".
Urmare a celor două tratate cu Austria şi împotriva voinţei populaţiei
locale precum şi a fruntaşilor judeţului, prin Jurnalul nr. 863 din 5 aprilie 1920
al Consiliului de Miniştri se autorizează Ministerul de externe şi Ministerul de
Război în vederea organizării evacuării armatei şi administraţiei române din
dreapta Tisei. În consecinţă în noaptea 20/21 iulie 1920 s-a încheiat evacuarea
trupelor româneşti şi, totodată a administraţiei noastre din dreapta Tisei.
Promis cu fermitate la una dintre tribunele unde s-a predicat Marea
Unire de la Alba-Iulia, la 1 Decembrie 1918, eliberat cu arma şi cu preţul a cinci
morţi şi atingând cele două „limite etnice naţionale'', respectiv, oraşele Hust şi
Rahău, administrat firesc şi în integralitatea sa între 1 Decembrie 1918 şi 20
iulie 1920, de către statul român, Maramureşul din dreapta Tisei a fost lăsat
ofrandă, cedat Cehoslovaciei la masa tratativelor de pace. Ca atare, din totalul
de 10.354,9 km 2 au fost cedaţi statului nou format de la nordul ţării noastre,
Cehoslovacia, un număr de 6.673,9 km 2 , adică două treimi cu peste 100 de
localităţi şi peste 100 de munţi dintre care unii fiind ai maramureşenilor din
stânga Tisei (România). Până la 26 iulie 1921 cehii n-au reuşit să se mobilizeze
şi să preia efectiv administraţiile din dreapta Tisei, iar locuitorii acestui teritoriu
au căpătat efectiv un statut de interregn.
Nu mai puţin adevărat este faptul că teritoriul la care facem referinţă
este numit „Rutenia subcarpatică" sau „teritoriul rutean" în unele din
documentele Conferinţei de pace de la Paris ( 1919-1920), iar anumite cercuri
politice româneşti enunţau dorinţa de conciliere de a păstra măcar două din cele
patru plase, iar Hust-ul era considerat „teritoriu rutean". Cu toate acestea,
Forumul diplomatic de la Paris a atribuit Cehoslovaciei întreg teritoriul din
demonstraţie
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dreapta Tisei aşa cum prevede şi Tratatul de la Trianon (4 iunie 1920), în
secţiunea a IV a, art. 48, referitoare la „Statutul Ceho-Slovac": „Ungaria
recunoaşte, precum au făcut-o deja Puterile aliate şi asociate, deplina
independenţă a Statului Ceho-slovac, care va cuprinde şi teritoriul autonom al
Rutenilor de la Sudul Carpaţilor". 11
Ca o amară ironie istorică să invocăm şi observaţia de bun simţ că
parlamentarii aleşi în circumscripţiile şi localităţile din dreapta Tisei au jurat
credinţă Regatului România că aceştia au participat la elaborarea şi votarea
primelor legi întemeietoare pentru noul stat, fără să li să retragă legitimitatea
deşi areopagul de la Paris a făcut „să le fugă pământul de sub picioare".
Note:
• Lucrarea a mai apărut într-o redactare asemănătoare în Revista „APŞA",
gazetă regională social-politică din Transcarpatia (Ucraina), nr. 2 (86), februarie
- aprilie 2015, p. 4 - 5;
1
· Gazeta Oficială, publicată de Consiliul Dirigent al Transilvanie, Banatului şi
Ţinuturilor româneşti din Ungaria, nr. 54 din 13 septembrie 1919, Sibiu, p. 407,
(în continuare G. Of.);
2
· „Sfatul", oficiosul Consiliului Naţional Român din Maramureş, anul II, nr. 17
din 2 mai 1919, p. l;
3
• Arhivele Naţionale ale României, Fond Consiliul Dirigent, Dos. 36/1919, f.
13, (în continuare A.N.R.);
4
. Ibidem, f. 44;
5
. G. Of., op. cit., p. 414;
6
. Monitorul Oficial nr. 171 din 18 noemvrie 1919, p. 9941, (în continuare M.
Of.);
7
• G. Of., op. cit., p. 407;
8
. Ibidem, p. 424;
9
. M. Of., nr. 172 din 19 noiemvrie 1919, p. 9719;
IO. Dezbaterile Adunării Deputaţilor, nr. 12, p. 109, col. 2-3, apud. Ţineghe
Cristina, Dezmembrarea Maramureşului istoric: decizii politice, reacţii şi
consemnări în mărturii contemporane (1919-1923 ), Editura Centrul de Studii
pentru Resurse Româneşti, Bucureşti, 2009, p. 47;
11
• Tratatul de pace de la Trianon (4 iunie 1920), text publicat în Monitorul
oficial al României din 21 septembrie 1920, în Trianonul între adevăr şi
ficţiune, Editura Fundaţiei „Universitatea pentru toţi", Slatina, 2005, p. 48.
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Regele Ferdinand, Maramureşul şi prima vizită canonică a
episcopului ortodox Nicolae Ivan În acest judeţ

Dr.

Laurenţiu

Sighetu Marmaţiei,

Batin

Maramureş

Abstract
In 1919, King Ferdinand and Queen Mary visited for the first time
Transylvania, where they entered in contact with the first Maramures county
people.
After two years, Ferdinand visited the capital of Maramures county,
Sighetu Marmatiei, where he got in touch with Dimitrie Simion, the headmaster
of the Boys Regular School in Sighet. Since then, the school is called „The
Regular School for Schoolmasters, King Ferdinand".
In Ferdinand's honor, the school staff raised at the institution's
entrance a bronze bust of the sovereign, which the bishop of Cluj, Nicolae Ivan
sanctified in 30 September 1927.

Keywords: kings, Ferdinand, Maramures county, bronze bust, sanctification,
bishop Nicolae Ivan
În conformitate cu articolul 82 al Constituţiei României 1, Ferdinand a
devenit rege al Regatului României la I O octombrie 1914, sub denumirea
de Ferdinand I, în urma morţii unchiului său, regele Carol I.
A condus România pe timpul Primului Război Mondial, alegând să
lupte de partea Antantei împotriva Puterilor Centrale, fapt care a avut ca efect
excludere sa din Casa Regală de Hohenzolem, de către şeful acestei case,
împăratul Wilhelm al II-iea al Germaniei. Faptul că a ales să lupte de partea
aspiraţiilor poporului său împotriva propriei familii regale a făcut ca în Romania
să mai fie numit şi „Ferdinand cel Loial" sau „Ferdinand Intregitorul".
Date fiind contextul politic, situaţia strategica-militară, atacurile
externe concertate, incertitudinea privind stabilirea hotarului vestic, toate
acestea i-au determinat pe suveranii ţării să efectueze prima lor vizită în
Transilvania alipită recent, dar aflată încă în război 2 •
Momentul începerii acestei vizite a fost relatat de Regina Maria,
astfel: „A venit şi marea zi când s-a hotărât ca regele împreună cu mine să
mergem în primul nostru tur prin Transilvania, pentru a ne vizita poporul de
curând eliberat. Acesta era momentul suprem, era pecetea pusă pe victoria ţării,
Constituţia României din 1866, art. 82, Monitorul „Jurnalul Oficial al României", nr.
142 din 1/13 iunie 1866.
2
Cf. „Unirea", Anul XXIX, Blaj, Vineri 6 iunie 1919, Numărul 115, p. 2. Comandantul
trupelor din Transilvania, general Mărdărescu, pe baza art. 32 şi 57 din Titlul II
adiţional Codului justiţiei militare, în interesul siguranţei şi apărării ţării a declarat că în
totalitatea sa, teritoriul până la Tisa este considerat zonă de operaţie.
1
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realizarea finală a marelui vis pentru care
de mulţi au murit"'.

aşa

de

mulţi

au luptat, pentru

că aşa

Prima întâlnire a regelui Ferdinand cu maramureşenii
întâlnire a suveranilor cu maramureşenii a avut loc în
ziua de 24 şi 25 mai 1919, în localitatea Careii Mari.
Delegaţiile din judeţele Sătmar, Maramureş, Selagiu, Hajdu Sabonici şi
Ugocea, în frumoasele lor costume tradiţionale, cu drapele şi flori, i-au aclamat
pe Suverani, strigându-le cu ochii în lacrimi: „Trăiască Împăratul tuturor
românilor! Trăiască Mama noastră Împărăteasa Maria" 2 !
După aceea, Suveranii au mers la castelul Melinde Julius Karoly. După
vizita efectuată la castel, Suveranii s-au deplasat la ora 17.30 la casa judeţului
unde a primit delegaţiile judeţelor vecine. Cea de-a doua delegaţie primită de
Maiestăţile lor, după cea a Sătmarului, a fost delegaţia Maramureşului.
Despre această întâlnire a maramureşenilor cu Suveranii, avea să
vorbească conducătorul delegaţiei, viitorul secretar general al P.N.Ţ., Ilie Lazăr,
care a consemnat în Amintirile sale următoarele: „Am luat parte pe lângă
poporul sătmărean şi Maramureşul, precum şi delegaţi ai ungurilor din
Debreţin. Primirea a reuşit peste aşteptări. Maiestatea sa Regina a admirat
mult portu/frumos a/fetelor din Ţara Oaşului. Impresionantă a fost cuvântarea
către Rege a ţăranului maramureşean, Marina Mihai din Apşa de Jos. Între
fraze: „Maramureşul, Domnule Împărat, este ca o frunză, dacă rupi jumătate
se usucă şi cealaltă ... ". A fost viu aplaudat. Regele Ferdinand, impresionat de
frumoasa primire, le-a mulţumit domnilor Maniu şi prefectului Racoţi "3 .
Această primă

A doua întâlnire a Suveranilor cu maramureşenii. Baia Mare, 26
mai 1919
La ora 8.20, sosind în gara Baia Mare, Maiestăţile Lor s-au coborât din
vagon în mijlocul uralelor şi ovaţiilor entuziaste ale poporului venit într-un
număr foarte mare ca să-i întâmpine. Mare parte dintre aceşti au venit din zona
Sighetului şi a satelor de pe văile Marei şi Cosăului. Au fost prezenţi „generalul
Olteanu4 , primul prefect român Alexandru Racoţi, primarul Victor Maniu, şi
alte personalităţi ale oraşului ... " 5 .
Maiestatea Sa Regele l-a decorat pe generalul Marcel Olteanu cu
Ordinul militar de război Coroana României în gradul de Comandor şi cu
panglica de Virtutea Militară, pentru modul distins cu care şi-a condus
detaşamentul în zona Maramureşului Istoric 6 .

'Diana Mandache, Capitole târzii din viaţa mea. Memorii redescoperite Regina Maria a
României, Editura ALLFA, 2007, Bucureşti, p. 96.
2
Monitorul Oficial, Nr. 40, Sâmbătă, 7 iunie 1919, p.2264.
3
Ilie Lazăr, Amintiri, Ed. Fundaţia Academică Civică, Bucureşti, 2000, p. 72.
4
Îşi avea reşedinţa la Sighet împreună cu Detaşamentul mixt General Olteanu.
5
„Neamul Românesc", 30 mai 1919. A se vedea şi „Oltul'', Ediţie specială, nr. 40, 30
mai 1919, p. l-2.
6
„Monitorul Oficial", Nr. 42, Miercuri, 11iunie1919, p. 2415.

60
https://biblioteca-digitala.ro

În aceeaşi zi de 26 mai 1919, Suveranii au sosit în gara Dej „unde li s-a
1
făcut o primire splendidă din partea prefectului şi tuturor românilor din judeţ" •
Aici, Maiestăţile Lor au fost întâmpinate de o Companie de Onoare,
de căpitanul Enăchescu Anastasiu, din cadrul Regimentului 104
Infanterie Sighet - Maramureş 2 • Cu siguranţă ne vom întreba de ce onorul a
fost dat de Regimentul de Infanterie din Sighetu Marmaţiei. Explicaţia este cât
se poate de simplă şi aparţine exclusiv domeniului militar.
În conformitate cu Ordinul Secret S.O. nr. 2211 din 8 mai 1919,
transmis direct şi comunicat împreună cu cel al Diviziei 20 Infanterie, nr. 119
din 25 mai 1919, Regimentul de Infanterie 94 Dej şi-a schimbat denumirea,
începând cu 1O mai 1919, în Regimentul 104 Infanterie Sighet. Sediul
Regimentului a rămas provizoriu în Dej până la 24 martie 1920 când şi-a mutat
reşedinţa în Sighet. Din această cauză putem afirma că militarii Sighetului au
fost cei care i-au dat onorul
Regelui Ferdinand la De/.
În ziarul Unirea din 1
octombrie 1921, a apărut
informaţia că „Maiestatea Sa
Regele a plecat săptămâna
trecută
la vânătoare în
Maramurăş. Se spune că va
sta acolo 12 zile"4 • Este bine
cunoscut faptul că Regele
Ferdinand a avut o cabană de
vânătoare în zona Făina de pe
Valea Vaserului, Vişeu de
Sus, Maramureş, pe care o
frecventa uneori. Chiar cuvintele sale rostite la Sighet, în 30 septembrie 1921,
întăresc acest fapt: „ Venind în aceste ţinuturi frumoase unde m-am dedat unui
vechi şi nobil sport (vânătoarea) "5.
Acest lucru rezultă şi din memoriul înaintat de preotul ortodox
Sebastian Sârcu din Vişeu, Regelui Carol al II-lea, în data de 1 aprilie 1932,
prin care solicita fonduri pentru construirea bisericii cu hramul „Sfăntul
Nicolae" şi în care menţiona printre altele, următoarele:
„ Această bisericuţă pentru mine preotul, va fi şi Pichetul de veghe al
ostaşului şi grănicerului şi uniţi într-un cuget, ne vom strădui din răsputeri şi
până la ultima noastră suflare, să ajutăm la propăşirea scumpei noastre Patrii
şi a o feri de suferinţe. La aceasta ne determină dragostea noastră pentru Ţară
comandată

„Neamul Românesc" din 30 mai 1919. A se vedea şi „Oltul'', nr. 41din30 mai 1919.
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Piteşti, Fond Colecţia Registre
Istorice şi Jurnale de Operaţiuni ale Armatei Regale (în continuare Colecţia R.I.J.0.-1),
ds. 3987, f. 2-3.
3
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Piteşti , fond Colecţia R.I.J.0.- 1, ds.
3987, f. 29.
4
„Unirea'', Anul XXXI, Blaj, Sâmbătă 1Octombrie1921, Nr. 40, p. 4.
5,,Monitorul Oficial'', Nr. 158, Duminică, 16 octombrie 1921, p. 6535 .
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în general şi în special, dragostea ce păstrăm Maramureşului, căci Marele,
Viteazul şi mult Înţeleptul şi Regretatul Nostru Rege Defunct Ferdinand I, a
sfinţit acest colţ de Ţară prin cele câteva zile petrecute la castelul său din Făina
şi şi-a exprimat plăcerea şi bucuria ce a simţit-o la vederea acestui plai ca fiind
ultimul din cele mai frumoase din câte le are România Mare " 1•
Din cele relatate mai sus şi din faptul că Regele nu a fost însoţit de
Regina Maria, putem deduce că el a efectuat o vizită în Sighetu Marmaţiei, în
timpul în care s-a deplasat spre cabana Făina, la vânătoare.
De asemenea, în Anuarul III al Liceului „Dragoş Vodă" este prevăzut
faptul că „Maiestatea Sa Regele Ferdinand al României, fiind în trecere prin
oraşul nostru în 30 septembrie 1921, a fost primit cu multă însufleţire de
oficialităţile şi de locuitorii din oraş şi împrejur. La primirea Maiestăţii Sale au
luat parte în ţinută de sărbătoare toţi elevii Liceului cu întreg corpul
profesoral, făcând cordon împreună cu armata. Cu această ocazie s-a distins
prin ţinuta frumoasă şi impunătoare cohorta de cercetaşi „ Dragoş Vodă" sub
conducerea comandantului ei, profesorul Iuliu Epure "2.
În ziua de 30 septembrie 1921, la ora 12.45, Regele Ferdinand a sosit cu
automobilul în Sighetu! Marmaţiei unde a fost primit de prefectul judeţului
Maramureş, dr. Vasile Meşter, subprefectul Victor Rodor, primarul dr.
Alexandru Moldovan, precum şi de către toate autorităţile civile, religioase şi
militare3 •
Onorurile
militare au fost date de
trupele Regimentelor
103 şi 104 Infanterie
din Sighetu Marmaţiei.
La
sosire,
prefectul judeţului a ţinut
o cuvântare în numele
locuitorilor
din
Maramureş,
exprimând
sentimentele
de
recunoştinţă, de iubire şi
devotament faţă de Patrie
şi Tron.
După acest moment, Regele Ferdinand a trecut în revistă trupele
garnizoanei, iar apoi au urmat prezentările oficiale. Cu această ocazie, primarul
Sighetului a ţinut o cuvântare în numele cetăţenilor oraşului , reliefând bucuria
tuturor pentru înalta cinste privitoare la această vizită regală4 .

Arhiva Bisericii „Sfăntul Nicolae" din Vişeul de Sus, ds. 72/1932, nenumerotat.
Anuarul III al Liceului „ Dragoş Vodă" din Sighetu/ Marmaţiei pe anul şcolar 19211922, publicat de directorul Mihail Şerban, Tipografia Wizner şi David, Sighetu!
Marmaţiei, 1922, p. 24.
3
„Monitorul Oficial'', Nr. 158, Duminică, 16 octombrie 1921, p. 6535.
4
Ibidem.
1

2
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Apoi, Regele Ferdinand a VlZltat palatul cultural „Principele Carol",
spitalul din Sighet, unde s-a interesat de soarta fiecărui bolnav, Şcoala Normală
de băieţi, bisericile din oraş şi sinagoga principală. Pe timpul acestor vizite
populaţia oraşului i-a oferit Regelui numeroase buchete de flori.
La Prefectură a avut loc un mic dejun la care au luat parte toate
autorităţile şi notabilităţile oraşului. Cu această ocazie, subprefectul a ţinut o
cuvântare în numele locuitorilor din Maramureş exprimând sentimentele lor de
recunoştinţă şi devotament pentru Coroană şi a închinat paharul în sănătatea
Maiestăţii Sale Regelui şi a Familiei Regale'. Răspunsul Regelui a fost
următorul:

„ Venind prin aceste ţinuturi frumoase unde m-am dedat unui vechi şi
nobil sport, am simţit datoria de a pune piciorul şi în acest frumos judeţ, care
prin legături istorice de multe secole trecute este legat de ţara românească la al
cărui sân a fost redat prin pronia cerească şi cu ajutorul vitejiei fiilor săi.
Am vizitat cu mare plăcere ţinuturile acestea frumoase şi bogate care merită să
fie locuite de un popor sănătos la trup şi suflet. Noi suntem aici santinela
românismului pe frontierele Tisei şi este de datoria tuturor a ţine cu sufletul la
Patria comună care îmbrăţişează pe toţi cu aceleaşi drepturi.
Prin firea noastră şi modul de a ne purta trebuie să fim un exemplu
pentru cei ce se uită peste graniţă şi să le impunem arătându-le că la graniţele
României ştim să trăim cu toţii în pace ca fraţii şi să dăm mâna pentru binele
Ţării.

Mulţumesc din suflet pentru căldura cu care am fost primit şi cuvintele
calde cu care am fost întâmpinat. Ridic paharul în sănătatea locuitorilor
judeţului Maramureş şi ai oraşului Sighet.
2
Să trăiţi cu toţii împreună " !
Maiestatea Sa Regele Ferdinand a părăsit capitala judeţului Maramureş
la ora 16.30, îndreptându-se, cu siguranţă, spre cabana de vânătoare Făina de pe
Valea Vaserului 3 .

Regele Ferdinand şi Şcoala Normală de Băieţi din Sighet
Aşa cum am precizat mai sus, unul dintre obiectivele vizitate în Sighet
de către Regele Ferdinand a fost Şcoala Normală de Băieţi 4 .
1

1bidem.

2

Cuvântări de Ferdinand I Regele României 1889-1922, Bucureşti, 1922,p. 211.A se

vedea
3

şi

„Monitorul Oficial", Nr. 158,

Duminică,

16 octombrie 1921, p. 6535.

Urmărind documentele în care apare activitatea zilnică a Suveranilor, putem constata

că

Ferdinand nu a mai efectuat vizite oficiale alături de Regina Maria decât în data de 8
octombrie când a participat la Curtea de Argeş, la parastasul de 7 ani pentru odihna întru
fericire a răposatului Rege Carol I şi la comemorarea a 400 de ani de la moartea lui
Neagoe Voievod Basarab. Putem, deci, presupune fără a greşi, că în intervalul amintit,
Regele Ferdinand s-a aflat la vânătoare în Maramureş.
4
Cf. Calendarului Asociaţiunii pentru cultura poporului român din Maramureş pe anul
comun 1921, Tipografia Culturală Societate pe Acţii, Sighetu! Marmaţiei, p. 63. Această
şcoală s-a înfiinţat ca institut român în anul 1862 cu 15 elevi, sub conducerea
profesorului Ioan Buşiţa, sub aripile Asociaţiunii pentru cultura poporului român din
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Deşi nu era trecută în program, la întoarcerea din vizita efectuată la
spital, Regele Ferdinand, aşteptat pe strada Avram Iancu de către profesorii şi
elevii acestei şcoli, aşezaţi în coloană cu drapele şi cornişti, a fost plăcut
surprins, fapt pentru care a oprit automobilul în faţa şcolii şi s-a întreţinut timp
îndelungat cu directorul Dimitrie Simion, interesându-se de programa
învăţământului. A vizitat câteva încăperi după care şi-a continuat drumul.
Cu această ocazie, directorul a cerut permisiunea ca Şcoala Normală să
poarte numele „Regele Ferdinand I''. Maiestatea Sa a aprobat bucuros această
propunere şi ulterior a semnat şi trimis următorul ordin:
„ Casa Maiestăţii Sale Regelui, Bucureşti 29 Decembrie 1921.

Domnule Director, din Înalt Ordin am onoarea a vă aduce la cunoştinţă
în urma cererii ce aţi adresat, M. S. Regele a binevoit a aproba ca şcoala
normală din Sighet să se numească pe viitor „ Şcoala normală de învăţători
Regele Ferdinand/".
Primiţi, vă rog, Domnule Director, încredinţarea deosebitei mele
consideraţiuni. Mareşalul Curţii Regale, General de Divizie Adjutant
Angelescu.
Domniei sale, Domnule Dimitrie Simion, directorul Şcoalei normale de
învăţători din Sighet " 1•
că

Bustul Regelui Ferdinand şi „Şcoala normală de Învăţători Regele
Ferdinand I" din Sighetu Marmaţiei.
Încă din data de 25 septembrie 1927, ziarul Renaşterea anunţa
maramureşenii că episcopul ortodox Nicolae Ivan va efectua o vizită canonică
în Maramureş, ocazie cu care va sfinţi, vineri, 30 septembrie 1927, la ora 11.00,
monumentul ridicat în Sighetu Marmaţiei în memoria mult regretatului Rege
Ferdinand I.
Dezvelirea bustului se va face în clădirea Şcolii Normale 2 din capitala
3
Maramureşului, în prezenţa ministrului dr. Constantin Anghelescu şi a altor
Maramureş.

A început activitatea cu caracter particular, a funcţionat ca institut public
un an, iar în 10 octombrie 1869, din diferite motive s-a închis. După 50 de ani, tot în I O
octombrie 1919 s-a redeschis. În anul şcolar 1919/1920 a avut 7 clase cu 69 elevi. Al 11lea an şcolar s-a redeschis sub conducerea directorului D. Simion, după modelul
Şcolilor Normale din vechiul regat, cu 6 clase. Clasa a VI-a nu a fost deschisă datorită
lipsei de elevi.
1
Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători „Regele Ferdinand/" din Sighetu! Marmaţiei
pe anul şcolar 1921-1922, Tipografia Wizner şi David, Sighetu! Marmaţiei, p. 6.
2
După o întrerupere de 50 de ani, în Sighetu Marmaţiei, Şcoala Normală şi-a deschis
porţile în 11 octombrie 1919, cu 7 clase, în prezenţa directorului Enea Hodoş şi a
profesorului Ioan Bilţiu Dăncuş.
3
Constantin I. Angelescu (iulie 1869, Craiova-14 septembrie 1948 la Bucureşti) a fost
un politician, medic şi profesor universitar român, reformator al şcolii româneşti în
perioada interbelică. A fost membru de onoare al Academiei Române. A fost ministrul
instrucţiunii publice în guverne prezidate de Ion I.C. Brătianu, şi apoi de I. Duca, timp
în care a efectuat reforme însemnate în sensul modernizării învăţământului în România,
în continuarea celor iniţiate în secolul precedent şi la începutul veacului al XX-iea de
către mentorul şi unchiul său, prin alianţă, Spiru Haret. Deviza sa era: „Şcoală cât mai
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mari demnitari ai ţării care vor fi prezenţi în Sighetu Marmaţiei. Anunţul din
ziar mai specifica faptul că episcopul va cerceta cu această ocazie parohiile
ortodoxe maramureşene, respectiv cele din Dragomireşti, Borşa, Remeţi,
Valea Porcului, Corneşti şi Fereşti 1 •
Vizita propriu-zisă a ierarhului a avut loc între 29 septembrie - 4
octombrie 1927 şi a fost un eveniment care a rămas pentru istorie deoarece,
după mai bine de 170 ani, întâiul Episcop ai reînviatei Eparhii, a Vadului,
Feleacului şi Clujului, a făcut prima sa vizită canonică în cele mai nordice părţi
ale eparhiei sale, în ţinuturile Maramureşului unde, până în 1918, vizita unui
arhiereu ortodox român ar fi fost imposibilă şi nedorită.
În 1918, n-au existat în Maramureş decât două parohii ortodoxe
româneşti situate pe Valea Izei, la Dragomireşti şi Săcel. În 1927, pe toate văile
Maramureşului au luat fiinţă multe parohii ortodoxe, e drept, parohii sărace, fără
biserici, deoarece bisericile au aparţinut câtorva familii unite, care stăpâneau şi
toate averile ce aparţineau acestor lăcaşuri. Nu puţine au fost situaţiile în care
bisericile ortodoxe din aceste ţinuturi au fost incendiate de necunoscuţi pe care
lumea i-a bănuit dar autorităţile n-au „reuşit" să-i descopere.
În astfel de împrejurări, vizita canonică a Prea Sfinţitului Episcop
Nicolae a fost de multă vreme aşteptată, dar s-a amânat până când, credincioşii
din parohia centrală Sighetu Marmaţiei şi-au terminat opera vrednică de a-l
reaminti generaţiilor viitoare pe acela care a fost Regele Ferdinand l.
Corpul didactic al „Şcolii Normale" 2 de băieţi din Sighetu Marmaţiei, a
pregătit cu mari jertfe un bust al Regelui Ferdinand I. Dezvelirea bustului aşezat
sub coloanele de la intrarea în Liceu 3 a avut loc în 30 septembrie 1927 4 .
Istoricul bustului Regelui Ferdinand din Sighetu Marmaţiei
Şcoala normală de băieţi „Regele Ferdinand" s-a aflat în strada Avram
Iancu din Sighetu Marmaţiei, şi a fost întemeiată de „Asociaţia pentru cultura
poporului român din Maramureş" încă de pe vremurile maghiare, pentru a creşte
învăţători români. Ea a fost condusă mulţi ani de directorul Ion Buşiţă. Şcoala,
maghiarizată mulţi ani, a devenit de la Marea Unire din l Decembrie 1918
încoace, din nou un centru al culturii româneşti, crescând un număr însemnat de

multă! Şoală cât mai bună! Şcoală cât mai românească!" Textul constituţional cu privire
la învăţământ, aşa cum a fost formulat la 29 martie 1923, se baza pe principiile libertăţii
învăţământului, a obligativităţii şi gratuităţii învăţământului primar. A contribuit la
adoptarea Legii învăţământului primar al statului şi a învăţământului normal-primar din
26 iunie 1924, la uniformizarea sistemului de educaţie din România Mare. În anul 1925
a instituit examene de bacalaureat.
1
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 25 Septembrie 1927, Nr. 39, p. 6-7.
2
Şcoala Normală din Sighetu Marmaţiei a funcţionat între 1919-1938 într-o clădire
situată pe locul unde acum se află sala de spectacole „Studio". În aceeaşi clădire s-a mai
aflat şi un Liceu cu profil comercial, iar laboratoarele au fost amplasate în actuala
clădire a întreprinderii „Arta maramureşeană".
3
http://www.glasul.ro/view article numar.php?show= 12621 &name=Sighet capitala pr
efecturala a Maramuresului&numar=2009-09-14 - Consultat azi 22 august 2014.
4
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 16 Octombrie 1927, Nr. 42, p. I.
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învăţători din judeţ şi din alte părţi. Sub poartă a fost aşezat bustul regelui
Ferdinand, care a vizitat această şcoală în 1921 1, opera sculptorului Sthal din

Bucureşti.
După Dictatul de la Viena, multe din
operele de artă aflate în teritoriul cedat au fost
predate unor oraşe din afara acestui spaţiu. În
acest sens, primarul municipiul Oradea îl va
autoriza în 2 septembrie 1940, pe dr. Iustin
Fogaş, subdirector, şeful serviciului cultural al
instituţiei, „să transporte statuia Majestăţii
Sale Reginei Maria, în oraşul Lugoj , împreună
cu alte obiecte de valoare istorică pentru
neamul nostru. Rugăm autorităţile româneşti să
dea tot concursul pentru a uşura efectuarea
transportului" 2.
Primăria Lugoj a trimis Direcţiunii
Artelor din cadrul Ministerului Cultelor şi
Artelor, la data de 15 mai 1941 , o solicitare
pentru aprobarea instalării acestei statui: „Prin stăruinţa şi bunăvoinţa
autorităţilor locale, oraşul nostru s-a îmbogăţit cu o nouă şi frumoasă grădină
publică, prin transformarea grădinii prefecturii în parc public. La amenajarea
acestei grădini , plasarea statuii ar găsi un loc potrivit şi [„.] menirii.
Vă rugăm, Domnule Ministru, să binevoiţi a acorda oraşului nostru
onoarea şi mândria de a găzdui statuia M.S. Reginei Maria 3, aprobându-ne s-o
plasăm în <<parcul prefecturii» în cel mai frumos şi onorabil loc, pe care îl vom
amenaja special pentru acest scop"4 .
A urmat o nouă solicitare la acelaşi minister, pentru instalarea bustului
regelui Ferdinand: „[„.] Pe soclul rămas în «parcul gării», prin îndepărtarea
bustului I.G. Duca5 , am putea aşeza bustul M.S. Regele Ferdinand, urmând ca
parcul să ia denumirea de <<Parcul Regele Ferdinand»" 1•
1

http://www.dusanbaiski.eu/node/274 - Consultat la data de 3 iulie 2014.
S.J.A.N. Timiş, Fond 242, Primăria oraşului Lugoj, inventar 368, ds. nr. 193/ 1941 , f. 4.
3
Cf. „Unirea", Anul XXXI, Blaj , Sâmbătă 22 octombrie 1921, nr. 43 , p. 4. Dezvelirea
statuii Reginei Maria de la Oradea, a avut loc în ziua de joi, 20 octombrie 1921 , cu o
deosebită solemnitate. Suverana a asistat la această manifestare a sufletului românesc în
aceste părţi de margine a ţării. Alături de toate autorităţile , în frunte cu ministrul artelor
din Bucureş ti , poporul din toate satele bihorene, în număr de peste 10 mii, a venit să
dovedească de nou, în faţă unei comisii inter aliate care se nimerise de faţă, că nu este
putere care să mai poată despărţi acest colţ de ţară de pământul României întregite. De
la Oradea Mare M. Sa Regina s-a întors la Bucureşti prin Cluj unde s-a oprit pentru o
seară , ca să asiste la o reprezentaţie de operă, dată anume în onoarea acestei înalte
protectoare a artei române.
4
S.J.A.N. Timiş , Fond 242, Primăria oraşului Lugoj, inventar 368, ds. nr. 19311941, f 2.
5
Ion Gheorghe Duca, cunoscut mai ales ca I. G. Duca, a văzut lumina zilei la 20
decembrie 1879, la Bucureşti. A murit pe 29 decembrie 1933, la Sinaia. Politician,
francmason, a deţinut funcţiile de ministru al educaţiei (1914-1918), nurustru al
agriculturii (1919-1920), ministru al afacerilor externe ( 1922-1926), ministru al
2
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Direcţia Artelor din cadrul Ministerului Cultelor şi Artelor a aprobat pe
4 iunie 1941 solicitările Primăriei Lugoj: „Răspunzând adresei dvs. nr.
5.525/1941 , avem onoarea a vă aduce la cunoştinţă că Ministerul nostru aprobă
propunerile făcute de Dumneavoastră cu privire la aşezarea, în oraşul Lugoj , a
statuii Reginei Maria şi a bustului Regelui Ferdinand, care au fost aduse acolo
din Oradea şi Sighet, cu prilejul evacuării teritoriilor cedate. Astfel, se
încuviinţează ca statuia Reginei Maria să fie aşezată în noul parc al Prefecturii,
iar bustul Regelui Ferdinand în parcul gării din oraşul Dumneavoastră" 2 •
La sfârşitul anului 1940, Mihai Bejan, şeful Frăţiei de Cruce de la
Liceul „Coriolan Brediceanu" va solicita atât Primăriei , cât şi Prefecturii,
predarea bustului lui I. G. Duca.
Primarul va aviza cererea favorabil.
Prefectul îi va trimite la 21 decembrie
1940 o notă în care preciza
că „ ... întrucât bustul a fost ridicat din
fondurile comunelor rurale şi cele ale
judeţului , mai puţin contribuţia oraşului
Lugoj, în consecinţă ne rezervăm şi
dreptul de a dispune de acest bust şi
care în cazul dat formează proprietatea

judeţului" 3 .

În anul 1948, bustul lui
Ferdinand şi statuia Reginei Maria au
fost înlăturate şi distruse în acţiunea 4 de
îndepărtare a tot ce era evocator al
regimului monarhic în România.
Călătoria şi sosirea episcopului la
Sighet
Episcopul Nicolae Ivan, însoţit
de secretarul consistorial Laurenţiu
Curea, prof. dr. Ioan Paşca şi diaconul
Vasile Bogdan, a plecat din Cluj spre
Sighet cu acceleratul de Bucureşti. A parcurs drumul de-a lungul frontierei
româno-ungare, de la Oradea până la Halmeu, străbătând una dintre cele mai
rodnice părţi ale României. De la Halmeu şi până la Câmpul Lung la Tisa,
afacerilor interne (1927-1928) şi prim-ministru al României între 14 noiembrie şi 30
decembrie 1933 . Duşman al Mişcării Legionare, a fost asasinat de aşa -numiţii Nicadori
(acronim format din primele litere din prenumele a doi făptaşi şi dintr-un nume de
familie : Nicolae Constantinescu, Caranica Ion, Doru Belimace). În 1940, atunci când
legionarii au venit la putere, bustul lui I. G. Duca a fost dat jos.
1
S.J.A.N. Timiş, Fond 242, Primăria oraşului Lugoj, inventar 368, ds. nr. 193/1941, f. 4.
2
ibidem, f. 3.
3
Ibidem, f. 5.
4
La Ordinul 2.493/ 1948 al Ministerului Artelor şi Informaţiilor se raporta situaţia
monumentelor existente în fiecare localitate semnalându-se eventualele însemne
monarhice.
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trenul cu alaiul episcopal a străbătut o parte din teritoriul Cehoslovaciei, fost
teritoriu al Maramureşului Istoric.
În gara din Halmeu, Preasfinţitul Ivan a avut parte de o surpriză plăcută.
O delegaţie a credincioşilor ortodocşi din localitate a venit să-i prezinte
episcopului omagiile şi să-i ceară binecuvântarea. În această localitate l-a
întâmpinat şi delegaţia parohiei ortodoxe Sighet, în frunte cu protopopul
Muntean Mihail şi directorul Şcolii Normale, Dimitrie Simon'.
În Sighetu Marmaţiei, la primirea din gară au fost prezenţi, în frunte cu
primarul oraşului şi prefectul judeţului, Gavrilă Mihali, toţi reprezentanţii
autorităţilor. În ritmul cântărilor corului Şcolii Normale, P. S. Sa a fost salutat şi
întâmpinat cu frumoase cuvinte de către primarul oraşului, Ţiplea, iar Motaş,
primul epitrop a vorbit în numele parohiei ortodoxe. Această primirea cordială
s-a transformat în una triumfală care a impresionat vizibil toată mulţimea
prezentă.

Răspunsul

episcopului a provocat un entuziasm manifestat pe feţele
tuturor celor fericiţi să asiste. Niciodată un arhiereu ortodox român n-a avut o
primire mai solemnă şi totuşi intimă precum a fost primirea din 29 septembrie
1927 din Sighet. Parohia ortodoxă română din această localitate a reluat în acele
clipe firele întrerupte ale istoriei, de mai bine de 170 de ani. Episcopul ortodox
şi-a vizitat credincioşii, aşa precum era firesc să se întâmple, după întregirea
2
neamului şi înlăturarea impedimentelor stăpânirii străine .

Slujba arhierească din 30 septembrie şi dezvelirea bustului Regelui
Ferdinand
Slujba arhierească a reprezentat caracterul cel mai solemn al acestui
eveniment. Un cor mixt, bine organizat, compus din creştini ortodocşi, sub
conducerea directoarei Jurca, a dat răspunsurile. Cuvântul Arhiereului
„Privegheaţi, că nu ştiţi ceasul"! a ajuns la sufletele dornice de-a primi sămânţa
cuvântului dumnezeiesc.
Pentru toţi cei prezenţi va rămâne neştearsă pentru totdeauna clipa în
care P.S. episcop Nicolae Ivan al Clujului a întins crucea spre sărutare,
Vicarului unit al Maramureşului, care venise şi el în şirul credincioşilor
ortodocşi ca să fie botezat de către primul episcop al reînviatei Eparhii a
Vadului. Din acest gest se părea că duşmănia acerbă a uniţilor din Maramureş
faţă de tot ce este ortodox a fost îngropată pentru totdeauna şi locul cuvintelor
de ocară va fi luat de cuvintele blânde ale Mântuitorului „Voi, prietenii mei
sunteţi".

Cf. ***, Monografia Liceului Pedagogic din Sighetu Marmaţiei, Ed. Valea Verde,
Sighetu Marmaţiei, 2012, p. 49. În primul an şcolar 1919-1920, instituţia a funcţionat în
condiţii extrem de grele. După inspecţia efectuată în aprilie 1920 de către dr. Onisifie
Ghibu, acesta a înaintat un raport Consiliului Dirigent prin care a specificat că acest
liceu funcţionează fără director, locul acestuia fiind suplinit de un învăţător. În al doilea
an şcolar a sosit de la Bucureşti directorul Dimitrie Simon, un profesor bine pregătit,
licenţiat în litere, ucenic al criticului Mihail Dragomirescu. Acest nou director a
transformat în scurt timp instituţia într-o pepinieră de învăţători harnici şi pricepuţi.
2
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 16 Octombrie 1927, Nr. 42, p. 1-2.
1
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Lucrurile nu s-au întâmplat aşa, pentru că, peste câteva zile, în comuna
s-a constatat că pilda smerită a Vicarului n-a aflat imitatori în rândul
greco-catolicilor, ci a întărâtat şi mai mult ura neputincioasă a unui minuscul
slujitor unit din aceea comună.
Banchetul
După sfinţirea bustului Regelui Ferdinand, în sala restaurantului
„Coroana" s-a dat un banchet în onoarea P. S. Sale episcopul Nicolae, la care au
participat toţi intelectualii, fără deosebire de confesiune şi neam. Dintre
numeroasele toastări ţinute cu acest prilej s-au remarcat toastul episcopului
pentru Regele Mihai, al prefectului judeţului Maramureş pentru episcop şi al
directorului Dimitrie Simon 1 etc.
În cadrul discuţiilor care s-au purtat la acest banchet, Preasfinţitul
Nicolae Ivan a remarcat faptul că Sighetu Marmaţiei, ca centru şi capitală de
judeţ, este al doilea oraş după Satu Mare, unde nu există biserică românească
ortodoxă. Acest oraş are în schimb o populaţie ortodoxă română foarte
însemnată. De fapt s-a putut constata cu uşurinţă că această cremă a
intelectualilor români din acest oraş este ortodoxă. Speranţele s-au îndreptat
spre protopop Munteanu, care şi până la acel moment a săvârşit adevărate
minuni obţinând pentru viitoarea biserică cel mai frumos loc şi o casă vrednică
pentru protopopiat.
Primul epitrop al parohiei ortodoxe din Sighet a fost exemplul clasic al
creştinului devotat şi jertfitor. Ba chiar întregul consiliul parohial, şi toată
suflarea ortodoxă din oraş s-a prezentat ca la o mare manifestare românească.
Împrejurările istorice au oţelit atât de mult conştiinţa ortodoxă din Sighet încât
episcopul Ivan a rămas vădit surprins de acest fapt2.
Vizita canonică în cele patrusprezece parohii ortodoxe ale judeţului Maramureş
s-a desfăşurat în zilele următoare.
Borşa,

Vizita

canonică

a episcopului Nicolae Ivan în satele

maramureşene

Remeţi, Sarasău, Săcel, Dragomireşti, judeţul Maramureş

În jurul Sighetului, atât în partea de nord cât şi de sud, au existat la
vremea respectivă mai multe parohii ortodoxe. Vizita canonică a P. S. Sale,
conform programului stabilit, a trebuit mai întâi să se desfăşoare în parohiile din
Sarasău şi Remeţi, care au fost, de altfel, şi cele dintâi parohii ortodoxe
înfiinţate după anul 1918. Vremea nefavorabilă a făcut ca aceste parohii să fie
vizitate în 31 septembrie 1927 doar de către delegaţii episcopului.

S-a născut la data de 22 august 1890 în Bucureşti, unde a urmat cursurile Liceului
„Matei Basarab", iar apoi, ale Facultăţii de Litere şi Filozofie. În anul 1914 s-a numărat
printre studenţii care au luat parte la întemeierea Operei Române. În Maramureş a sosit
în anul 1919 şi a fost încadrat ca profesor de română la Liceul „Dragoş-Vodă". În
perioada 1920-1928 a fost directorul Şcolii Normale, iar apoi a fost transferat la
1

Focşani.
2

„Renaşterea'', Anul V, Cluj, 16 Octombrie 1927, Nr. 42, p. 3.
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Populaţia, în întregime ortodoxă, a ieşit în întimpinarea delegaţiei
episcopale formată din secretarul consistorial Curea, prof. dr. I. Pasca,
protopopii Muntean şi Latiş, cu un fast care a întrecut orice aşteptare.
În hotarul comunei Săpânţa, la intrare în localitate, i-a aşteptat în jur de
40 de călăreţi. Primarul i-a întâmpinat cu tradiţionala pâine şi sare, iar între
cântecele mai multe coruri de băieţi şi de fete s-a format o procesiune întinsă
până la biserică.
Între credincioşii care au ieşit în întimpinarea trimişilor s-a numărat şi o
mare mulţime de credincioşi ortodocşi veniţi din Cehoslovacia 1• Comuna
Remeţi se află situată la câţiva km de râul Tisa, iar de cealaltă parte a apei s-au
aflat comunele fruntaşe Teresva, Buşteni, Mănăstirea Perilor, toate curat
ortodoxe. Din inima acestor aşezări, mişcarea ortodoxă a fost transplantată de
curentul popular şi dincoace de Tisa pe teritoriul românesc. Populaţia comunei
Remeţi a fost de origine ruteană şi la fel ca şi în localitatea Virişmort la Tisa,
slujba s-a oficiat şi în limba paleoslavă 2 •
Prezenţa multor credincioşi din Cehoslovacia a făcut şi mai impunător
cortegiul care s-a format în drum spre biserică. În Remeţi exista o biserică
frumoasă, casă parohială în stare bună, iar toată averea bisericii s-a aflat în
mâna ortodocşilor. Dintr-o populaţie de 1300 de oameni care până nu demult au
fost greco-catolici, la momentul respectiv toţi au fost ortodocşi. La slujbă au
asistat peste 3000 oameni care s-au botezat şi miruit.
După săvârşirea liturghiei, delegaţii episcopali au vizitat şi parohia
ortodoxă din Sarasău cu populaţie doar românească. În această localitate,
biserica în care s-a făcut sfeştania ortodoxă în 1922, la momentul respectiv s-a
aflat din nou în mâna greco-catolicilor, deoarece ortodocşii au fost alungaţi din
biserică de forţa publică a statului român, pentru a „potoli" luptele confesionale.
Din această cauză, la momentul respectiv n-a existat aici decât o capelă
sărăcăcioasă şi un loc splendid pentru viitoarea biserică ortodoxă a Sarasăului.
De asemenea, nu a existat preot în localitate 3 .
În după masa zilei de 31 septembrie 1927, vremea s-a schimbat înspre
bine şi P. S. Episcop Nicolae şi-a putut continua vizita canonică în Maramureş.
Paşii episcopului s-au îndreptat pentru prima dată la Dragomireşti, unde l-a
aşteptat preotul ortodox Moldovan aflat în fruntea credincioşilor, primpretorul
Pop Maxim şi toate autorităţile. Biserica de aici a fost construită dintr-o casă
4
transformată • În 1927, în Dragomireşti s-a ridicat o a doua biserică ortodoxă
română care avea să servească ca biserică pentru viitoarea mănăstire a
călugărilor. Prea Sfinţitul Episcop, în cuvântarea sa, a promis că în anul următor
va reveni în Maramureş şi va sfinţi noua biserică.
Parohia ortodoxă cea mai apropiată de Dragomireşti a fost Săcelul. Aici
s-a format în anul 1900 prima parohie ortodoxă română. De aici a fost izgonit în
1

„Renaşterea", Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 6.
Înainte de revenirea la ortodoxie slujba se desfăşura în limbile maghiară şi paleoslavă.
3
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 6.
4
Aceasta bisericuţă a fost situată faţă-n faţă cu biserica pompoasă, adevărată catedrală a
fraţilor uniţi, care a fost construită de guvernul unguresc ca să împiedice pe vremuri, cu
orice preţ, revenirea dragomireştenilor la ortodoxie.
2
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acelaşi an asesorul consistorial, dr. Miron Cristea, devenit ulterior Patriarhul
României.
Primpretorul care a recurs la acest gest, a trebuit de data asta să vadă cu
ochii săi intrarea triumfală în comună a episcopului Nicolae al Clujului.
Pretutindeni s-au aflat porţi triumfale şi mulţime de călăreţi. Poporul s-a aflat
adunată cu miile, cu toate că preotul comunei zăcea bolnav într-o Clinică din
Cluj. Ţăranii din Săcel au aranjat ei însăşi toată primirea sărbătorească a
episcopului 1•

În Borşa
În aceeaşi zi, seara târziu, după un parcurs obositor, episcopul a ajuns în
unde a fost aşteptat cu porţi triumfale, în frunte cu preotul T. Ciuruş şi
ieromonahul Centurion Sava, ambii aflaţi în fruntea credincioşilor ortodocşi.
Administraţia locală a fost reprezentată prin prim-pretorul Coman din Vişeu,
care, împreună cu notarul Petrovai, au pregătit cele mai potrivite măsuri pentru
găzduirea episcopului şi a suitei sale. Începând din Sighet, delegaţia episcopală
a fost însoţită de sufletul mişcării ortodoxe din Maramureş, Dimitrie Simon,
directorul Şcolii Normale din Sighet.
În ziua de 2 octombrie, o zi frumoasă de duminecă, Prea Sfinţitul a
săvârşit slujba arhierească în capela din Borşa-Poeni, iar cuvântul arhieresc l-a
rostit în aer liber dat fiind numărului mulţimii extraordinar de mare.
De remarcat a fost faptul că ura neputincioasă a preotului grecocatolic din Borşa a găsit de cuviinţă să se manifeste chiar în acele momente. În
decursul cuvântării Prea Sfinţitului episcop, preotul unit a poruncit să fie trase
clopotele de la biserica unită, situată la doar câteva sute de metri de capela
ortodoxă, o adevărată biserică de concurenţă şi de dezagregare religioasă şi
naţională. Gestul necugetat al preotului unit a fost primit cu indignare de
poporul adunat la biserica ortodoxă. Explicaţia curioasă a greco-catolicilor a
fost cât se poate de puerilă. Ei au motivat că în ziua respectivă, în 2 octombrie,
s-a sărbătorit o aniversare a răposatului episcop Pavel. Drept urmare, preotul
unit putea recurge la orice gest provocator. De altfel, întreaga organizare a
serbărilor legate de episcopul Pavel şi-au avut tâlcul lor. În data de 2 octombrie
a avut loc sfinţirea arhierească a bisericii ortodoxe din Baia Mare şi imediat
episcopul din Gherla, îndemnat de preotul unit din Baia Mare, a organizat
serbările pentru episcopul Pavel la Recea, la doar doi km depărtare de Baia
2
Mare, cu scopul vizibil de intimidare şi provocare •
În ciuda incidentului din Borşa, episcopul Nicolae a putut constata că în
această localitate au existat la acea dată peste 3000 de credincioşi grupaţi în
două parohii, unde lipseau două bisericuţe oricât de modeste ar fi fost ele.
Borşa,

',,Renaşterea'', Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 7.
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 7.
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În Virişmort (azi satul Tisa)
Din localitatea Borşa, Preasfinţitul a plecat direct la Virişmort la Tisa,
unde preotul Teodorescu, în locul bisericii incendiate de către duşmanii
ortodoxiei, l-a întâmpinat pe ierarh cu tot poporul din localitate, realizându-i o
primire solemnă.
Pe feţele credincioşilor a radiat bucuria întâlnirii cu Episcopul. Sfânta
liturghie a fost săvârşită în această localitate într-o clopotniţă ce a rămas intactă.
Casa parohială s-a aflat în curs de construcţie. Credincioşii din Virişmort au fost
amendaţi cu zeci de mii de lei pentru că şi-au luat în primire averea bisericii
strămoşeşti. Procesul a ajuns la Curtea de Casaţie şi a dat câştig de cauză
credincioşilor ortodocşi. Sentinţa Curţii de Casaţie în procesul credincioşilor
ortodocşi din Virişmort cu cei uniţi a fost de bun augur chiar şi pentru legea
cultelor, atât de necesară în Maramureş 1•
În Valea Porcului, Fereşti, Corneşti
În data de 3 octombrie 1927, conform programului stabilit, au fost
Valea Porcului, Fereşti şi Comeşti. Parohiile acestea au fost
înfiinţate de părintele Miron Codrea, un ieromonah cu suflet, care timp de doi
ani de zile a slujit la trei biserici, care, din motive tără temei, i-au fost răpite în
Vinerea Patimilor din anul 1925, de către autorităţile locale. Aceste parohii au
fost oferite uniţilor, aproape inexistenţi ca număr 2 .
Părintele Miron Codrea a zidit două biserici în două localităţi, iar în
Fereşti urma să depună piatra de temelie pentru a treia biserică. S-a îndatorat şi
şi-a amanetat averea părinţilor săi din Sarasău pentru a realiza aceste construcţii.
3
Acelaşi preot a mai zidit şi o casă parohială • Faptele părintelui Codrea nu au
avut pereche pentru acele timpuri. Stima cu care l-au înconjurat credincioşii pe
acest călugăr simplu, dar voinic la făptură, curajos şi învăţat, a fost uimitoare.
Ori de câte ori un creştin, unit chiar, din satele de pe Mara şi Iza a dorit să
săvârşească un serviciu religios frumos, l-a chemat pe părintele Miron Codrea,
fie la botezuri, fie la înmormântări. În satele pe care le-a păstorit, cu ocaziunea
vizitei canonice n-a existat un sigur copil care să nu fie prezent la biserică.
Arcurile de triumf, căruţele trase de câte şase boi împodobiţi, corurile
şi un cortegiu impunător, alături de cuvintele simple ale ieromonahului prin care
a reamintit suferinţele din Vinerea Patimilor din anul 1925, au rămas în
memoria celor care au asistat la acea vizita efectuată de episcopul Nicolae Ivan
în acele comune.
Maramureşul a mai avut şi alte parohii ortodoxe care n-au putut fi
vizitate de către episcopul Nicolae Ivan cu acea ocazie. Printre aceste parohii
pot fi amintite cele din Rona de Sus, Vişeu, Câmpulung la Tisa, Bocicoiul Mare
etc.
vizitate

localităţile

'Ibidem.
La data respectivă, în Valea Porcului nu au existat credincioşi uniţi; în Fereşti au
existat trei familii iar în Comeşti două familii.
3
„Renaşterea'', Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 8.
2
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Începând cu anul 1926, în Maramureş a început o acţiune de a aduna
fotografii care să înfăţişeze capelele noastre ortodoxe şi a realiza nişte albume'
cu aceste fotografii. Icoana fidelă a capelei ortodoxe din Borşa şi-a reţinut-o ca
amintire fostul ministru al agriculturii, Constantin Garoflid 2 .
Prin vizita sa canonică, episcopul Nicolae Ivan a săvârşit un fapt a cărui
importanţă nu s-a putut întrevedea la acel moment în toată măreţia sa. Când a
plecat din Sighetu Marmaţiei, în ziua de 4 octombrie 1927, cu trenul de
Bucureşti spre reşedinţa sa, episcopul a constatat pe de o parte că în Maramureş
exista un protopopiat ortodox sărac, dar însufleţit pentru cauza sfintei biserici,
iar pe de alta parte a avut mulţumirea sufletească să se vadă încunjurat de
credincioşii unui întreg judeţ reprezentat prin toţi capii autorităţilor, în frunte cu
prefectul Mihali, care s-a îngrijit ca această vizita canonică să se imprime pentru
totdeauna în memoria maramureşenilor3 •

A patra Întâlnire a Regelui cu maramureşenii.
- Baia Mare, 20 -22 iulie 1923

Vişeu

de Sus-Sighetu

Marmaţiei

În perioada 20-22 iulie 1923, în Maramureş a avut loc o altă vizită
regală4 . A fost, de fapt, o documentare cu privire la această zonă, în special, şi a
Transilvaniei, în general. Din delegaţia regală a făcut parte Regele Ferdinand
de Regină, A.S.R. principele Carol cu soţia sa Elena, A.S.R. principele
Nicolae şi ex Regina Greciei. Familia regală a fost însoţită de domnii Bianu 5 şi
Cămărăşescu, inspectori generali de siguranţă.
însoţit

Pentru lumea ortodoxă a ţării a fost cea mai instructivă dovadă cu privire la faptul cum
România, să sprijine biserica sa strămoşească. Aceste albume de
fotografii au arătat nişte capele sărăcăcioase, case ţărăneşti, care prin agăţarea câtorva
icoane pe pereţi au fost transformate în biserici ortodoxe. Şi acest fapt s-a petrecut în cel
mai expus colţ al ţării, pe graniţa României cu Cehoslovacia şi Polonia.
2
Constantin Garoflid (n. 1872-d. 1943) a fost un om politic român, care a îndeplinit
funcţia de ministru al agriculturii în guvernul General Averescu.
3
„Renaşterea", Anul V, Cluj, 23 Octombrie 1927, Nr. 43, p. 8.
4
A doua vizită a Regelui Ferdinand pe plaiurile noastre a avut loc la 26 mai 1919 când a
sosit la Baia Mare alături de Regină, principesa Elena, Iuliu Maniu, preşedintele
Consiliului Dirigent al Transilvaniei şi generalul Prezan. Scopul vizitei a fost de ordin
militar şi s-a referit la operaţiunile militare ale armatei române împotriva bolşevicilor
unguri conduşi de Bela Kun.
5
Ioan C. Bianu (n. 8 septembrie 1856, Făget, judeţul Alba - d. 13 februarie 1935,
Bucureşti) a fost un filolog şi bibliograf român, membru titular şi preşedinte
al Academiei Române. Sub conducerea sa s-au alcătuit mari lucrări de bibliografie, între
care primele trei volume din Bibliografia românească veche, 1508-1830 ( 1903-1936) şi
Catalogul manuscriptelor româneşti (3 voi., 1907-1931). A editat numeroase texte
vechi. Este unul dintre autorii principali ai reformei ortografice din 1904 a Academiei,
reformă care a reprezentat un pas important în introducerea principiului fonetic în
scrierea limbii române. Sub îndrumarea lui Ion Bianu s-a organizat primul Congres
Naţional al Bibliotecarilor (Bucureşti, 1924) şi prima Asociaţie a Bibliotecarilor din
România (la 15 septembrie 1924), al cărui preşedinte a devenit.
1

înţelege ţara liberă,
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În ziua de 20 iulie, în jurul prânzului, cele patru maşini în care se afla
suita regală a trecut pasul Prislop în Maramureşul Istoric şi au făcut primul
popas la Vişeul de Sus. Aici, regele Ferdinand a avut o discuţie cu comandantul
Companiei a VII-a Grăniceri, căpitanul Chiriţă Atanase 1, informându-se în
legătură cu paza frontierei.
La cazarma Companiei a VII-a Grăniceri, regele Ferdinand a formulat o
telegramă scurtă către Guvern, pe care un grănicer a dus-o la oficiul poştal din
localitate şi a predat-o dirigintelui Stan Stoian pentru a fi transmisă imediat prin
telegraf la Bucureşti.
După ce s-a familiarizat cu problemele legate de graniţă, regele şi-a luat
rămas bun de la căpitanul de grăniceri, promiţându-i că-l va căuta în ziua
următoare.

A doua zi dimineaţa, regele şi inspectorul Bianu, s-au reîntors la Vişeu
şi împreună cu căpitanul de grăniceri Chiriţă Atanase s-au deplasat între Moisei
şi Borşa de unde au admirat Masivul Pietrosul şi împrejurimile acestuia. Apoi,
s-au înapoiat la Vişeu, au urcat pe râul Vaser, până în locul în care s-au putut
deplasa cu maşina.
Din acel loc, regele Ferdinand, căpitanul Chiriţă Atanase şi inspectorul
Bianu, au încălecat trei cai pregătiţi de grăniceri cu care au ajuns la Punctul de
grăniceri Făina. Aici, suveranul i-a îmbărbătat pe ostaşii grăniceri, şi a dispus
construirea într-un loc pitoresc a unui nou Pichet grăniceresc şi a unei mici
bisericuţe ortodoxe din lemn, construcţii pentru care a lăsat banii necesari.
În seara acelei zile, regele Ferdinand şi însoţitorul lui Bianu s-au deplasat la
Sighet unde la hotelul în care au fost cazaţi a avut loc o recepţie cu toasturi şi
cuvântări.

În dimineaţa zilei de 22 iulie 1923, familia regală a trecut Gutâiul, şi a
2
făcut un popas la Baia Mare, de unde a plecat spre Bucureşti la orele 22.00 •
Ca o concluzie a celor prezentate mai sus, putem afirma fără teama de a greşi,
3
că, de-a lungul întregii istorii a poporului român, Biserica, Armata şi Şcoala
au reprezentat instituţiile fundamentale prin intermediul cărora a dăinuit
neamul, iar statul s-a plămădit, s-a întărit şi a rezistat în faţa tuturor
nedreptăţilor, presiunilor şi urgiilor. De asemenea, primele două entităţi s-au
afirmat a fi, cum bine a constatat episcopul - general de brigadă dr. Partenie
Ciopron, „două instituţii înfrăţite, care formează temelia organizaţiei de

stat" 4 .

'Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Piteşti, Fond Jurnalul de Operaţii
(Registrul istoric) al Regimentului 3 Grăniceri de la înfiinţarea sa şi până la I ianuarie
1931, ds. 1167- inventariat sub numărul 3, f. 76 v.
2
Aurel Vaida, Întâmplări cu un rege pe Vaser, în „Maramureş vatră de istorie milenară",
voi. III, Ed. Dragoş Vodă, Cluj Napoca, 1997, p. 4 77-480.
3
Preafericitul Teoctist, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Armata şi Bisericainstituţii fundamentale ale statului român, în „Viaţa Armatei", nr. 4/1995.
4
Centrul de Studii şi Păstrare a Arhivelor Militare Piteşti, fond Inspectoratul General al
Armatei, Episcop general de brigada dr. Partenie Ciopron, Prima pastorală, 20
noiembrie 193 7, ds. 2, f. 80.
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Un document inedit despre intrarea armatelor maghiare
în oraşul Dej în septembrie 1940

Muzeograf Gheorghe Todinca
Muzeul Maramureşan, Sighetu Marmaţiei
Unirea cea Mare, încununată prin actul istoric de la 1 Decembrie 1918
la Alba Iulia, a reprezentat o nouă etapă în afirmarea şi împlinirea vieţii
româneşti. La temelia României Mari, "principiul zilei" al defunctelor imperii a
fost a fost înlocuită cu legea libertăţii, a demnităţii şi a moralităţii pentru toţi
cetăţenii. Unitatea noastră naţională a luat fiinţă prin voinţa mulţimii române
înainte ca tratatele de pace să se pronunţe asupra hotarelor ei.
În perioada interbelică, oraşul Dej a fost capitala judeţului Someş,
comparabil la populaţie, proporţii etnice, importanţă economică şi culturală cu
Sighetu Marmaţiei, capitala Maramureşului istoric.
Locuitorii judeţului Someş erau în mare majoritate români. Viaţa
cetăţenilor Dejului, a românilor împreună cu maghiarii şi evreii, cândva şi saşii,
astăzi dispăruţi, era o alăturare firească, prietenoasă, tolerantă, cu obiceiuri,
necazuri, dar şi cu bucurii, indiferent de limbă, religie, de obiceiuri familiale şi
sociale.
Dictatul de la Viena din 30 august 1940 a spulberat această convieţuire
armonioasă şi tolerantă. Întâmplările trăite de români, de evrei, dar şi de
maghiari în acele zile tragice începute în septembrie 1940 şi care au durat patru
ani, au marcat profund viaţa (social-economică, politică, culturală şi religioasă)
membrilor comunităţilor ce au trăit acele timpuri tragice.
Concorda interetnică, drepturile românilor au fost înlocuite cu o ură
iraţională. Pentru un milion şi jumătate de români nu au mai existat universităţi,
licee, şcoli româneşti, teatre şi spectacole româneşti, biblioteci şi librării
româneşti. Nici un impediment moral nu a oprit brutalităţile împotriva a tot ceea
ce era românesc. O barbarie însetată de răzbunare, organizată şi menţinută de
armata şi autorităţile horthiste s-a manifestat în tot Ardealul de Nord prin jafuri,
furturi şi de multe ori crime împotriva populaţiei paşnice. Mii de oameni, fără
altă vină decât că sunt români sau evrei, au fost vânaţi, umiliţi în public,
expulzaţi sau "evacuaţi" fără voia lor în vagoane, duşi dincolo de frontiera
vremelnică a teritoriului cedat.

***

La 75 de ani de la Dictatul de la Viena am considerat că publicarea unui
document inedit, un chestionar al refugiatului Maximinean Ezechil din Dej,
relatează veridic drama personală a familiei sale, cât şi mărturii zguduitoare
despre comportamentul armatei şi populaţiei maghiare în Dej în primele zile ale
ocupaţiei horthiste.
Declaraţia refugiatului Maximinean Ezechil, adresată Preşedintelui
Asociaţiei Refugiaţilor, în oraşul de reşedinţă Blaj, judeţul Târnava Mică,
răspunde la 23 de întrebări, un set unitar şi bine gândit, la conturarea unei
viziuni particulare dar şi generale privind viaţa şi activitatea refugiatului,
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amănunte despre ce a văzut şi ce a auzit despre intrarea trupelor maghiare,
comportamentul localnicilor, până la proprietăţile rămase în teritoriul cedat şi
motivele pentru care s-a refugiat în România.
Documentul este o mărturie de netăgăduit a unei conştiinţe româneşti
oneste, ferme, un text despre tragedia unui om şi a unei naţiuni în timpul
ocupaţiei horthiste asupra Ardealului de Nord.

***
În urmă cu mulţi ani, dl. Francisc Nistor mi-a spus să am mare grijă de
acest document.
Anchetat de autorităţile maghiare în noaptea de 22/ 23 octombrie 1940,
dl. Francisc Nistor a îndurat multe privaţiuni şi persecuţii pentru că s-a declarat
român. A fost dat afară de la Prefectura judeţului Maramureş, a ajuns liber
profesionist şi a fost arestat din nou la 25 august 1944, considerat fiind ca
pericol, împreună cu alţi fruntaşi români, de către autorităţile horthiste panicate
de declaraţia de război a României împotriva Ungariei. A luat parte la refacerea
vieţii româneşti în Maramureş. Cu multă dragoste şi perseverenţă a reînfiinţat
Muzeul Maramureşului în Sighetu Marmaţiei, deschis oficial la 1 martie 1957,
fiind primul lui director. Şi-a făcut astfel datoria faţă de Maramureş şi faţă de
poporul său, toţi cei care l-au cunoscut păstrându-i o vie memorie şi
recunoştinţă.

***
[Transcriere după documentul original aflat în posesia lui Francisc Nistor, fost
director al Muzeului Maramureşan între anii 1954-1978]
Domnului

Preşedinte

Primăria oraşului
Judeţul

Târnava

de

a Asociaţiei

reşedinţă

Refugiaţilor

Blaj

Blaj

Mică

Dosar
Cuprinzând declaraţia D-lui Maximinean Ezechil, refugiat din comuna Dej,
judeţul Someş privind la averea rămasă în teritoriul cedat

Declaraţia

Refugiatului Ezechil Maximinean,

şef de

serviciu, repartizat pentru utilizarea la
primăria oraşului Blaj

[Chestionar cu întrebări şi răspunsuri]
1. Numele şi Prenumele:
R: Maximinean Ezechil
2. Anul, luna şi ziua şi locul naşterii, localitatea, strada, judeţul:
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R: 1 Ianuarie 1886, în comuna Dumbrăviţa
3.

5.
6.

7.

(Someş)

Studiile:
R. 8 clase şi bacalaureat la liceul din Năsăud 1906 şi Diplomă de notar
comunal din 1911.
4. Profesiunea:
R: Funcţionar
Ultimul domiciliu în Ardealul de Nord:
R: Dej (Someş), Str. Cloşca Nr. 6
Ultima funcţie publică sau privată deţinută:
R: Şef serviciu financiar şi de contabilitate la primăria oraşului Dej
Funcţiuni îndeplinite în ultimii 22 ani în Ardealul de Nord şi localitatea în care a
funcţionat:

R: - 15 ianuarie 1912-15 Nov. 1920 subnotar în

Lăpuşul

Românesc

(Someş),

16 Nov.1920-28 Martie 1926notar11 la primăria oraşului Dej (Someş),
24 Martie 1926 până la refugiu şef al serviciului.financiar şi de contab[ilitate}
la primăria Dej.
8. Data când a fost expulzat sau refugiat din Ardealul de Nord:
R: 17 Noiembrie 1940, prin punctul de frontieră Geaca (România) şi Sucutard
(Ungaria)
9. Activitatea politică sau naţională dezvoltată în Ardealul de Nord:
R: În calitatea mea de funcţionar n-am avut vreo activitate politică.
schimb
mi-am îndeplinit după cea mai bună conştiinţă datoria de cetăţean şi român,
contribuind cu modestele mele mijloace la toate operele de consolidare a

ln

stăpânirei româneşti.

1O. Diverse şi opere:
R: voi. 10
11. Decoraţii
R: Posed 2 decoraţii ca fost voluntar în Legiunea română din Rusia, una cu
baretele "Siberia" şi a 2-a "Regele Ferdinand" din 1932, şi în fine, Ordinul
"Coroana României" în grad de cavaler Nr. 2593611930
12. Orice alte date personale
R: Sunt căsătorit de 27 de ani şi am două fete mari.
13. Dacă a fost expulzat, care este Nr. actului de expulzare (a se ataşa o copie a
actului), iar dacă este refugiat a se ataşa copia actului de refugiat, afară de cazul
că s-a refugiat înainte de ocuparea maghiară.
R. Actul de repatriere l-am putut obţine numai declarând că de bună voie fac
acest lucru. Anexez şi acest act aici în copie.

***
[alt set de
1. Unde

întrebări

aţi

numerotate tot începând cu cifra 1]

aflat de verdictul de la Viena?

R: În Dej în ziua de 29 August 1940.
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2. Ce hotărâre aţi luat după pronunţarea acestui verdict şi ce credeţi mai
important să descrieţi din această perioadă premergătoare retragerii trupelor
române?
R: Deprimat sufleteşte şi în cel mai mare grad, n-am putut lua altă hotărâre
decât să rămân pe loc şi să îndur din nou starea de minoritar crezând că
situaţia noastră a românilor nu va putea fi mai rea decât cea dinaintea
războiului mondial. M-am înşelat însă căci ungurii au încercat să nimicească
dela început, pentru totdeauna orice viaţă şi manifestare românească.
3. Ce aţi văzut şi ce aveţi de povestit din ziua intrării trupelor maghiare?
R: După intrarea trupelor maghiare în Dej s-a instaurat teroarea şi
persecuţiile. Românii din această cauză nu prea umblau pe străzi, iar unii mai
slabi de înger, ca să evite incidentele îşi afişau tricolorul unguresc.
4. Ce s-a întâmplat cu Dvs. sau un alt român în Ardealul cedat şi câţi aţi fost
expulzaţi sau refugiaţi?
R: Cu mine nu s-a întâmplat [nimic} în afară de percheziţionare. Am văzut însă
cum unii fruntaşi români erau duşi şi arestaţi de către jandarmi.
5. Ce aţi mai auzit de la alţii şi de la cine?
R: Am auzit că ungurii în timp de noapte în secret executau românii pe care îi
fnmormântau fn afară de oraş şi sate (,) fn gropile săpate de ei fnşişi. Se spunea
că un atare martor ocular ar fi declarat că va denunţa cazul Consulatului
Român din Cluj. Nu pot şti ce e adevărat în acest zvon.
6. Cum v-aţi refugiat?
7. Cum v-a expulzat (a se ataşa actul în copie)?
8. Cine din familia Dvs. a mai rămas în Ardealul cedat şi câţi aţi fost expulzaţi
sau refugiaţi?
R: ad[iacent} 6-8. În baza actelor de repatriere cu întreaga familie m-am
transportat la frontieră la punctul Geaca (Câmpie).
9. Ce avere mobilă, imobilă sau orice altfel de avere aţi lăsat acolo, descrierea
şi valoarea, cu arătarea localităţii unde se găseşte.
R: Una casă de piatră şi cărămidă acoperită cu ţiglă în oraşul Dej, str. Cloşca
nr. 6, constătătoare din 2 camere, 1 bucătărie, 1 cameră de baie complet
instalată şi 1 cameră de alimente în valoare azi de circa 300000 lei, cu grădină
de 400 mp. Cu pomi. Pământ şi pădure posed în comuna natală Dumbrăviţa
(Someş) circa 10 iugăre în valoare de circa 60000 lei.
IO.Tot ce ştiţi şi tot ce vă relevă suferinţele românilor, declarând tot ce credeţi
că e important pentru a reda icoana reală a tuturor faptelor ce s-au petrecut în
Ardealul de Nord cedat prin verdictul dela Viena, în ziua pronunţării până în
ziua când v-aţi refugiat sau aţi fost expulzaţi.
R: Intenţia autorităţilor maghiare şi în general a întregii populaţii ungureşti
era şi este de a nimici în embrion orice mişcare sau viaţă românească. Pentru
a-şi putea realiza acest scop au început mai întâi a aresta pe fruntaşii
românilor sub diferite pretexte, apoi a-i bate pe toţi cei care au avut o ţinută
frumoasă românească prin o bandă de bătăuşi civili, care opera sub
supravegherea jandarmeriei.
Aceste acte de brutalitate erau comise cu scopul ca românii să ia lumea fn cap,
să scape de ei, rămânând ţărănimea fără conducători.
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Când au văzut că nici teroarea nu-i suficientă, au început a interna pe
intelectuali, pe meseriaşii români şi chiar pe ţărani mai fruntaşi, iar pe unii iau chiar expulzat.
În urma măsurilor luate de autorităţile maghiare, situaţia minorităţii
române în Ardealul de Nord n-a fost nicicând în lungul istoriei noastre atât de
rea ca şi acum. La şcoalele primare din comunele româneşti, unde nu s-a
pomenit vreodată să fi trăit vreun ungur, au fost numiţi învăţători unguri,
refugiaţi din România, chiar dacă n-au avut pregătire profesională, iar
învăţătorii români au fost lăsaţi fără posturi.
Auziam că intenţia ungurilor este de a scoate limba romana din
biserica unită şi au şi început imediat după intrarea trupelor cu biserica unită
din Baia Mare, unde populaţia a fost chemată prin afiş să meargă la biserică să
asculte liturghia în limba maghiară. Acest lucru s-ar fi întâmplat în urma (. ..)
[şters în text].
Lucrul este explicabil: minerii fiind somaţi în aceste zone, ca să nu îşi
piardă pâinea de toate zilele, au iscălit cererea ce li s-a pus înainte.
Blaj la 6 Ianuarie 1941

E. Maximinean
Şef de serviciu
repatriat la primăria oraşului Blaj
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Calea ferată Salva - Vişeul de Jos şi/sau Şantierul „Vasile Luca"
(iulie 1937 - 30 august 1940; primăvara 1948 - 28 decembrie 1949)
Prof. Mihaela-Cristina
Şcoala Gimnazială

Gherheş,

„Lucian Blaga" Baia Mare

Odată cu înfăptuirea idealului naţional la 1 Decembrie 1918 şi după
ratificarea acestui plebiscit prin Tratatul de pace de la Trianon (4 iunie 1920) 1,
document diplomatic internaţional ratificat în Şedinţa Senatului României din
17 august 19202 în faţa noului stat România Mare se punea o problemă de multe
ori greu surmontabilă, respectiv cea a integrării provinciilor istorice revenite la
patria-mamă. Orizontul de aşteptări era unul cât se poate de mare, iar
dectractorii Unirii pândeau orice gafă, orice bâlbâială administrativă ivită pe
care apoi o exploatau politic în interior şi diplomatic în afara graniţelor
Regatului România.
Într-adevăr, problema racordării Maramureşului la România pe calea
ferată se acutiza cu fiecare zi. Această stringenţă se energiza mai întâi din
perspectivă economică, apoi strategică şi, în sfârşit pentru a pune capăt ironiilor
cercurilor iredentiste maghiare care acreditau ideea că Maramureşul va fi
înglobat Ruteniei Subcarpatice şi, prin aceasta U.R.S.S.-ului, ba că vor reveni
ungurii, în orice cauză că românii nu ar fi interesaţi de acest colţ de ţară şi de
aceea l-ar „neglija" şi, în perspectivă, eventual, abandona.
În şedinţa Comisiei Prefecturii Maramureş pe luna noiembrie 1922, Dr.
Vasile Kindriş, în calitate de jurist consult al instituţiei judeţene propune
realizarea unei căi ferate care să lege Maramureşul de ţară considerând „că nu
credem să aibă Maramurăşul o chestiune mai importantă, de cât legătura lui cu
ţara, - prin căi ferate.
Iată pentru ce!
Ca să poată intra cineva în acest judeţ, sute de kilometri eşti constrâns
a călători peste o ţară străină. De la Ha/meu, până la Câmpulung - trenul e al
Cehoslovaciei, şi altă legătură de cale ferată cu ţara noastră, nu avem.
Demnitatea ţării e micşorată, cu acest fel de comunicaţie ... " 3
Subiectul căii ferate este dezbătut cu destulă amărăciune în paginile
săptămânalului „Gazeta Maramureşană", care apărea la Sighet, articole în care
se deplângea atât starea deplorabilă a drumurilor, cât şi satisfacerea unui
imperativ strategico-militar: ,,De când suntem în România, miniştrii după
miniştrii au cercetat judeţul nostru.
Şi au putut consta starea deplorabilă în care trăim! ... "
„ Chiar şi armata, ar avea datorinţa de-a solicita legătura cu calea
ferată, fiindcă într-un caz, la o întâmplare neaşteptată, - nu ne rămâne alta,
decât a evacua ţara lui Dragoş-Vodă - până acolo unde se încep liniile căii
ferate, ori a o lăsa simplaminte, la voia sorţii". 4
Interesul pentru proiectul realizării căii ferate dinspre Maramureş înspre
ţară a fost menţinut mereu încălzit, iar cu ocazia campaniilor electorale, ale
vizitelor unor demnitari guvernamentali sau a unor parlamentari acest interes
dădea de fiecare dată în clocot şi în promisiuni deosebit de îmbietoare:
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„Trenul jud. Maramureş.
Fiind situaţia noastră excepţională, având să treacă linia ferată peste o
ţară străină, putem să zicem că n-avem propriu-zis linie ferată care să ne lege
cu corpul ţării, de aceea guvernul are datorinţa să se îngrijească ca să avem
cât de cât în grabă o linei ferată numai a noastră.
Păr.[intele]senator Emil Bran a binevoit a ne da următoarele
informaţii în privinţa aceasta. Sunt 3 proectele înaintate. I. Sighet - Valea /zei Sătrăv (Şetref) - Salva, care plan este greu de executat, deci respins.
II. Vişeul de Jos - Sălişte - Dragomireşti - Poienile Ţibleşu/ui - Fiad Teici - Salva, care este planul cel mai uşor, foră nici un tunel şi ar costa puţin.
III. Moiseiu - Săcel - Romuli - Salva, cu două tunele ceea ce fn
împrejurările de astăzi este foarte costisitor şi deci abandonat.
Ministrul de finanţe, fiind prin Maramureş, s-a convins despre bogăţiile
solului şi subsolului din Maramureş şi a promis intervenţia sa pentru a să rădica
o linie ferată, rămâne pentru noi ca să nu ne înşelăm în promisiunea sa. Cetim
că s-au luat budget , o sumă mai mare, ca să se înceapă lucrările premergătoare,
deci ceva semne înspre mai bine tot se arată". 5
Epopeea realizării căii ferate Salva - Vişeul de Jos a înregistrat un punct
terminus în anul 1937. Preocupându-se de acest subiect, doi ingineri de
prestigiu ai domeniului, Mihai Iuga şi Ioan Şteţco considerau într-o lucrare, ca
atare: ,,Dar în vara anului 1937 s-a hotărât realizarea liniei ferate Salva Vişeu, scopul acestei investiţii fiind pur militar, şi nu social.
Traseul stabilit, lung de 62 km de la Salva (de la intersecţia cu calea
ferată Salva - //va Mică), se înscrie pe valea râului Sălăuţa până la Dealu
Ştefoniţei, unde printr-un tunel de 2.400 m pătrunde în ţinutul Maramureşului,
traversând printr-un traseu de coastă localităţile Săcel şi Sălişte, unde face
joncţiunea cu calea ferată Sighet - Borşa, la km 31 al acesteia.
Lucrările au început în iulie 193 7 de la ambele capete şi s-a lucrat
până la 30 august 1940, când au fost oprite datorită ocupării Transilvaniei de
Nord ca urmare a Dictatului de la Viena.
În aceşti 3 ani se finalizează 20 km dinspre Salva spre Vişeu, din care
15 km între Salva şi Telciu au fost daţi în exploatare în anul 1939, iar dinspre
Vişeu până la tunelul Drăguiasa s-au mai executat 6 km de infrastructură, foră
însă a se monta linia.
Lucrarea cea mai importantă, executată în această perioadă pe primul
tronson, a fost podul Telcişor ". 6
Aserţiunea celor doi ingineri cercetători istorici, nominalizaţi mai sus,
este confirmată şi de către documentul de arhivă. Prin adresa nr. 997111939 a
Prefecturii Maramureş, către Ţinutul Someş, Serviciul Administrativ Cluj, sub
semnăturile prefectului colonel Emil Crişan şi a Şefului Serviciului Longin
Mihalyi se precizează următoarele:
„Către
Ţinutul Someş

Serviciul Administrativ Cluj
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În baza raportului Legiunii de Jandarmi Maramureş NO 240611939,
avem onoare de a raporta că lucrările pe Valea Drăgoesii, din Vişeul de Jos,
pentru construcţia căii ferate Salva - Vişeu au început fncă din ziua de I O Junie
a.c.
La construirea acestei linii (Salva - Vişeu) se vor utiliza zilnic circa 600
lucrători din împrejurimi şi locuri mai îndepărtate. Pentru controlul
personalului şi asigurarea materialelor (ce se vor face cu ocazia serviciului)
Legiunea de Jandarmi Maramureş a luat măsuri de mărirea efectivului Postului
de Jandarmi Vişeul de Jos.
Sănătate!

Sighet, 5iulie1939". 7
În perioada horthystă (30 august 1940 - 18 octombrie 1944) pentru
Maramureş, problema căii ferate Salva - Vişeul de Jos a fost abandonată
deoarece s-a revenit la vechea infrastructură care era conectată de-a lungul
Tisei, către Budapesta.
Problema de referinţă a fost reluată imediat după reinstaurarea
definitivă a administraţiei româneşti în Maramureş, la 9 aprilie 1945, cu accente
mai pronunţate în timpul campaniilor din 1946 şi 1947. Un început timid se
poate semnala încă din luna iulie 1947. Cu adevărat însă şi inginereşte,
problema era însă mai întâi analizată: „După eliberare, problema legăturii
Maramureşului reintră din nou în actualitate, fiind studiate 3 posibilităţi de
acces.
prin Baia Mare - Sighet, traseu cu o lungime de 35 km ce necesită un
tunel de 7.8 km;
prin lacobeni - Borşa, traseu cu o lungime de 77 km cu 7 tunele în
lungime de 7.0 km;
prin Valea Sălăuţei, traseul vechi ce avea avantaje de necontestat. 15
km fiind deja fn funcţiune, iar tunelele aveau o lungime totală de cca 3.5 km,
8
soluţie adoptată în final de către Consiliul Tehnic CFR".
Şantierul în cauză a devenit în scurt timp un fenomen social modificând
semnificativ viaţa socială a zonei. În lucrarea sa „Maramureşul Istoric în date'',
profesorul Marian N. Torni nota: „1948. Şantierul căii ferate Salva - Vişeu de
Jos este decretat de guvern <<şantier naţional (. ..) dezvoltându-se simţul de
voluntariat pentru muncă!>> (este vorba de brigăzile de tineri care vor lucra
aici gratuit ... şi de buna voie).
La începutul lunii aprilie (1948 - n.n. M.C.G.) primii 100 de tineri
maramureşeni au început să lucreze pe şantierul Salva - Vişeu de Jos. În luna
iunie ajunge şi primul detaşament de 300 de .. .fete, care lucra la terasamente
(!). Notează ziaristul <<de când au venit tinerele brigadiere sătencele care
efectuau câte o zi de muncă voluntară pe şantier lucrează cu mai multă
dragoste! >>(sic!) Deci, pe lângă angajaţii şi voluntarii „oficiali", tinerii şi
alţi locuitori din satele vecine şantierului prestau şi ei muncă voluntară şi
gratuită. Demn de remarcat că pe şantier au lucrat şi tineri din străinătate:
Iugoslavia (100 tineri), Bulgaria (200), Albania (30), Ungaria (30), ltaliaTrieste (200), Anglia (100), Franţa (150) şi Polonia (50)!" 9
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În perioada 1948-1949 a fost finalizat tronsonul între Telciu şi Vişeu de
Jos. A fost necesară construirea mai multor viaducte şi a cinci tuneluri, dintre
care tunelul de sub Pasul Şetref între Munţii Ţibleş şi Munţii Rodnei era cel mai
lung (2.388 m.). Ceremonia de deschidere a avut loc pe 28 decembrie 1949 în
localitatea Dealu Ştefăniţei.
Anvergura şantierului naţional „Vasile Luca" botezat aşa în cinstea şi
recunoştinţa acordate liderului comunist datorită rolului jucat în recuperarea
judeţului în urma alipirii la Ucraina Subcarpatică în timpul lui Ivan Odoviciuc
(4 februarie 1945 - 9 aprilie 1945), fenomenul Salva-Vişeu, deci, a reverberat
atât în epocă precum şi ulterior. Cei doi domni ingineri ceferişti mai notează:
,,La desfăşurarea lucrării s contribuit în anul 1948 şi Uniunea Tineretului

Muncitor, prin participarea tinerilor organizaţi în brigăzi de muncă voluntară.
Numărul zilnic de lucrători a atins 21.000 în lunile iunie - octombrie
1948 (inclusiv tinerii brigadieri), iar media generală a fost de JO.OOO de
oameni, revenind un om la circa 2 m de traseu în perioada de vârf Pentru
cazarea acestui efectiv s-au construit I 02.350 m2 baracamente. În jurul
lucrărilor mai importante, cum a fost intrarea şi ieşirea din tunelul Maramureş
au fost create adevărate orăşele provizorii, asigurându-se lucrătorilor condiţii
de trai şi dotări socio-culturale corespunzătoare.
Lucrările au fost conduse de inginerul Amedeo Georgescu în calitate de
conducător şi director tehnic, ajutat de inginerii Jacques Barbu şi Henry
Cante". ' 0
Cu toate că erau abia scăpaţi de chingile unui război nimicitor, că abia
s-au dezbărat de regimul horthyst şi de ocupaţia vremelnică a sovieticilor şi a
lui Ivan Odoviciuc, muncitorii maramureşeni de pe şantierul Salva - Vişeu au
dat probă de deplină maturitate naţională realizând o operă epocală. Dezbătând
acest subiect la nivelul mentalului colectiv al zonei, concluzia care s-a desprins
a rămas aceea că atunci a fost „o altă sămânţă de oameni".

Note:
1. Teodorescu, Dorin (coord.), Trianonul între adevăr şi ficţiune, Editura
Fundaţiei „Universitatea pentru toţi", Slatina, 2005;
2. Ţineghe, Cristina, Dezmembrarea Maramureşului Istoric: decizii politice,
reacţii şi consemnări În mărturii contemporane (1919-1923), Editura Centrul de
Studii pentru Resurse Româneşti, Bucureşti, 2009, p. 109-114;
3. Gazeta Maramureşană, An III, N.133, Sighet, 24 Novemvre 1922, p. 11;
4. Ibidem, p.2:
5. Idem, An IV, Nr. 46, Sighet, 16 Novemvre 1923, p. 3;
6. Iuga, Mihai, Şteţco, Ioan, Linia de cale ferată Salva - Vişeul de Jos (scurt
istoric), în Cultură şi civilizaţie românească în Maramureş, voi. IV, coord. Iuga
Simion, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 2013, p. 126;
7. Serviciul Judeţean Maramureş al Arhivelor Naţionale, dos. 6411939, f. 14;
8. Iuga, Mihai, Şteţco, op. cit., p. 126-127;
9. Torni, Marian Nicolae, Maramureşul Istoric În date, Editura Grinta, ClujNapoca, 2005, p. 200-201;
10. Iuga, Mihai, Şteţco, op. cit., p. 127.
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Fragmente din istoria

Maramureşului

Teofil lvanciuc
Sighetu/ Marmaţiei
Selecţia de texte scurte de mai jos, care abordează diverse teme din
istoria regiunii, face parte dintr-un proiect mai amplu, aflat în lucru şi intitulat
provizoriu: "O istorie ilustrată a Ţării Maramureşului".

1. 815 ani de la prima atestare

documentară

a

Maramureşului

(anul 1199)

În 2015 se împlinesc 815 ani de la prima atestare documentară
a Maramureşului.
Atestarea respectivă a fost cuprinsă într-o diplomă donatară emisă de
regele Ungariei, Emeric, care i-a oferit comitelui Laurenţiu posesiunea Bakha
din comitatul Sopran, în semn de recunoştinţă pentru mai multe slujbe
credincioase efectuate de acesta, doar serviciul legat de Maramureş fiind
detaliat în mod expres:
„ ... atunci când ne-am dus la vânătoare în Maramureş şi în timpul
vânătorii, calul nostru alergând cu iuţeală, a căzut cu noi şi s-a întâmplat ca
piciorul nostru să rămână în scară, comitele Laurenţiu venind pe neaşteptate nea scăpat pe noi, cu ajutorul lui Dumnezeu, de o moarte atât de ruşinoasă şi
amară şi a fost rănit atât de rău de acel cal, încât în cele din urmă a suferit
pierderea unei mâini" (din Documente privind istoria României. C.
Transilvania. Veacul XI-XIII, Voi. 1 : 1075-1250, Editura Academiei R.P.R.,
Bucureşti, 1951, pag. 16-17).
Textul latin (datat în „anno Dominice incarnat ioni MC nonagesimo
nono", adică „anul 1199 de la Încarnarea Domnului", fără a fi specificată luna
sau ziua) este următorul: „quod cum in Maramorisio tempore venationis
venatum iuissemus, noster ecus velociter cursitans, subtus nas cecidisset, ipse
Laurentius Comes solus superueniens a morte tali turpissima et amarissima,
inuocato Dei auxilio, nas liberauit, et per ecum eundem tam male fuit
vulneratus, quod in fine amissionem manus alterius est perpessus" (din Fejer
Georgius - Codex dip/omaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, tom II,
Budae, 1829, pag. 546-548).
Acesta a fost momentul când Maramureşul a intrat oficial atât în sfera
de influenţă a Ungariei (de care a aparţinut, într-un fel sau altul, până în anul
1918), cât şi în istoria scrisă.
cunoscută

2. Din istoria

nespusă

a

Maramureşului:

"Silvestru

Vodă"

nu a existat

niciodată!

Aproape toţi cei care cunosc Sighetu! Marmaţiei au auzit de strada
„Silvestru Vodă", numai că acest nume nu apare în nici un document sau lucrare
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ştiinţifică, cu excepţia paginilor scrise, sau inspirate, de Alexandru Filipaşcu. În
realitate, personajul istoric s-a numit Codrea Vodă ...
De unde, însă, a apărut acest Silvestru şi cine a fost el de fapt?
Totul a pornit de la Alexandru Filipaşcu, care scrie următoarele:
„ ... Maramureşul era împărţit în două Voievodate, Inferior şi Superior, care se
hotărniceau la confluenţa !zei cu Tisa. Reşedinţa Voievodatului de Jos era Ia
Sarasău şi avea ca titular pe Solovăstru, pomenit la 1345... Centrul
Voievodatului de Sus era Cuhea, unde rezida Voievodul Ştefan, amintit în I 326"
(„Istoria Maramureşului'', 1940, pag. 36-37).
În realitate, nu există nici o dovadă referitoare la existenţa a două
voievodate împărţind Ţara Maramureşului (o ficţiune, fără suport documentar
ori corespondent prin alte părţi).
Înainte de a aborda problema lui Solovăstru-Silvestru, observăm că şi
celălalt voievod despre care vorbeşte Filipaşcu, „Ştefan de Cuhea", este
identificat greşit. Magistrul Ştefan din anul 1326 nu a fost niciodată voievod al
Maramureşului, ci comite al ţinutului respectiv, el fiind însă fiu al fostului
voievod al Transilvaniei, Nicolae Pok! Pentru edificare, iată textul original:
„magister Stephanus, filius Nicolai quondam vaivode comes de Maramorisio"
(v. Zimmermann-Wemer, „Urkundenbuch", voi. I, 1892, pag. 407).
Cât despre legătura acestuia cu Cuhea, trebuie ştiut că numele aşezării
nu este menţionat în nici un act din 1326, satul fiind pomenit într-un context
total diferit abia în anul 1353 (v. Ioan Mihalyi de Apşa - „Diplome
maramureşene'', 1900, pag. 30). Aşadar, Filipaşcu l-a confundat pe maghiarul
Ştefan Pok din 1326, cu românul Ştefan, fiul lui Iuga şi voievod al
Maramureşului undeva între anii 1351-1360 şi care ar putut fi ori din Cuhea, ori
din Săliştea de Sus.

Silvestru,

adică

Codrea

Voievodul „Solovăstru" de Sarasău, apare într-un document din anul
1345 cu numele de „Erdeu Woyvode" sau „Erdew" (Mihalyi, pag. 20), el fiind
din nou amintit la 1429 ca „Erdeo Vajvodae" (ibidem, pag. 277).
Care este etimologia acestui antroponim? „Erdeu" provine din
maghiarul „erd6" care înseamnă „pădure'', „codru". De aici se trage şi termenul
„Erdely" (Ardeal), corespondentul românesc al acestui nume fiind „Codrea", de
la „codru'', nume purtat până azi de către urmaşii voievodului de Sarasău,
răspândiţi în satele Berbeşti, Sarasău, Iapa, Săpânţa, Giuleşti etc. La fel îi găsim,
prin alte sate, pe urmaşii celorlalţi voievozi, din familiile luga, Oprea, Sas sau
Dragoş.

În schimb, nicăieri, nici urmă de Solovăstru ... Motivaţia constă în faptul
„traducând" numele „Erdeu" într-o manieră aparte, Filipaşcu l-a botezat pe
acesta atât sub forma autohtonă arhaizată de „Solovăstru", cât şi sub cea
latinizată forţat, de „Silvestru" (în „Le Maramureş", 1944, pag. I O, sau în
„Voievodatul Maramureşului'', 1945, pag. 12).
În acest context, în anii 1930, pe vremea când Alexandru Filipaşcu era
primar al Sighetului, a fost deschisă o nouă stradă între zona Bujurgău (azi
că,
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cartierul Cuza Vodă) şi parcul Grădina Morii de pe malul !zei. La propunerea
istoricului, numele atribuit acesteia a fost „Silvestru Vodă". Apoi, în comunism,
strada a fost rebotezată „Pionierilor", ca astăzi s-ajungă să se numească
„Eroilor".
Astfel, în limbajul curent sighetean a intrat pana azi numele unui
voievod care nu a existat niciodată, „Silvestru Vodă" şi care s-a numit, de fapt,
Codrea V odă ...
Pentru conformitate, lista voievozilor maramureşeni cunoscuţi şi
acceptaţi azi, este următoarea: Codrea (cca 1320-1330), Bogdan (înainte de
1343 ), Oprea, fiul lui Codrea ( 1345), Ioan, fiul lui Iuga (1349-1355), Ştefan, fiul
lui Iuga (1351-1360), Drag, fiul lui Sas (1387?-1400?) şi Bale, fiul lui Sas
(1365-1402) (Radu Popa - „Ţara Maramureşului", 1970, pag. 201, cu
modificările noastre).
Iar pe tabelul prezumtivilor voievozi, inexistenţi, exercitându-şi funcţia
prin alte părţi sau documentaţi insuficient, se înşiruie Nicolae Pok (1303),
Ştefan Pok (1326), Crăciun de Bilea (1343), Dragoş de Bedeu (cca 1345),
Stanislau de Laz (1363) şi Dumitru, fiul lui Bale (1404).
3.

Contribuţii

la istoria nobilimii

maramureşene

Deşi Maramureşul

a avut cea mai cunoscută şi numeroasă populaţie de
m1c1 nobili din întreg regatul Ungariei, Principatului Transilvaniei şi al
Imperiului Habsburgic, nimeni nu a efectuat un studiu despre toate familiile
nobile maramureşene, deşi arhivele sunt ticsite de documente. Ne referim la mii
de familii şi la istoria acestora între anii 1272 - 1919.
Referitor la acest subiect, cea mai frecventă întrebare care apare este:
cum ar putea fi echivalată nobilimea maramureşeană cu cea apuseană? Nobilii
donatari ar putea fi oarecum asemănaţi cu ritter - ii din Germania şi Austria sau
cu baroneţii (cavaleri ereditari, hereditary knights) din Marea Britanie.
Armaliştii au avut un statut inferior, asemănător cu cel al edler - ilor din statele
germane, ori cu gentry sau cavalerii (knight) englezi. Aristocraţii, fie maghiari,
adică grofii (conţii), precum Teleki sau Bethlen şi baronii (Revay, Perenyi etc.),
fie maghiarizaţi (precum cei din familiile româneşti Draggfy sau Stoica ori cea
evreiască Grodl), au avut titluri identice cu cele din nobilimea occidentală. O
notă aparte o face baronul Paul von Pilchler, fiu al unui general austriac, care s-a
mutat prin căsătorie în Maramureş în anul 1795, urmaşii acestuia din Rozavlea
şi Şieu românizându-se sub numele de Picler. Unul dintre aceştia continuă să
poarte şi azi, ca nume de familie în actele de identitate, formula Baron Picler!
Ce anume erau nobilii maramureşeni? În primul rând, vorbim despre
cnezii români asimilaţi ca nobili donatari ai regatului (numiţi şi nobili
personalişti, adevăraţi, vechi, nobili cu moşie, de prima clasă etc.) pe măsură ce
s-au supus noului suzeran, deci începând cu anul 1317 (familia Rednic de
Giuleşti), dar şi de marii nobili maghiari dintre cei care au primit proprietăţi aici
încă în 1272 (familia Ujhelyi la Visk). Cnezii care nu au acceptat supunerea, fie
au plecat în Moldova sau în Carpaţii Nordici, fie au rămas pe loc, fiind încet
degradaţi la statutul de oameni liberi sau chiar iobagi. Autorităţile erau
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informate la 1799 despre un număr de 4.000 de familii de nobili dintre care doar
400 au putut prezenta scrisori justificative, motivele fiind că puţini ştiau carte şi
că au fost împiedicaţi să-şi facă acte scrise, de desele ridicări la războaie dar şi
de Jus valachicum, legea nescrisă a Maramureşului, care nu utiliza acte pentru
tranzacţionări, ci doar simple înţelegeri cu martori şi care fărâmiţa averea la toţi
fiii, până nu mai rămânea aproape nimic. Unii nu au avut bani să-şi plătească
diploma justificativă, care la 1450 costa 28 de florini, deci mai scump decât
preţul unei sesii de iobagi. Donatarii s-au înmulţit atât prin creşterea numărului
de familii beneficiare de titluri nobiliare, mai ales datorită faptelor de arme, cât
şi prin sporul natural (pe baza unei diplome iniţiale, au ajuns să fie nobile mai
multe familii, câteva generaţii mai târziu). Ei ai fost iniţial subcategorisiţi în
fruntaşi - potiores, aleşi - egregii, ori simpli nobili scutiţi de impozite. Aşa-zişii
„liber baroni" ai lui Matei Corvin, care nu au fost baroni ai regatului (!), au avut
imunitate juridică doar până în 1550.
Începând cu secolul al XVI-iea au apărut nobilii armalişti (cu blazon,
dar fără proprietăţi funciare, supranumiţi taxalişti, sau nobili de clasa a doua),
atât români cât şi maghiari, ridicaţi în rang fie prin fapte de arme, fie prin
cumpărarea titlurilor(!), care plăteau taxe şi aveau multe obligaţii, primul dintre
aceştia fiind, probabil, Paul Literatus de Sighet, la 1545. În unele cazuri, nobilii
donatari şi-au obţinut şi blazoane, în încercarea inutilă de a-şi îmbunătăţi
statutul.
Mai târziu, nobilii au început să fie împărţiţi în familii vechi (antiquas)
sau noi, în nobili veşnici sau condiţionari, precum preoţii, în mari proprietari
(dominus), care reprezentau doar 2 - 3 procente din totalul comunităţii nobiliare
(cum au fost Drăgoşeştii ce deţineau 2 - 300 de sate la 1400, Dolhenii cu I 04
porţi nobiliare în 23 de sate în 1549, sau Rednicenii care aveau moşii în 17 sate
în anul 1630), în mici proprietari („nobili de un fum"), curialişti (cu averi egale
cu ale iobagilor) şi chiar nobili fără avere. Începând din secolul al XVII-iea s-a
înmulţit categoria nobililor veniţi din alte părţi ale Imperiului, de etnie
maghiară, austriacă etc., printre aceştia regăsindu-se majoritatea exponenţilor
marii nobilimi.
Ca semn distinctiv, nobilii aveau dreptul să poarte sabie şi anumite
haine (postavuri vopsite, dantele, mantouri şi pelerine, gube albe sau negre,
căciuli cu blană de jder etc.). Mai târziu, au început să aibă porţi înalte la
gospodării (cu scândurile dispuse vertical nu orizontal, ca iobagii), să-şi
planteze brazi în curte, să poarte bastoane - securice ferecate, pinteni, potcoave
şi ţinte la cizme (reminescenţe ale vremurilor cavalereşti), „struţ" înclinat în faţă
la pălărie, femeile lor au început să poarte cizme în două culori diferite etc.
Câţi nobili au existat de fapt? Conscripţia din 1604 înregistra 1.007
nobili în comitat. Anchetele efectuate de către comisiile imperiale între anii
1749 - 1769 au găsit peste 470 de neamuri nobiliare (35 l de trunchiuri de
familii româneşti, dintre care 40 armaliste şi peste 120 de familii maghiare). Un
procent de 22, 72 la sută din populaţia comitatului făcea parte din această
categorie în anul 1784. În 1805, din totalul de 116.580 de maramureşeni, 16.900
aparţineau clasei nobilimii. În 184 7 aici erau înregistraţi 26.300 nobili, iar la
1848, arhivele comitatului conţineau date despre 3. 750 nobili români, 717 de
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nobili de origine slavă şi 483 de nobili maghiari. Cu toate acestea, studiile de
acum au omis un număr important de familii înnobilate inclusiv în secolul
al XIX-iea, sau chiar în anul 1905!
Care era statutul acestora? Până în secolul al XVI-iea nobilii
maramureşeni au avut drepturi patrimoniale, juridice, sociale sau politice
similare cu cele al nobililor din restul regatului, cu unele particularităţi legate de
moştenirea fetelor sau de pedeapsa trimiterii în exil, precum vikingii. Principala
lor ocupaţie a fost războiul: ei au fost luptători redutabili, fiind răsplătiţi pentru
vitejia manifestată în luptele din întreaga Europă. Ulterior răscoalelor din 1492
şi 1514, drepturile acestora au început să se diminueze, concomitent cu
sărăcirea cauzată de expansiunea demografică şi parcelarea moşiilor, cu
emigrările, mai ales înspre Solnoc, dar şi cu înnobilarea tot mai multor
armalişti. În secolul al XVII-iea, nobilii au început să plătească impozite, e
adevărat, mult reduse în comparaţie cu cele ale ţăranilor sau iobagilor. La 1753
au rămas scutiţi doar nobilii cu minim doi iobagi, iar între anii 1770 - 1786
armaliştii au fost eliminaţi de pe listele nobiliare, rămânând doar cei care aveau
titluri de la regii legitimi ai Ungariei. În 1848, drepturile nobilimii mici au fost
abolite, dar după 1865 nobilimea mare s-a bucurat de o recunoaştere parţială,
care a fost anulată în 1919 în întreaga Europă Centrală.
Acestea sunt coordonatele preliminare între care am putea conscrie, în
linii foarte sumare, nobilimea maramureşeană.
până

4. Câteva biserici

dispărute

ale

Maramureşului:

Sighet,

Năneşti,

Tisa

şi

Berbeşti

• Pe locul bisericii ucrainene de zid ,,Înălţarea Sfintei Cruci", aflată odinioară
la periferie, iar astăzi în plin centru istoric al Sighetului Marmaţiei, a existat
iniţial o altă biserică, tipic maramureşeană, din lemn. Strămutată de la
mănăstirea Săcel şi consacrată în 1749, această biserică a ars în anul 1804,
fiind refăcută în piatră şi sfinţită patru ani mai târziu.
Până acum, nu am găsit în arhive nici o reprezentare a vechii biserici
sighetene, în schimb am identificat pe câteva vechi hărţi de secol XVIII planul
acesteia, cea mai sugestivă din acest punct de vedere fiind o hartă desenată în
1776 la scală, în stânjeni vienezi („orgii" sau „klafteri"). Biserica sigheteană, cu
dimensiunile de cca 5-6 pe 4-4,5 stânjeni, avea deci lungimea de 9,5-11,5 m şi
lăţimea de 7,5-8,5 m, fiind una de mărime medie, precum bisericile de la SârbiJosani, Deseşti etc., având capacitatea probabilă de cca 220 persoane.
Pe harta respectivă biserica apare ca având nava aproape pătrată, un
altar cu trei laturi şi este înconjurată fie de o necropolă (caz în care ar fi vorba
despre urmele primului cimitir româno-ucrainean din Sighet), fie de o calvarie.
• Biserica veche de lemn din Năneşti, una dintre cele mai "bătrâne" din
Maramureş (cele mai vechi bârne au fost datate dendrocronologic în anii
1530), a fost iniţial amplasată în Valea Pomilor, de unde a fost mutată în
centrul satului prin anii 1644-1650.
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A fost demolată în 1936, când a fost înlocuită cu un alt mic lăcaş din
lemn tencuit pe ambele feţe, existent şi azi, o parte a venerabilelor bârne fiind
transformate în grajd, unde, înainte de demolarea finală din anii 2000, au fost
verificate de către Alexandru Baboş (căruia i se datorează informaţiile de mai
sus) şi Olafur Eggertsson, în cadrul unul preţios proiect de stabilire a vârstei
reale a bisericilor de lemn maramureşene.
•
O altă biserică deosebită, cea din satul Tisa (Virişmort) de lângă Sighet, a
fost construită după anul 1711 (când lăcaşul vechi a ars). Foarte frumos
proporţionată (după cum ne-o dovedeşte un desen realizat în 1866), cu pridvor
etajat şi definită de patru turnuleţe care-i încadrau foişorul zvelt, a căzut de
asemenea pradă focului, în anul 1914.
•
Una dintre cele mai frumoase biserici de lemn ale Maramureşului, cea din
Berbeşti, a fost construită în anul 1758 şi demolată în 1932, deoarece nu mai era
utilizată, fiind înlocuită cu biserica de zid ridicată în 1884, care există şi azi.
Acum, la aproape un secol de la dispariţia acestui monument excepţional,
observăm atât la Berbeşti cât şi în alte locuri, că nici una dintre bisericile de zid
ridicate în ultimele două sute de ani în satele Maramureşului, nu a ajuns să se
impună prin frumuseţe şi atractivitate şi nici nu reuşeşte să atragă turiştii.
5. Infrastructura

militară

din Primul

Război

Mondial în zona

Munţilor

Maramureşului

În timpul Primului Război Mondial, linia frontului dintre Puterile
Centrale şi Antanta a fost stabilită pe creasta Munţilor Maramureşului. Acolo,
Armata a 7-a K.u.K. (austro-ungară, care includea şi unităţile germane
Karpathenkorps) a construit o linie fortificată cu cazemate şi tranşee, accesibilă
cu precădere dinspre Leordina-Poienile de sub Munte, respectiv de pe
aliniamentul Borşa-Cârlibaba.
Astfel, în doar câteva luni, în inima munţilor au apărut, cu munca
multor mii de prizonieri ruşi şi italieni, două căi ferate militare (LeordinaPoienile de sub Munte-Luhei respectiv Borşa-Pasul Prislop-CârlibabaIacobeni), şosele (cea în serpentine de pe muntele Copilaşu, ori cele de pe
creasta Prislop-Tarniţa Bălăsinii şi de pe văile Cisla şi Ţibău), funicularul
Luhei-Copilaşu şi două orăşele de barăci: Pasul Prislop şi Muntele Copilaşu,
fiecare adăpostind permanent câteva sute de soldaţi.
La sfârşitul războiului, cele două tabere militare au fost părăsite
(Prislopul fiind incendiat), funicularul Copilaşu a fost desfiinţat, linia ferată
Borşa-Iacobeni a rămas abandonată vreme de un deceniu fiind apoi demontată
şi mutată pe Vaser (acolo unde se află şi azi) iar calea ferată de pe valea
Ruscovei a fost convertită în linie industrială (până la inundaţiile din anii 1970
ce i-au adus sfârşitul).
Sistemul defensiv de pe creasta Munţilor Maramureşului a fost refăcut
de către armata horthistă în timpul celui de-al doilea război mondial (ca parte a
liniei fortificate "Arpada"). După războiul care a distrus majoritatea
amenajărilor, şoselele de acces au fost fie abandonate, fie convertite în drumuri
forestiere.
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Tot în timpul primului război mondial, trupele Puterilor Centrale au
construit mai multe linii de funicular, utilizate pentru ridicarea materialelor,
precum cele de la Luhei-Copilaşu, Cârlibaba etc. Unul dintre cele mai puţin
cunoscute a fost cel de pe vârful Zimbroslaviile (1616 m altitudine), care
domină masivul omonim aflat la est de Pasul Prislop şi care a constituit un
important punct strategic în perioada primei conflagraţii mondiale.
Rămăşiţele unora dintre aceste obiective militare (buncăre, tranşee) au
început recent să fie scoase la iveală în cadrul unui proiect derulat de către
Muzeul Judeţean de Istorie şi Arheologie Maramureş din Baia Mare împreună
cu Institutul de Arheologie "Vasile Pârvan" al Academiei Române din
Bucureşti.

6. 20/21ianuarie1919: tentativa de expulzare a evreilor din

Maramureş

În perioada tulbure de la sfărşitul Primului Război Mondial, atunci când
Maramureşul s-a despărţit de Imperiul Austro-Ungar şi a fost la un pas să fie
anexat de către fantomatica Republică a Huţulilor, în zonă au avut loc o
mulţime de tulburări. În acest context, a avut loc şi cel mai serios incident
petrecut vreodată între românii maramureşeni şi evrei, relaţia dintre cele două
grupuri etnice fiind, în general, una fără tensiuni deosebite.
Concret, românii din satele Săcel, Săliştea de Sus, Dragomireşti, Cuhea
şi Ieud, de pe valea Izei superioare, au decis expulzarea tuturor evreilor din
localităţile respective „în plata Domnului", peste graniţa nordică a judeţului, în
Galiţia. Acţiunea a fost organizată de către preotul din Ieud, Artemiu Andreco,
într-o discreţie totală şi fără aprobarea nimănui (la acel moment, zona se afla
deja sub administraţia Armatei Române).
Grupurile de români, constituite în „comando"- uri bine puse la punct, iau ridicat simultan - la miezul nopţii din 20/21 ianuarie 1919 - pe toţi evreii,
cărora le-au permis să-şi ia doar strictul necesar. Bagajele, bătrânii, bolnavii şi
copiii au fost urcaţi în căruţele pregătite în prealabil, iar adulţii au plecat pe jos.
Într-o linişte perfectă, întreaga coloană a pornit spre Vişeu de Jos, prin pasul
Bocicoel. Avangarda neobişnuitului exod atinsese deja valea Vişeului când,
soldaţi ai Armatei Române, preveniţi de cineva, au apărut şi i-au eliberat pe
evrei, întorcându-i la casele lor.
De notat că, în această mişcare cu caracter atât de grav, calmul şi
conduita românilor nu au dus la nici un fel de furt, devastări sau violenţe, astfel
că evreii şi-au putut recupera integral bunurile deţinute.
La momentul tentativei de expulzare, numărul total al evreilor din cele
cinci localităţi era de aproximativ 2.400 de persoane. Ulterior incidentului, între
anii 1920 şi 1930 totalul acestora a scăzut în Ieud (de la 360 la 280 de persoane)
şi în Cuhea (de la 470 la 320 de oameni), dar a crescut în Săcel, Sălişte şi
Dragomireşti. Evoluţia minorităţii evreieşti a fost apoi una rectilinie, până la cel
de-al Doilea Război Mondial, care a adus ocupaţia horthistă şi Holocaustul din
1944 ...
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7.

Ţara

celor cinci frontiere

(Maramureşul

intre anii 1918-1920)

Războiul

a izbucnit în Maramureş pe 28 septembrie 1914, după şase
zile de lupte disperate Sighetu! fiind cucerit de armata ţaristă, şi ocupat vreme
de trei zile, muscalii jefuind oraşul. La 17 octombrie, armata germană ajunge la
Sighet, iar pe 5 decembrie, datorită presiunii ruseşti, a fost adus la Sighet primul
tren blindat maghiar, ce intră în luptă cu armatele ţariste, pe linia râului Tisa. În
septembrie 1915, armatele ruseşti ale generalului Brussiloff reuşesc să „taie"
şoseaua Câmpulung-Sighet, punând în pericol oraşul, fapt care se repetă în
august 1916, apoi frontul s-a stabilizat. Pe 21 ianuarie 1917, a avut loc o luptă
aeriană, un avion rusesc fiind forţat de un aparat austro-ungar să aterizeze forţat
la Slatina, pasagerii scăpând şi fiind apoi arestaţi.
În octombrie 1916, primul ministru român, Ion. I. C. Brătianu, a semnat
Tratatul cu Antanta, prin care se revendica doar Maramureşul de la sud de Tisa,
act ce a stat la baza destrămării Maramureşului în 1920.
La 11 noiembrie 1918, războiul se termină oficial, prin capitularea
Puterilor Centrale. Pe 22 noiembrie s-a înfiinţat Sfatul Naţional Român
Comitatens şi Garda Naţională Română din Maramureş. În paralel, s-au
constituit consilii naţionale maghiare, ucrainene şi evreieşti. La 1 decembrie a
avut loc Unirea cu România.
Pe 18 decembrie, la Sighet s-a întrunit un Consiliu ucrainean care a
decis alipirea regiunii la Republica Huţu/ia (entitate nerecunoscută
internaţional, înfiinţată pe 8 ianuarie 1919). Ca urmare, trupele ucrainene
conduse de lt.col. Vorobeţ, au ocupat Sighetu! pe 16 ianuarie. A doua zi, armata
română trecu Gutinul şi-i atacă pe ucraineni, învingându-i după lupte grele (în
care au fost ucişi 32 ucraineni, 55 fiind răniţi, peste 100 căzând prizonieri, restul
fugind cu trenul pe Tisa în amonte). „Republica" a căzut la începutul lunii iunie,
fiind desfiinţată de armatele române.
În paralel, pe 21 ianuarie, cetăţenii din Hust au votat unirea cu
Republica Ucraina de Vest (altă republică nerecunoscută internaţional), deşi de
fapt, regiunea se afla sub controlul Republicii Sfaturilor a lui Bela Kun, fiind
controlată cu ajutorul trupelor de secui ale Directoratului Comunist Satu Mare.
Ofensiva Detaşamentului mixt Olteanu contra celor 3.000 de secesionişti huţuli
şi 1.700 de comunişti maghiari cu 4 guri de artilerie ce controlau părţi din
Maramureşul de nord, a început în aprilie, pe data de 20 fiind atins aliniamentul
Hust-Satu Mare, la nord de acest punct stabilindu-se ocupaţia cehoslovacă. Tot
acum, s-a înfiinţat plasa românească Sighet, lucru nerecunoscut de cehoslovaci.
Pe 7 mai 1919, la Paris, s-a stabilit graniţa provizorie dintre
Cehoslovacia şi România, prima luând linia ferată Csop-Sighet (!), cu o
extindere posibilă de 4 km spre sud, lăsând doar oraşul în mâna românilor! În
iulie, o ofensivă bolşevică maghiară reocupă întreg Maramureşul de nord, fiind
apoi respinsă de cehoslovaci. Abia în iulie, întregul Maramureşul a fost
pacificat.
Pe 3 aprilie 1920, guvernul român a solicitat o rectificare a graniţei,
odată cu acceptarea evacuării Maramureşului de nord de către trupele române,
iar pe 5 mai s-a semnat convenţia de la Satu Mare pentru utilizarea căii ferate
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Halmeu-Sighet-Valea Vişeului şi a şoselei Săpânţa-Sighet-Bocicoi. Aceasta
prevedea tranzit reciproc, în care românii puteau circula fără probleme pe şoseaua
cehoslovacă Huta-Remeţi-Săpânţa!

La 4 iunie a avut loc scindarea oficială a Maramureşului, în urma
tratatelor de pace de la Trianon-Paris: partea nordică (7.119 km 2) a revenit
Cehoslovaciei, iar cea sudică (3.381 km 2) României. Armata română, la ordinul
premierului Mareşal Averescu, s-a retras la sud de Tisa, Sighetul şi întreg
Maramureşul devenind pentru trei decenii izolate, deoarece unica cale ferată de
legătură rămânea în Cehoslovacia şi Polonia. Pe 8 iunie, generalul român Petala
a cerut la întrunirea cu cehii modificarea frontierei pe Tisa, pentru a se salva
şoseaua Sighet - Săpânţa - Huta - Satu Mare.
Pe 21 iulie, evacuarea
Maramureşului de nord era terminată, ultimii jandarmi români părăsind acel
teritoriu.
La 20 august 1920, la Sevres-Paris, s-a semnat Tratatul final de
frontieră dintre România şi Cehoslovacia, care a lăsat întreg Maramureşul de la
sud de Tisa în România, iar cel nordic în Cehoslovacia (de unde a încăput apoi
în mâinile horthiştilor, apoi în cele sovietice, iar azi este teritoriu ucrainean).

8. Deportarea evreilor din

Maramureş:

lista "trenurilor morţii"

În 2014 s-au împlinit 70 de ani de la deportarea evreilor maramureşeni.
în regiune începând cu secolul al XVII-iea, aceştia au căzut victime
„soluţiei finale" aplicate în anul 1944 de către autorităţile horthiste de ocupaţie.
Adunaţi iniţial în ghetouri, evreii maramureşeni au fost deportaţi în
lagărele de la Auschwitz-Birkenau, lista „trenurilor morţii" fiind următoarea:
Stabiliţi

-16 mai, tren plecat din gara Sighet cu 3007 evrei ..
-17 mai. Tren cu 3052 evrei, plecat din Boureni (Maramureşul de nord, azi în
Ucraina).
-18 mai. Tren cu 3248 evrei, plecat din Sighet.
-19 mai. Tren cu 3032 evrei, plecat din Vişeu de Sus.
-20 mai. Tren cu 3104 evrei, plecat din Sighet.
-21 mai. Tren cu 3013 evrei, plecat din Vişeu de Sus.
-22 mai. Tren cu 3490 evrei, plecat din Sighet.
-23 mai. Tren cu 3023 evrei, plecat din Vişeu de Sus.
-24 mai. Tren cu 3328 evrei, plecat din Hust (Maramureşul de nord).
-25 mai. Tren cu 3317 evrei, plecat din Ocna Slatina (Maramureşul de nord).
-25 mai. Tren cu 3006 evrei, plecat din Vişeu de Sus.
-26 mai. Tren cu 3249 evrei, plecat din Hust (Maramureşul de Nord).
-28 mai. Tren cu 2208 evrei, plecat din Teceul Mare (Maramureşul de Nord).
-2 iunie. Tren cu 2396 evrei, plecat din Hust (Maramureşul de Nord).
-6 iunie. Tren cu 1852 evrei, plecat din Hust (Maramureşul de Nord).
În acest mod, aproape toţi cei cca 80 de mii de evrei din Maramureş (40
de mii locuind în sectorul aflat azi în România, iar restul, la nord de Tisa), au
fost trimişi în lagărele de exterminare (unii dintre ei fiind deportaţi din
ghetourile din Ujgorod, Muncaci, Seleuşul Mare, Beregovo sau Mateszalka).
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(cca 100 de persoane de la sud de Tisa şi un număr probabil
de la nord de râu) au scăpat, fiind ascunşi de către unii români sau
ucrainieni curajoşi, ori refugiindu-se prin munţi.
Numărul supravieţuitorilor care s-au întors în Maramureş a fost foarte
redus: recensământul românesc din 1948 a înregistrat 3072 evrei, în timp ce,
conform Comitetului Democratic Evreiesc, numărul acestora era în anul 194 7
de cca 5000 de suftele. La nord de Tisa, în anii 1950 se estimează că trăiau cca
5-6000 evrei. Marea majoritate a acestora au emigrat apoi în Israel, SUA etc.,
cu precădere între anii 1950-1980.
Foarte

puţini

asemănător

9.

Diferenţa

dintre „ Ţara

Maramureşului" şi „judeţul Maramureş"

Pe an ce trece, confuzia dintre „Ţara Maramureşului" şi restul judeţului
nume este tot mai mare. De vină sunt atât o anumită parte a presei, cât
şi unii politicieni, funcţionari, oameni de cultură, operatori în turism, cântăreţi
de muzică populară etc.
Pentru cei care nu ştiu, judeţul Maramureş de azi este de fapt alcătuit
din „adevăratul" Maramureş („Ţara Maramureşului" ori Maramureşul
„voievodal", „istoric" sau „de dincolo de Deal", cum mai este denumit),
mărginit la sud de „Ţările" Lăpuşului, Chioarului (parte rămasă în judeţul Sălaj)
şi Codrului (parţial, restul aflându-se în judeţele Satu Mare şi Sălaj).
Între anii 1299-1538 şi 1733-1918 Maramureşul a aparţinut direct de
Ungaria, în timp ce celelalte trei „ţări" au fost dintotdeauna legate doar de
Transilvania. Aceasta este una dintre sursele diferenţelor vizibile şi azi dintre
cele două părţi. Astfel, dacă locuitorii celor trei „ţări" alipite se aseamănă mult
cu cei ai altor regiuni ardelene (precum „Ţările" Silvaniei, Năsăudului sau
Beiuşului), privind dintotdeauna către sud, „moroşenii" sunt un grup aparte, mai
conservator, care s-a orientat de-a lungul istoriei mai degrabă spre vest, ori,
dimpotrivă, către est.
Vechiul comitat Maramureş (cu reşedinţa la Sighet), al treilea ca
mărime din Imperiul Habsburgic şi apoi din cel Austro-Ungar, a dispărut odată
cu Unirea din 1918, fiind redus la o treime din suprafaţa pe care a deţinut-o
vreme de 600 de ani, celelalte două treimi fiind atribuite Cehoslovaciei. În
perioada interbelică, devenit unul dintre cele 71 de judeţe ale României Mari,
Maramureşul a rămas în acelaşi timp o provincie de sine-stătătoare (la fel ca
Banatul sau Oltenia), reprezentând de fapt cea mai mică regiune istorică
românească, întinsă pe doar 3.381 kmp (urmat apoi ca mărime de Bucovina şi
de Cadrilater).
De fapt, în perioada interbelică (informaţii documentate găsiţi aici),
micul Maramureş a fost o provincie aparte, fiind doar pentru scurt timp asimilat
Directoratului Ministerial Cluj (între anii 1929-1931, atunci când ţara era
segmentată în şapte asemenea directorate), respectiv Ţinutului Someş (printre
cele 1O ţinuturi regale existente între anii 1938-1940), regiuni efemere de mari
dimensiuni cu reşedinţa la Cluj.
Existenţa de sine-stătătoare a celei mai mici provincii româneşti nu a
deranjat pe nimeni până la venirea comuniştilor. Aceştia au creat în 1950 un nou
cu

acelaşi
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sistem administrativ după model sovietic, înfiinţând, printre altele, „regiunea
Baia Mare" (struţo-cămilă rebotezată în anul 1960 „regiunea Maramureş"), care
a acaparat la început doar jumătate din „Ţara Maramureşului" (satele de pe văile
Vişeului şi Iza superioară fiind arondate iniţial regiunii Rodna, până în anul
1952), împreună cu întreg Sătmarul şi cu o bucată din Sălaj (Solnoc ), reşedinţa
regională devenind Baia Mare (fost sediu de plasă în judeţul Satu Mare).
De acum, încurcătura a devenit totală, astfel că oficialii au început să se
refere la micul Maramureş (lărgit masiv şi subit) cu apelativul „Maramureşul
istoric". Provincia istorică a ajuns apoi, odată cu reorganizarea administrativă
din 1968, parte a noului judeţ Maramureş (total diferit de judeţul interbelic
omonim!) cu reşedinţa tot la Baia Mare, această stare de lucruri fiind perpetuată
până în ziua de azi.
Păstrarea şi

accentuarea confuziei nu

generează

avantaje

În vederea omogenizării cât mai profunde a caracterului diferit
caracteristic vechilor „ţări" care compuneau judeţul, autorităţile comuniste au
utilizat diverse metode, începând de la distribuirea strategică a locurilor de
muncă oferite tinerilor (aşa-zisele „repartiţii" obligatorii), până la spălarea
creierului, în principal prin intermediul controlului asupra educaţiei, culturii,
presei, folclorului, festivalurilor etc.
Lucrurile s-au complicat suplimentar în anul 1999, atunci când în
patrimoniul UNESCO a fost acceptat grupul de opt biserici din lemn
„maramureşene'', care de fapt sunt doar cinci (Ieud, Poienile Izei, Bârsana,
Budeşti şi Deseşti), dar cărora le-au fost adăugate biserici din Ţara Chioarului
(Şurdeşti şi Plopiş), respectiv din Ţara Lăpuşului - Rogoz. Practic, Ministerului
Culturii de la acea epocă i se datorează faptul că a reuşit să dea confuziei
identitare maramureşene o dimensiune internaţională!
În 2009, cântecului „Doina" i-a fost recunoscut statutul de patrimoniu
imaterial UNESCO. Conform documentaţiei semnate de către Institutul de
Etnografie şi Folclor şi Ministerul Culturii (vezi aici), varianta "Doinei"
intitulată „horea cu noduri" ar fi interpretată în „Maramureş" de doar 11
persoane din satele Costeni, Ungureni, Lăpuş şi Suciu de Sus! Deci, din „Ţara
Lăpuşului"! Într-un mod greu de calificat, la UNESCO nu a ajuns nici măcar o
informaţie despre satele „de după Deal" unde este localizată de fapt „horea cu
noduri maramureşeană" ...
Lucrurile continuă azi să fie amestecate din ce în ce mai tare, atât prin
intermediul celor enumeraţi mai sus, cât şi prin contribuţia unor asociaţii nonprofit bine mediatizate, care atrag fonduri autohtone ori străine pentru proiecte
legate de patrimoniu, tradiţii sau turism.
Acei băimăreni şi alţi locuitori din sudul judeţului care pronunţă cu
jumătate de gură Lăpuş, Chioar ori Codru dar care susţin apăsat că ar fi
MARAMUREŞENI, sunt tot mai numeroşi. Prin alte părţi de lume se consideră
că existenţa a patru culturi etnografice diferite pe o suprafaţă atât de redusă este
o mare oportunitate, dar în judeţul Maramureş acest lucru pare să fie o ruşine,
darmite să aibă vreo valoare aparte ...
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Practic, discutăm despre o omogenizare caracteristică globalizării:
încercându-se imitarea cu orice preţ a „Maramureşului istoric", în Lăpuş, Chioar
şi Codru se abandonează ori se distruge zestrea moştenită din bătrâni, se pierde
propria identitate a acelor locuri.
Regiunea montană Polonia mică (Malopolska, din sudul statului cu
acelaşi nume) este considerată cea mai atractivă zonă etnografică a ţării
respective, pentru că locuitorii de acolo conservă, pe un spaţiu restrâns, cca 15
tipuri de costume populare şi graiuri locale diferite! La polul opus, s-a
demonstrat deja că atât Mica Veneţie şi replica Turnului Eiffel din Las Vegas,
cât şi copiile oraşelor europene „clonate" de chinezi, sunt departe de a reuşi să
convingă precum originalele ...
Dacă modelul polonez ar fi urmat şi în judeţul Maramureş, toată lumea
ar avea de câştigat. Oricine poate vedea cu ochiul liber că măsura renunţării la
tradiţiile proprii precum şi imitarea exagerată a „moroşenilor" a fost un eşec şi
nu a adus nici recunoaştere şi nici turişti în Chioar, Lăpuş şi Codru. Şi nu va
aduce nici de acum înainte, decât dacă locuitorii acestor zone vor accepta
realitatea, care este una singură: ei trebuie să-şi pună în valoare propria
moştenire culturală, cu portul popular, muzica, bucătăria şi obiceiurile rămase
din bătrâni.
Căci, în fond, arhitectura, textilele de interior ori dansurile lăpuşene,
chiorene şi codreneşti sunt la fel de atractive precum cele din Ţara
Maramureşului! Iar tradiţiile, bine împachetate, autentice şi diversificate, au
ajuns în ziua de azi să fie preţuite ca nişte adevărate nestemate.

1O. Microfragmente de istorie

locală

număr de 86 de ţipţeri din Vişeu de Sus au fost
de Armata Roşie, pe criteriul că aparţineau etniei germane. Au fost
selectaţi bărbaţii între 17-45 ani şi femeile între 18-30 ani, cărora li s-a spus să
şi ia haine groase şi hrană pentru 20 de zile.
În data de 20 ianuarie aceştia au fost transportaţi cu camioanele la
cazarma din Sighet, loc unde li s-au adăugat câţiva germani sigheteni şi din
Câmpulung la Tisa. Pe 22 ianuarie, au fost cu toţii transportaţi la Satu Mare,
unde au fost îmbarcaţi în trenuri de vite. Apoi au poposit, pentru noi
"încărcături", la Oradea, Cluj, Braşov şi Iaşi, abia pe 30 ianuarie trenul cu circa
1500 de persoane intrând în URSS. Destinaţia finală, Orsk din munţii Urali, a
fost atinsă abia pe 7 martie, deci după 47 de zile! În total, circa 70 de mii de
etnici germani din Transilvania au fost deportaţi în Siberia.
Ţipţerii maramureşeni au muncit în lagărele sovietice (mai ales în uzine
metalurgice dar şi în construcţii), în condiţii grele, însă nu ca prizonieri, ci ca
salariaţi contra unei sume minuscule, până în decembrie 1949, când au fost
repatriaţi, pe la Sighet. Şapte dintre vişeuani au murit însă în Siberia, fiind
îngropaţi acolo, în morminte anonime.

A. La 17 ianuarie 1945, un
reţinuţi
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În cimitirul militar german de la Miraj, de pe Vaser au fost înhumaţi 98
soldaţi ai Regimentului 3 Vânători de Munte din corpul de armată "Carpaţi" Karpathenkorps, alături de patru soldaţi austro-ungari şi de trei ruşi, căzuţi cu
toţii în luptele cu armata ţaristă din Munţii Maramureşului, din iarna anilor
1916-1917.
Cimitirul, amplasat lângă staţia Miraj, la km 35,6 de pe traseul
"Mocăniţei" (inaccesibil cu trenul turistic care urcă doar până la Paltinu, la km
21,6), veritabilă operă de artă, a fost spălat de inundaţii în perioada interbelică şi
abandonat vreme de mulţi ani, fiind readus parţial la lumină în anul 2011.
Nici o sculptură nu s-a mai păstrat acolo până azi, dar totuşi s-au
conservat, oarecum miraculos, terasele, aleile pietruite, treptele de acces,
fundaţiile şi zidul de incintă al cimitirului.
C.
Practic, aproape peste tot, începând de la lista monumentelor istorice
din România şi până la ghidurile turistice şi cărţile despre Săpânţa şi
Maramureş, se menţionează că începuturile Cimitirului Vesel s-ar fi pus în anul
1935, atunci când Stan Ioan Pătraş (1908-1977) ar fi sculptat şi pictat primul
semn funerar.
În realitate, există dovezi (pe care le voi publica altădată) despre alţi doi
sculptori de cruci de dinainte de Pătraş, despre faptul că a existat cel puţin o
cruce sculptată şi pictată încă în anul 1913 (!),precum şi că prima lucrare a lui
Pătraş datează din anul 1932 şi nu din 1935, cum a scris el însuşi pe fruntarul
porţii de intrare în cimitir!
În urmă cu zece ani am fotografiat toate crucile existente la acea dată în
Săpânţa, printre acestea aflându-se şi una din anul 1934 (realizată de Stan Ioan
Pătraş), respectiv o alta din 1922 (cioplită de către unul dintre precursorii
acestuia).
D.
Ultima (şi singura) dublă vizită imperială a avut loc în Maramureşul
anului 1916, cu ocazia inspecţiei trupelor Puterilor Centrale de pe frontul din
Carpaţii de Nord. Într-o fotografie realizată cu acest prilej (vezi imaginea mai
jos), pe 11 septembrie 1916 la Vişeu de Sus, apar ultimul Împărat austro-ungar,
Karl I (1887-1922) şi ultimul Împărat german, Wilhelm al Ii-lea (1859-1941).
B.
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Fotografie realizată în Vişeu de Sus la data de 11 septembrie 1916,
reprezentându-i pe ultimul Împărat austro-ungar, Karl I (1887-1922) şi pe ultimul
Împărat german, Wilhelm al II-iea (1859-1941), veni/i să inspecteze linia frontului din
Mun/ii Maramureşului. Imaginea provine din Biblioteca Na/ională Austriacă de la
Viena (Osterreichische Nationalbibliothek), sec/iunea K.u.k. Kriegspressequartier şi
are numărul de inventar WK1/ALB059/16361.

E.
Piaţa centrală a Sighetului (azi Piaţa Libertăţii) a fost împodobită în
anul 1776 cu statuia Preacuratei Fecioare Maria, primul monument public al
oraşului. Aceasta a fost ridicată ca protecţie împotriva ciumei, cu fonduri
obţinute de la Tezaurariatul imperial şi de la enoriaşii catolici din "Congregaţia
Mariană".

Iniţial , statuia a fost amplasată în partea de vest a Pieţei (înspre staţia de
taxi de azi) ca apoi, pe la finele secolului al XIX-lea, să fie mutată în mijloc (de
unde a fost strămutată înapoi după anul 1921 ), fiind definitiv demolată în 1938,
la câţiva ani după amenajarea Parcului Central, cu aleea castanilor care dăinuie
şi azi. Doar torsul valoroasei statui a fost salvat, acum fiind amplasat în
cimitirul romano-catolic.

F. Au existat căi ferate ce traversau munţii : linia Borşa - Iacobeni, construită
peste Prislop în 1915 şi linia Telciu - Moisei, terminată în 1940 şi reconstruită
apoi cu ecartament normal sub numele Salva - Vişeu în 1949.
Încă în secolul XVIII, şoseaua Sighet - Budeşti - Cavnic (Drumul
Măriuţei) era traversată de poştalioanele ce legau regulat Maramureşul de Buda
şi Viena. În acelaşi veac se construia drumul peste Ruta (Piatra - Certeze),
modernizat în 1830. În 1788, apar pe hărţi drumurile accesibile trăsurilor epocii
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de la Săcel - Dealu Ştefăniţei, Borşa - Cârlibaba, Poienile de sub Munte - Galiţia
(modernizat în 1916), plus drumurile spre Polonia. Drumul lui Mantz (Baia
Borşa - Cârlibaba) a fost construit prin 1850, iar şoseaua din Pasul Gutâi a
devenit carosabilă în anul 1858.
date despre atestarea controversată a unor aşezan
despre care se susţine în geografiile istorice dedicate regiunii,
atât cele vechi cât şi cele foarte recente, că ar data din anii 1913 sau chiar 1956.
Datele de mai jos provin din Arhivele Naţionale Maghiare de la Budapesta
(MOL).
G.

Câteva

maramureşene,

Satele Repedea, Valea Vişeului, Baia Borşa, Bistra şi Crasna Vişeului
sunt atestate, cel mai târziu, în anii 1776, 1785, 1828, 1838 şi 1869. Satul Piatra
l-am găsit menţionat sigur în anul 1811, Valea lui Francisc fiind pomenit încă în
1828. Cătunele forestiere sau miniere Jireapăn, Totoş, Prestânci, Măcârlău şi
Bardău existau în 1780, iar Ştevioara şi Făina erau filii ale bisericii din Vişeu în
anul 1838.
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Borne de graniţă pe vechea frontieră de stat dintre
România - Cehoslovacia- Polonia
Muzeograf Vasile Timur

Chiş*

România în zona Maramureşului, în perioada 1919 - 1939 a avut
cu Polonia iar în perioada 1921- 1939 cu Cehoslovacia.
În Depresiunea Maramureşului pe Munţii Maramureşului (România) pe
frontiera de stat dintre România şi Ucraina se află vechile borne de graniţă
dintre cele trei state.
graniţă

REZULTATE
1.

Triplex Confinium

Borna de pe Vârful Stogu
Borna se află pe Vârful Stogu - 1651 m (Stih, CTir) din Munţii
Maramureşului , pe frontiera de stat, între borna României şi Ucrainei, pe
teritoriul administrativ al localităţii Poienile de Sub Munte, judeţul Maramureş
(foto 1,2).
Coordonate GPS: N 47 50 07,1, E 24 33 46,8.
Borna a fost Triplex Confinium (din latină „graniţă triplă") , adică o
bornă de graniţă între trei state: România, Cehoslovacia şi Polonia.
Borna are o înălţime de 100 cm din care soclul de 20 cm şi borna de 80 cm.
Soclul este rotund şi are un diametru de 60 cm iar borna este rotundă şi
are un diametru de 40 cm.
Borna este confecţionată dintr-un granit alb foarte rar şi este împărţită în
3 părţi (foto 3), fiecare ţară având o parte. Iniţial au fost sculptate şi stemele
ţărilor, dar au fost distruse, se pot vedea doar urmele (foto 4).

Triplex Confinium - borna de pe Vârful Stogu (foto 2)
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Triplex Confinium (foto I

Locul unde a fost stema României (foto 4)

ROMÂNIA

CEHOSLOVACIA

POLONIA
Borna împărţită în trei (foto 3)
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2. Borne de

graniţă

pe frontiera cu Polonia

Bornele se află în Munţii Maramureşului , pe frontiera de stat dintre
România şi Ucraina, pe teritoriul. administrativ al localităţilor Poienile de Sub
Munte şi Vişeu de Sus. (foto 5)
Sunt borne de graniţă care au fost amplasate pe frontiera de stat dintre
România şi Polonia.
Bornele sunt confecţionate din fontă, şi sunt inscripţionate cu litera R
(România), P (Polonia) şi 1927, anul când au fost amplasate (foto 6,7).
Majoritatea bornelor au dispărut, probabil mai există 1-2 borne, care
trebuie identificate.

Foto 5

Foto 6, 7

Concluzii

Triplex Confinium şi bornele care au rămas pe teritoriul României, pe
frontiera de stat dintre România şi Ucraina, ar trebui declarate monument istoric
şi trecute pe Lista Monumentelor Istorice.
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Muzeul de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia,
Ucraina
Ion M.

Botoş

Directorul Muzeului de Istorie şi Etnografie
al românilor din Transcarpatia

Muzeul este aşezat în localitatea Apşa de Jos (în ucraineană
Nijinea Apşa), raionul Teceu, regiunea Transcarpatia, Ucraina. Apşa de
Jos este cea mai mare localitate românească din partea dreaptă a râului
Tisa.
Majoritatea populaţiei este de origine română (după ultimul
recensământ din Ucraina în anul 2001). În localitate locuiesc: vorbitori de
limbă română - 97,69%, ucraineană- 1,59% şi alte limbi - 0,5%).
Poziţia geografică a localităţii Apşa de Jos: N, 4 7°59'51" şi E
23°50'18".
Suprafaţa: 30 km 2 • Altitudine 251 m.
Sub jurisdicţia comunei Apşa de Jos sunt satele: Peştera ş1
Podişor.

Cod poştal: 90571
Populaţia:

Comuna Apşa de Jos - 8514;
Satul Apşa de Jos - 7.227 lei;
Satul Peştera - 104;
Satul Podişor - 1183.
Localitatea este atestată documentar la 1387, aflându-se în
componenţa Comitatului Maramureş până la 1 Decembrie 1918, care a
făcut parte, pe rând, din Regatul Maghiar, iar din 1867 şi până la 1
Decembrie 1918 din Austro-Ungaria: din 1 decembrie 1918 şi până în 26
iulie 1921 a făcut parte de facto şi de iure din componenţa statului român,
judeţul Maramureş, pe urmă a trecut sub jurisdicţia Cehoslovaciei până la
sfărşitul anului 1938, puţin timp s-a aflat în Ucraina Carpatică - până la
24 martie 1939. După ocupaţie a trecut sub jurisdicţia Ungariei horthyste
până la 20 octombrie 1944, când în localitate au intrat „eliberatorii",
adică ruşii alipind toată Transcarpatia către Ucraina Sovietică - Uniunea
Sovietică.

Din 24 august 1991 ne aflăm în Ucraina independentă.
Muzeul se află pe strada Borcaniuca, în popor numită „Drumul
ţării", pe şoseaua principală - Ujgorod -Rahiv - Iasinea. Distanţele până
la centrul raional Teceu sunt - 22 km, până la centrul regional Ujgorod 165 km, până în oraşul Sighet, judeţul Maramureş, România - 11 km.
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Muzeul a fost inaugurat oficial ca instituţie juridică la 27
septembrie 2014, înregistrat de Administraţia raională Teceu la
05.09.2014.
Primii paşi pentru a da naştere acestui muzeu s-au făcut în anul
1984. Eram tineri amândoi, cu soţia Ileană, şi ne plimbam pe stradă
observând într-o casă veche maramureşeană o lampă veche care atârna în
cameră alături de becul electric, era afumată, dar nu avea nici o valoare
pentru gazdă. Am rugat soţia ca a două zi să întrebe pe baba Borcianului,
o chema Axenia, şi să târguiască lampa. Soţia a cumpărat lampa cu 25
ruble, echivalent în jur de 40 de dolari (salariu meu de medic stomatolog
era de 11 O ruble). Soţia tot mă întreba la ce ne trebuie acea lampă, dar iam spus că o punem acasă ca să stea, vedem ...
Aşa a fost începutul ...
Tot ce este legat de istoria neamului, de tradiţii, obiceiuri
româneşti, de cultura noastră şi chiar de istoria satului natal este o
amintire frumoasă din anii de studenţie, când am întâlnit la Universitatea
de Medicină de la Livov unde eram student pe bunul meu prieten,
profesorul universitar Vasile Şt. Petrus. Eram în anul II, mă aflam la o
lecţie de microbiologie unde dl. profesor ne citea materia, după lecţie a
anunţat că toţi studenţii din Transcarpatia să rămână în sală. Ne-am
cunoscut atunci şi am rămas prieteni toată viaţa, ba chiar mai mult. Soţia
îmi spunea totdeauna că ne înţelegem ca tata şi fiul. Pentru Dumnealui
totdeauna eram Ion. Atunci, în perioada sovietică, la Livov era pentru
mine ceva nou, pentru toţi eram Ivan, dar profesorul peste tot mă striga şi
chema Ion.
De la el am primit primele lecţii de istorie locală, regională şi pe
urmă naţională.

Eu după şcoala terminată în acea perioadă nu cunoşteam practic
nimic, în şcoală nu ne-a învăţat nimeni despre istoria neamului, tot ce se
vorbea era despre crearea poporului sovietic cu o mamă şi un tată comun
pentru toţi.
Eram tânăr şi nu înţelegeam multe lucruri din viaţă, dar când
venea în ospeţie la noi, în dreapta Tisei, uncheşul Titus Botoş, de la ClujNapoca, deseori amintea de istoria noastră, de cetăţile dacice de la Apşa
de Jos, aflate pe dealurile Beşicura şi Cremniţa, dar noi nu eram cu
gândul la uncheşul. Pe urmă după mulţi ani, uncheşul nu era de acum
printre cei vii, ne aminteam de el dar totodată ne părea rău că nu am luat
informaţiile pe care le cunoştea el despre istoria noastră. Cu un cuvânt
eram tânăr. .. la noi, la români, se zice că mintea vine cu anii şi credem că
aici a fost şi este adevărul.
Dar viaţa merge înainte. Am cunoscut pe bunul prieten din
localitatea Peri (Gruşevo), Vasile Tegza, care a dat naştere unui muzeu
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privat. Stăteam deseori cu el şi povesteam despre viaţă şi multe lucruri
vechi, dar eu pe parcurs adunam obiecte vechi atrăgând atenţia la
documente vechi, cărţi rare din zonă şi mai ales acolo unde se putea
păstra ceva în familiile de preoţi şi învăţători.
Cunoştinţele principale în muzeografie le-am primit de la bunii
mei prieteni Dr. Viorel Ciubotă, directorul Muzeului Judeţean Satu Mare
şi dl. Dr. Mihai Dăncuş, directorul Muzeului Maramureşean, deseori
participând la diferite manifestări organizate de aceste instituţii.
Mă întâlneam atât eu cât şi soţia cu diferite personalităţi din ţară
(România), auzind o mulţime de lucrări ştiinţifice în istorie, etnografie,
muzeografie şi deseori stăteam de vorbă cu bunii mei prieteni atât din
Sighet cât şi din alte zone, povesteam de istoria noastră, de zonă,
personalităţi şi totdeauna se accentua că acolo unde se păstrează limba,
tradiţiile, obiceiurile, istoria - acolo este viitor, am înţeles că trebuie ceva
de a face, că încă câţiva ani buni, poate 1O, poate puţin mai mult dar în
urma modernizării totul va dispărea.
Eu am primit a doua „specialitate" ca muzeograf participând la
manifestările organizate pe teritoriul României şi lecţiile primite de la
bunii mei prieteni, devenind unele instituţii din România foarte apreciate
de mine, de familie şi de toţi românii din Transcarpatia.
Au trecut anii şi în anul 2004, la 18 ianuarie am deschis Muzeul
de Istorie şi Etnografie al Românilor din Transcarpatia, sub egida Uniunii
Regionale a Românilor din Transcarpatia „DACIA".
La început a fost mult, dar pe urmă a devenit puţin, împreună cu
soţia Ileana pentru ca să putem onora o instituţie adevărată, a trebuit să
treacă încă 1O ani, dar de acum a fost altceva, s-a mărit numărul
obiectelor, s-au mărit colecţiile şi am început ca să vedem altceva. Am
dorit să dăm naştere la o nouă instituţie românească aici la noi acasă în
partea dreaptă a Tisei.
Am structurat muzeul pe următoarele secţii:
Secţia ţăranului român;
Secţia de etnografie;
Secţia de carte veche;
Documente;
Numismatică;
Medalistică;
Bibliotecă;

Arhivă.

Inaugurarea muzeului a fost planificată cu atât mai mult cu cât
muzeul este şi o instituţie specifică. Totuşi nu am riscat fără să nu fac o
consultaţie înainte de deschidere. Am invitat pe prietenul meu bun dr.
Mihai Dăncuş înainte de deschidere cu două săptămâni ca să facă o mică
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https://biblioteca-digitala.ro

analiză.

la Apşa de Jos, de la vamă. Dl. Mihai a
făcut o mică vizită şi, după o mică tăcere, a spus că totul este bine, fără ca
să facă măcar o observaţie, cu toate că ar fi putut să facă multe, dar a
înţeles că nu a fost uşor ca să ajungi la un aşa nivel, să construieşti un
muzeu. El toată viaţa şi-a petrecut-o numai prin muzee, unde cunoaşte
preţul muncii. Eu ca şi medic am observat totul dar m-am împăcat cu
Am venit amândoi

acasă

adevărul.

27 septembrie 2014 a devenit o zi istorică pentru mine, familie,
pentru toţi românii din Transcarpatia pentru că, în primul rând,
această instituţie este dedicată lor şi neamului nostru.
Am amintit că pe parcursul pregătirii inaugurării muzeului am
avut oaspete pe bunul meu prieten prof. dr. Mihai Dăncuş, etnograf. El a
fost primul expert care a vizitat muzeul şi este foarte important ceea ce a
văzut şi ce a observat în această instituţie.
"Muzeul care s-a deschis acum este rezultatul unei munci asidue
şi perseverente în care s-a angajat Dl. Botoş cu ani în urmă. Patrimoniul
muzeului care cuprinde mii şi mii de obiecte de o mare varietate s-a
achiziţionat şi colectat de-a lungul anilor şi de abia acum a reuşit să-l
ordoneze, să-l claseze şi să-l expună de aşa natură încât să fie accesibil
vizitatorilor, să-şi îndeplinească menirea şi destinul urmărit: să devină o
instituţie patrimonială, un muzeu.
Muzeul D-lui Botoş are mai multe componente, sectoare foarte
bine delimitate:
În interiorul casei, în saloane speciale, expune:
Istoria zonei în contextul Centrului European: mii de documente
istorice, majoritatea originale, emise de cancelariile ţărilor care au
stăpânit acest teritoriu, colecţii de presă şi carte veche ce s-au tipărit aici,
colecţii de fotografii vechi, colecţii de bancnote şi numismatică, ştampile
şi sigilii.
Sectorul de memorialistică ce cuprinde în primul rând o bogată
colecţie de corespondenţă şi documente de familie ale marilor
personalităţi ce s-au afirmat de-a lungul sutelor de ani în acest spaţiu
locuit în special de români.
O foarte bogată bibliotecă cuprinzând cărţi apărute în toate
centrele europene.
Colecţia etnografică foarte bogată şi variată, este expusă o parte în
casa care a devenit expoziţie permanentă. Aici sunt expuse costume
populare specifice diferitelor zone şi localităţi din Maramureşul din
dreapta Tisei, diferite ţesături de mare valoare artistică: feţe de masă,
şterguri, lepedee, dar şi covoare într-o mare varietate (toate acestea sunt
de ordinul sutelor şi fiecare în parte cu caracteristici proprii şi valoare
dar

şi

artistică şi documentară deosebită).
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Expoziţia etnografică continuă

în spaţiul din curte şi grădină unde
au fost găsite modalităţi ingenioase de expunere, de aşa manieră încât să
fie şi bine puse în valoare obiectele, dar şi protejate de intemperii şi alţi
factori de risc.
Prin prelungirea acoperişului construcţiilor existente, dar în
special prin spaţiile nou construite, special pentru adăpostirea obiectelor
muzeale, patrimoniul etnografic şi-a găsit locul. Colecţii întregi de unelte
folosite în practica diverselor meşteşuguri sunt expuse cu ingeniozitate
spre a fi văzute şi studiate: unelte folosite în mica industrie de
confecţionare a textilelor şi ţesăturilor în special (războaie de ţesut,
vârtelniţe, răşchitoare, sucale etc.); unelte folosite în tâmplărie, rotărie,
dulgherie; o bogată colecţie de obiecte de uz casnic şi gospodăresc, dar şi
cazanul de fiert ţuică cu tot instrumentarul şi cu posibilităţi de
demonstraţii practice etc.
Restaurarea unei porţi maramureşene provenită din Maramureşul
din stânga Tisei ne sugerează deschiderea şi circulaţia valorilor materiale
şi spirituale ale maramureşenilor de peste tot şi pentru totdeauna de pe
cele două maluri ale Tisei." (Dr. Mihai Dăncuş)
MY3EH ICTOPII TA ETHOrPA<l>II PYMYH 3AKAPIIATTB,
YKPAIHA

M}'3eH: po3TalllOBaHHif B cenmu:i HmKH» Arrrna, T»qischKoro
paifoHy, 3aKaprraTChKOÎ o6nacTi, YKpaîHa.
HmKH» Arrrna e Haif6iJihlllHM PYMYHChKHM HaceJieHHM IIYHKTOM
Ha rrpasoMy 6epe3i piqKH THca, 6inhrnicTh HaceJieHH» PYMYHChKoro
IIOXO;::pKeHH»: rriCJI» OCTaHHhOrO rreperrHcy HaceJieHH», »Ke Bi.[(6yJIOC» B
YKpaîHi B 2001 pou;i, - 97,69% MernKaHu;is cena rosopub PYMYHChKOIO,
YKPaîHChKOIO - 1,59% rn iHrnHMH MoBaMH - 0,5%.
reorpacpiqHe IIOJIO)l{eHH» ceJia HmKH» Arrrna: 4 7°59'51" N Ta
23°50'18 ".
Ilnoma cena: 30.00 KM 2 • BHCOTa Ha.[( piBHeM MOp» 251 M.
Ili.[( 10pHC.[(HKU:ie10 cena HmKH» Arrrna 3HaxOMThC» cena:
IlernTepa rn Ilo.[(irnop.
IlornTOBHH iH.[(eKc: 90571
HaceJieHH»:
CenHme HH)l{H» Arrrna - 8514;
Ceno HH)l{H» Arrrna - 7.227;
Ceno IlernTepa - 104;
Ceno Ilo.[(irnop - 1183.
Ceno .[(OKYMeHTaJihHO Jacsi.[(qeHo (3a3HaqeHo) B 1387 p, 6y.[(yqH
B CKJia.[(l
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fpacpcTBa MapaMypern .ll.O 1 rpy.ll.Hjl 1918 poKy, aotto 6yno TaKO)I(
qacTHHOIO YropcbKOro KoponiacTBa, rn 3 1867 poKy .ll.O 1 rpy)l.Hjl 1918
poKy - aotto 6yno qacTHHOIO AacTPo-YropmHHM, 3 1 rpy.ll.Hjl 1918 poKy
.ll.O 26 JIHTIHjl 1921 poKy ceno 6yno qacTMHOIO P}'MyttChKOÎ )l.ep)l(aaM, )l,ecpaKTo i )l,e-IOpe, noaiTy MapaMypern, TIOTÎM ceJIO IlÎ)l,IlaJIO TIÎ)l,
IOpHC)l,HKL{ÎIO qexocnoaaqqHHH )l,0 KÎHL{jl 1938 poKy, He6araTO qacy
axo)l.HJia .ll.O cKJia)l.y KapnaTChKOÎ YKpaîHH - .ll.O 24 6epe3Hjl 1939 poKy
nicJijl oKynauiî i nepeJiurno ni.ll. IOpMC.ll.HKUÎIO XopTHChKoî YropmMHM .ll.O
20 )l(OaTHjl 1944 poKy, KOJIH a ceni )'BÎHllIJIH "aH3aOJIHTeJii", T06To
pocijlHH, i atteKC)'BaJIH 3aKapnarrH .ll.O PaMHChKOÎ YKpaîHH
PaMHChKOro CoI03y.
3 24 cepnHjl 1991 poKy aÎ)l,HOCHMOCH )l,0 He3aJie)l(HOÎ y KpaÎHH,
MyJeH p03TallloaaHMH Ha ayJIMUÎ liopKaHIOKa, 17, a Hapo.ll.i Ha3HaaIOTh i"i
<<)l:PYMYJI uapili», ronoatta .ll.Opora -Y)l(ropo.ll. - Paxia - .51cHHjl. ,no
paJioHHoro ueHTPY THqia - 22 KM, .ll.O o6nacttoro ueHTPY - 165 KM, .ll.O
PYM)'HChKOro Micrn CireT, noaiTy MapaMypern, P}'MyttÎH - 11 KM,
ocpiuiHHO CTBopeHHH HK IOpH.ll.HqHHH 3aKJia)l, 27 aepeCHjl 2014 poKy,
3apeecTPoaaHHH a THqiachKÎH paJioHHÎH a)l.MÎHÎCTPauiî 05.09.2014 poKy.
ITepllli KpOKH )l.Jijl cTBopeHHH Qhoro MyJeIO 6ynH 3po6netti a 1984
poui. MH 6ynM MOJIO.ll.HMM; 3 .ll.P~MHOIO IJIHHOIO i nporynIOIOqMch no
ayJIHL{Î, MM TIOMÎTHJIH a crnpoMy MapaMOpOllICKOMY 6y)l.HHKY crnpy
naMny. Botta aHcina a KÎMHaTi nopyq 3 eJieKTPOJiaMnoqKoIO, 6yna
3a)l,HMJieHa i He MaJia HÎjlKOÎ UÎHHOCTÎ )l,JIH rocno)l,apH . .51 nonpocMa
.ll.P~HHY 3aJiTH .ll.O 6a6ui liopqattynyJi, (3aaTH i"i AKcettH) i KynMTH y Heî
naMny. Ha .ll.pyrHH )l,eHh .ll.P~HHa KynHJia JiaMny 3a 25 py6nia,
( eKaiaaneHT MaH)l(e 40 )l,OJiapia, MOjl 3apnnarn CTOMaTOJIOra TO)l,Î 6yna
110 py6nia). ,np~HHa ace nHTaJia Mette, ttaaimo noTPi6tta HaM UH
JiaMna, j{ aÎ)l,TIOaÎa lH, ll.(0 MH aÎ)l,HeCeMO ii )l,O)l,OMY Ta no6aqHMO ...
TaKHM 6YB noqaTOK ...
Bce, mo noa'j{3aHo 3 icrnpieIO po.ll.y (Hauiî), TPa.ll.HUÎH,
PYMYHChKHX 3aHqaîa, Harnoî KYJibTypH i HaaiTh icTopiî pÎ.ll.HOro cena, ue npeKpacHHH cnora)l, CTy)l,eHTCbKHX poKia, KOJIH j{ 3YCTpia y
Me.ll.HqHoMy yttiaepcHTeTi y Jlbaoai, )l,e j{ 6YB cTy.ll.eHTOM, Moro
xopollloro .ll.pyra,- npocpecopa yttiaepcMTeTy BacMJie CT. I1eTPyc. .51
ttaaqaacjl Ha II Kypci, naH npocpecop aMKJia)l,aa HaM MÎKpo6ionoriIO, i
TIÎCJijl 0)].Hieî 3 JieKQÎH aiH 3anponOH)'Baa aciM CTy)l,eHTaM Î3 3aKapnaTTj{
3aJIHIIlHTHCj{ a ay)l.MTopiî. MH TO.ll.Î no3HalioMMJIHCjl rn 3aJIMllIHJIHCj{
.ll.PY3j{MH Ha ace )l(HTTH, Ta HaaÎTb 6iJibllle: MOH .ll.P~MHa 3aa)l()l,H Ka3aJia,
ll.(0 MH p03}'MÎCMO O)l,HH O)l,HOro j{K 6aTbKO i CHH . .51 3aa)l()l,H )l,Jlj{ HbOfO
6YB loH. To.ll.i, a paMHChKÎ qacH, y JlbaoaH 6yno )l,Jij{ MeHe mocb Hoae,
)l,Jlj{ acix jl 6)'B IaaHOM, ane npocpecop aCIO)l,H Ha3Haaa MeHe nooco6JIHaOMY - loHOM.
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Bi.ll. Hhoro » OT}JHMaB neprni ypoKH KpanHaBcTBa (icrnpiî KpaIO ),
o6nacTi, a niJHirne H: Hau;ioHaJihHOÎ. ITicn» IllKOJIH, HKY » JaKiHqHa a TOH
qac He 3HaB npaKTHqHQ HiIJoro. B IllKOJii HiXTO He BHKJia)J.aB HaM icTopiIO
po.1J.y. Bce, mo HaM roaopHJIH, 6yno npo cTBopeHHH pa)J.HHChKoro Hapo.ll.y
Bi)]. CilÎJibHOÎ MaTepi i 6aTbKa )J.JIH acix .
.51 6ya MOJIO.ll.HM H: He P03YMÎB 6ararn )l(HTTrnHx peqeii:, ane, KOJIH
npHÎ)l()J.)l(aB .IJ.O Hac a rocTi, 3 npaaoro 6epery THCH MÎH .IJ.H.IJ.hKO TiTyc
nOTOill 3 Kn~ HanOKH, BÎH 4aCTO 3ra)J.yaaa Harny icTopiIO, npo
)J.aKÎHChKHX ipopTeQb 3 HH)l(HÎH AnrnH, 3 EerniKypH Ta KpeMHiu;i, ane MH
He cnyxanH H:oro icTopiî. Ane noTiM, nicJIH 6araTbOX poKÎB, KOJIH )J.H.IJ.bKa
He CTaJIO cepe)]. Hac, - MH Jra)J.yaaJIH H:oro i IllKO.ll.YBaJIH, mo He
npHcnyxoayaanHCH )J.O H:oro p03noai)J.eii: npo Harny icTopiIO. 0)1.HHM
cnoaoM, » 6ya MOJIO)J.HM ... Y Hac, y PYMyttia Ka)l(yTh , mo po3YM
npHXO.IJ.HTh 3 poKaMH, i MH nepeKoHycMoc», mo TYT 6yno i c icTHHa.
Ane )l(HTTH T}JHBac. .51 3YCTJJÎB Moro xopornoro )J.pyra 3 rpyrneaaBacHJie Tena, HKHH CTBOpHB npHaaTHHH MYJeH:. qaCTo 3YCTJJÎqaac» 3
HHM. MH p03IlOBÎ)J.aJIH npo )l(HTTH, npo crnpe MMHyJie i H 3aQÎKaBMBCH i
noIJaB 36MpaTM crnpi peqi, » 3aeprna yaary Ha crnpi )J.OKYMeHTM, Ha
pÎ)J.KÎCHi KHMrn B HarniH: Micu;eBOCTÎ i, oco6JIMBO TaM, )J.e MOrJIO IQOCb
36epeITMCH, - B pO)J.MHax CBHIQeHMKÎB Ta aqMTeJiiB.
Ba)l(JIMBÎ 3HaHHH B rany3i MYJeC3HaBCTBa H OTpMMaB BÎ)J. MOÎX
xopornMx .ll.PYJÎB ,ll,p. Biopen qy6orn, .ll.MpeKTopa MyJeIO noaiTy CaTy
Mape Ta BÎ.ll. naHa ,ll,p. MMxaH: ,ll,aHKyrna, .IJ.MpeKTopa MYJeIO MapaMypern.
qaCTO 6epyqM yqacTb y pi3HMX 3aXo)J.ax, opraHÎ30BaHMX UMMM
ycTaHOBaMM, MM 3 .ll.P~MHOIO 3YCTJJÎqaJIMCH 3 pÎ3HMMM oco6HCTOCTHMM
a KpaîHi (a PYMyttiî), TaK MM )J.Î3HaJIMC» 6ararn HayKoao- icrnpMqHMX
peqeii: B rany3Î eTHOrpaipiî, MYJeC3HaBCTBa. qacTO H p03MOBJIHB 3 MOÎMM
xopornMMM .ll.PYJHMH 3 Cirern, a TaKO)I( 3 ÎHrnHx Micu;eaocTeH:,
p03IlOBÎ)J.aJIM npo Harny ÎCTopiIO, npo Micu;eBÎCTb, B HKÎH MM )l(MBeMO,
npo JIIO)J.eH, MM 3aB)l()J.H IlÎ)J.KpecJIIOBaJIM, mo TaM, )J.e 36epiraCTbCH MOBa,
T}Ja)J.MIJ;iî, 3BMqaÎ, icrnpi» - TaM c Mai16YTHC. .51 3p03YMÎB, mo IlOT}JÎ6HO
moch po6MTM, 60 me KÎJibKa poKia, MO)l(e - 1O, MO)l(e - TJJOXM 6inhrne,
IlÎCJIH MO)J.epHÎ3au;iî ace 3HMKHe .
.51 OT}JMMaB .ll.pyry "cneu;ÎaJibHÎCTb" - My3eeJHaBQH, 6epyqM
yqacTh y 3axo)J.ax, opraHiJoaaHMX Ha TepMrnpiî PYMyttiî Ta 3 ypoKiB,
OTJJMMaHMX BÎ.ll. Moîx xopornHx .ll.PYJÎB. ,ll,e»Ki ycrnHoBM a PYMyttiî CTaJIM
1
)J.~e Ba)l(JIMBMMM )J.JIH MeHe, )J.JIH MOCÎ CÎM Î Ta )J.JIH acix MernKaHu;ia
3aKapnaTTH.
ITpoH:rnnM poKM. I oT 2004 pou;i, 18 ciqH» BÎ.ll.KPMBC» MYJeH:
lcTopiî rn ETHorpaipiî PYMyttia 3aKapnaTT», ni)]. eri)J.oIO 3aKapnaTChKOÎ
06nacHoî CniJIKM PYMyttÎB ",ll,AqI.51".
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Cno'laTKY 6yno 6araTo, ane nonM cTano Memne, mo6 pa.3oM 3
.ll:P)')KMHOIO lmIHOIO MM MOrJIM Kep)'BaTM crrpamKHhOIO ycTaHOBOIO.
ITpoihnno me 1O poKiB, ane Terrep ace 6yno iHaKIIIe, 36iJihIIIeHo
KiJihKiCTh o6'eKTiB, 36iJihllIMJIMCj{ KOJieKu;iî i MM IlO'laJIM 6a1IMTM peqi rroiHIIIOMy. MM xoTiJIM CTBOPMTM Hoay PYMYHChKY ycraHoay TYT, y Hac
a.z:i;oMa, Ha rrpaaoMy 6epe3M TMcH. MM crpyI<TypyaanM (rro.z:i;iJIMJIM) MYJeH
Ha HacTyrrHI p03)1;1JIM:
P03.z:i;in PYMYHChKOro ceJij{HMHa;
P03.z:i;in eTHorpa<l>iî;
p03.z:i;in CTapMX KHMr;
,lJ;oKYMeHrau;ij{;
H YMi3MaTMKa;
Me.z:i;anicTMKa;
lii6nioTeKa;
Apxia.
Bi.z:i;KpMTrn MYJeIO 6yno 3arrnaH0BaHo TMM 6inhIIIe, mo MYJeM: e
crreu:M<i>i'IHOIO ycTaHOBOIO. Ane j{ He pH3MKH)'B i BMpiIIIMB
npOKOHCYJihT)'BaTMCj{ rrepe.z:i; ai.z:i;KpMTrnM. 51 3arrpoCMB Moro xopOIIIOro
.z:i;pyra ,lJ;p. MMxaM:na ,lJ;aHKYIIIa, 3a .z:i;aa Tm1rni .z:i;o ai.z:i;KpMTrn, mo6
3po6MTM HeBeJIHKMH aHani3. MM o6M.z:i;Ba îxanM .z:i;o.z:i;oMy B HmKHJO ArrIIIy,
ai.z:i; MMTHMU:i. ITaH MMxaM: 3po6MB HeBeJIMKY eKcKypciJO i rricJijl KOpOTKOÎ
rrepepBM CKa.3aB, mo ace .z:i;o6pe, 6e3 6y.z:i;h-j{KMX 3ayaa)l(eHh. BiH Mir 6M
3po6MTM 6araTo 3a)'Ba)l(eHh, ane 3p03YMiB, mo He 6yno nerKo .z:i;icTaTMCj{
)];O TaKOro piBHj{, T06To CTBOPMTM MYJeH. BiH rrpoBiB ace CBOe )l(MTrn ITO
MYJejlX i 3Hae u;iHy rrpau;i. 51, j{K JiiKap, IIOMiTMB yce, ane rrpMMMpMBCj{ 3
lCTMHOIO.
27 BepeCHj{ 2014 poKy CTaJIO icTOpM1IHMM )J;HeM )J;Jljl MeHe, ciM'î, i
)J;Jijl acix PYMYHiB 3aKaprraTrn B rrepIIIy qepry ToMy, mo u:j{ ycraHoaa,
rrpMCBji'leHa ÎM Ta HaIIIOMY po.z:i;y .
.H 3ra.z:i;aa, mo rri.z:i; qac rri.z:i;roTOBKM .z:i;o iHaarypau;iî MYJeIO 6YB y MeHe B
rocrnx Miii xopoIIIMH .z:i;pyr - rrpoqi. ,lJ;p. MMxaM: ,lJ;aHKYIII, eTHorpaqi. BiH
6)'B nepIIIMM eKcrrepTOM, XTO ai.z:i;ai.z:i;aB MYJeH i )J;)')Ke Ba)l(JIMBO Te, mo BiH
6a1IMB i Te, mo BiH IIOMiTMB y U:hOMY 3aKJia.z:i;i.
"My3ei1:, j{KHH moii:Ho ai.z:i;KpMBCj{ e pe3yJihTaTOM KJiorriTKOÎ i
HarronernMBOÎ po6oTH, B j{KMH arnrH)'BCj{ ITaH EoTOIII .z:i;eKiJihKa poKiB
TOMy.
Crra.z:i;rn;MHa (BOT'IMHa) My3eJO, mo MicTMTh TMCj{'li ii TMCji'li
rrpe.z:i;MeTiB IIIHpoKoro po3Mai"Trn, 6yna npM.z:i;6aHa i 3i6paHa rrpornroM
6araThox poKiB.
TinhKM
3apa.3
a.z:i;anocj{
yrropj{.ll:K)'BaTM
ace,
KJiacM<l>iK)'BaTM Ta eKCIIOH)'BaTM TaKMM 'IMHOM, mo6 6yrM )J;OCTyrrHMM
)J;Jljl ai.z:i;ai.z:i:)'BaIIiB mo6 BMKOHaTM CBOIO MlCllO l )J;OJIIO: CTaTM po.z:i;OBOIO
ycTaHOBOIO' My3eeM.
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M)'3eH IlaHa DOTOIIIa Ma€ ;::i:eKinbKa KOMIIOHeHTiB, p03;::i:iniB, .D:}')Ke
;::i:o6pe p03Me)l{OB)'BaHHX ...
Bcepe;::i:ttHi 6y;::i:ttHKy, B crreu:ianhHHX KiMHarnx BHcrnsm1c
- lcTopi}l Micu:esocTi B KOHTeKcTi €sporreH:cbKoro UeHTPY: THC}!L!l
ÎCTOp11qHHX )l;OK)'MeHTiB,

rrepeea)l(Ha

6inhIIIiCTb

3 HHX B

opirHHaJii,

BHrryrneHi KaHu;en}lpi}!MH Kpai"H, }!Ki rrpaBHnH u;i€lo TepHTopi€IO, KoneKu;iî
rrpecH Ta CTapHX KHHr, }!Ki .r:i:p)'KysanHC}l TYT, KoneKu;ii" CTapHX
<Pornrpa<PiH:, KOneKu;ii" 6aHKHOT i H)'Mi3MaTHKH, rreL!aTKH Ta IIITaMIIH.
- P03;::i:in MeMopianHCTHKH, w:o BKnJOL!ae B rrepwy L!epry 6araTy
KOneKQiJO nHCT)'BaHH}l i ciMeHHi .D:OK)'MeHTH BenHKHX oco6HCTOCTeii:,
rrpornroM COTeHb pOKlB B QbOMY rrpocTOpl
w:o crnep;::i::>KysanHC}l HaceneHH}!M, rrepesa)l{HO PYMyttaMH.
- .[(}')Ke 6ararn 6i6nioTeKa }!Ka MiCTHTb KHHrn, BH;::i:aHl y BClX
€Bporreii:CbKHX u;eHTPaX .
.[(}')Ke 6ararn i pi3HOMaHiTHa eTHorpa<PiLIHa KoneKu;i}l, o;::i:Ha
L!aCTHHa }!KOÎ BHCTaBneHa B 6y;::i:HHKy, }!KHH CTaB IIOCTiHHOJO BHCTaBKOJO.
TYT rrpe;::i:crnsneHi Hapo;::i:Hi KOCTJOMH, crreu:tt<PiLIHi pi3HHM 30HaM i
HaceneHHMH rryttKTaM MapaMypewa rrpasoro 6epera Tttctt; pi3Hi
TKaHHHH senHKOÎ xy;::i:o:>KHbOÎ u;iHHOCTi, CKaTepnrnH, pyrnHHKH,
rrpoCTHpa;::i:na i KHnHMH BenHKOÎ pi3HOMaHiTHOCTi (BCbOro QbOro € COTHi,
i KO)l{eH 3 HHX 3i CBOÎMH oco6nHBOCrnMH i xy;::i:O)l{HbOJO U:lHHlCTJO Ta
.D:OK)'MeHTanbHOJO oco6nHBiCTJO ).
ETHorpa<PiLIHa BHCTaBKa rrpo;::i:OB:>KY€TbC}l y ;::i:sopi i B ca;::i:y, ;::i:e
6ynH 3Haii:;::i:eHi reHianhHi crroco6H ;::i:n}l BHCTaBneHHR peL!eH:, TaKHM
L(HHOM, w:o6 BOHH 6yn11 ;::i:o6pe p03MiI.UeHi Ta BHKOpHCTaHi, ;::i:o6pe
3aXHI.UeHi Bi;::i: Herroro;::i:H Ta iHIIIHX <PaKTopiB pH3HKy.
3 p03IIIHpeHH}!M ;::i:axy 30BHirnHix 6y;::i:isenb, ane oco6nttso i3-3a
HOB036y;::i:osaHHX rrpHMiI.UeHb, oco6nHBO ;::i:n}l BHCTaBneHH}l My3eHHHX
rrpe;::i:MeTiB, eTHorpa<PiLIHa crra;::i:rn:HHa 3Haii:wna csoe Micu;e. Uini KoneKu;ii"
iHCTPYMeHTiB, w:o BHKOpHCTOByJOTbC}l Ha rrpaKTHU:i pi3HHX peMecen
BHCTaBneHi TaKHM L(HHOM w:o6 6aL!HnH i BHBL!anH i"x; iHCTPYMeHTH,
BHKOpHCTaHi B HeBenHKiH TeKCTHflbHiH rrpOMHCflOBOCTi Ta oco6nHBO
TKaHHHH (sepcTaTH, KOTynIKH, MOTOBHnH, MOTanbHe Koneco i T.;::i:.);
.
.
.
lHCTPYMeHTH, BHKOpHcTaHl B peMecnax CTOn}lpa, KOnlCHHKa, TeCn}lpa;
6araTa KoneKQi}l rrpe;:i;MeTiB rro6YTy, a TaKO)I{ Ka3aH }l;fl}l BHpo6HHQTBa
.
.
.
.
caMoroHy 3 yc1Ma lHCTPYMeHTaMH 1 MO)l{flHBOCTl ;::i:n}l rrpaKTHL!HOro
;:i;eMOHCTP)'BaHH}l 1 T.}l;.
Pecrnspau:i}l
MapaMyperncbKHX
sopiT,
}!Ki
rrpttBe3nH
3
MapaMypewa 3 - nisoro 6epira piLIKH T11ca, rri;:i;KaJye HaM si;::i:KpHTrn i
pyx MaTepianbHHX i ;:i;yxoBHHX u;iHHOCTeH MapaMypewu;iB 3 pi3HHX
MiCU:b i 3aB)l()J;H THX, }!KH rrpO)l{HBaJOTb Ha o6ox 6eperax THCH. " (Dr.
Mihai Dăncuş).
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Din istoria muzeelor din Sighetul

Marmaţiei

II

Câteva scrisori din corespondenţa lui Vornicu
cu mari personalităţi ale României
Extrase din presa vremii
Dr. Mihai Dăncuş
Sighetu/ Marmaţiei
Motto: "Muzeul ... a intrat în funcţia sa socială de păstrător
al tezaurului sufletesc al poporului român din Maramureş,
de informator şi educator artistic al publicului vizitator"
(Gh. Vornicu, 1931)
În volumul X al anuarului Muzeului Maramureşului, Acta Musei
Maramorosiensis 2014, am publicat primul articol cu privire la istoria muzeului
sighetean cu titlul "Palatul Cultural şi Muzeul Maramureşului". Am intitulat aşa
articolul pentru a cunoaşte mai bine destinaţia acestei clădiri încă de la
construirea ei.
În continuare ne-am propus să publicăm câteva din scrisorile din bogata
corespondenţă a profesorului Gheorghe Vomicu primite de către acesta de la
personalităţi deosebite, mari universitari de la universităţile din Iaşi, Cluj şi
Bucureşti, toţi academicieni, savanţi de renume care au rămas în istoria culturii
române, în Panteonul Neamului Românesc. Toţi aceştia, în cuvinte sincere, din
inimă, apreciază munca de profesor şi muzeograf a lui Gheorghe Vomicu, cel
care a întemeiat Muzeul Etnografic al Maramureşului. În partea a doua a
articolului nostru publicăm extrase din presa vremii şi alte publicaţii, articole ce
se referă la Congresul Naţional al profesorilor de Geografie din România care a
avut loc la Sighetul Marmaţiei sub conducerea savantului Simion Mehedinţi. Cu
această ocazie, la 26 septembrie s-a deschis în Palatul Culturii Muzeul
Etnografic al Maramureşului. Totodată se consemnează munca deosebită a celui
care a fost profesorul de geografie şi istorie la Şcoala Normală, precum şi
muzeografului director al Muzeului Etnografic al Maramureşului, prof.
Gheorghe Vomicu.
Facem acest demers pentru a aduce la lumină munca şi strădaniile unui
mare intelectual şi în aceeaşi măsură patriot care a fost profesorul Ghe. Vomicu.
Activitatea şcolară ca profesor şi social-culturală ca omul cetăţii este extrem de
bogată şi greu de cuprins în câteva pagini. Printr-o întâmplare fericită, după
multe căutări am reuşit să ajungem la Doamna Bombonica Vomicu, care trăia la
Arad, soţia distinsului intelectual, care cu multă amabilitate ne-a facilitat
accesul la arhiva personală a acestui mare patriot.
Dăm în continuare conţinutul unei Fişe ce cuprinde sintetic principalele
momente din viaţa şi activitatea lui Gheorghe Vomicu. Fişa este în prima parte
cuprinde date standard, dar în partea a II-a este redactată de Ghe. Vomicu şi
cuprinde în special activităţi extraşcolare. Am păstrat formulele şi expresiile
personale ale autorului.
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Fişa

cu datele principale

Profesorul Gheorghe Vornicu, titular definitiv de Istorie şi Geografie.
Născut în anul I 892, luna Octombrie în I 7, în comuna Angheleşti
judeţul Putna, Moldova, venit în Ardeal în 1919.
Profesor titular provizoriu pe data de 20 Ianuarie 1922, la Şcoala
Normală de băieţi din Sighet.
Profesor titular definitiv, pe data de 15 Maiu 1926, tot la Şcoala
Normală de băieţi din Sighet.
Mutat în interes de serviciu, ca director al Gimnaziului "Alexandru
Roman " din Oradea, pe data de 1 Septembrie 192 9, unde a funcţionat până la
refugiul din anul 1940.
Refugiat apoi pe/a Bârlad şi Alba Iulia şi fixat începând din 1941 la
Arad.
Fost din anul 1929 Sept. 1 - până la 1 Sept. 1938 - director al
Gimnaziului notat mai sus.
Făcut cursurile de directori de şcoli secundare organizate la
Universitatea din Cluj în anul 1930, de către Min. Educaţiei Naţionale,
obţinând Certificatul nr. 159.573 din 1930 al Ministrului, având lucrarea cu
următoarea calificare a Comisiunii: "Lucrare serioasă, cunoştinţe temeinice,
bazate pe un spirit personal de observaţie, denotă însuşiri de iniţiativă şi
organizare. "
Detaşat

la "Serviciul Social" pentru anul 1939-1940, ca director al
culturale din Oradea şi judeţ.
Ofiţer de rezervă cu gradul de căpitan în Regimentul de Geniu
Aeronautic. Decorat cu "Steaua României" şi alte ordine şi Medalii în răsboiul
din 1916-1919, în special pentru luptele dela Tisa cu Ungurii în anul 1919.
întregii

activităţi

Fişa

I.

A

de activitate extra-şcolară

înfiinţat:

1.
"MUZEUL ETNOGRAFIC MARAMURĂŞAN" din Sighet, muncind
timp de 9 ani cu elevii Şcoalei Normale, muzeu inaugurat în luna Septembrie
1926, cu ocazia Congresului profesori/or de Geografie din toată ţara cu care
ocazie dl. prof Mehedinţi, eruditul nostru etnograf a scris: "Întemeietoru/
Muzeului, profesoru/ Vornicu, a bine-meritat dela Ţară".
2.
A pus baza "Muzeului Etnografic Bihorean " din Oradea, împreună cu
Dl. insp. Gen. T. Neş, strângând primele colecţiuni în "Casa Naţională".
3.
A iniţiat înfiinţarea "Muzeului Şcolar" din Regiunea Şcolară Oradea,
care urma să iafiinţă în anul 1940.
4.
A înfiinţat "Gazeta Maramurăşană" din Sighet, ziar cultural şi de
educaţia naţională, pe care a condus-o ca redactor timp de 8 ani.
5.
A înfiinţat mai multe cămine culturale în Maramureş şi Bihor, dar mai
ales în Bihor, unde pentru activitatea sa culturală, a fost ales Secretar General
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al Despărţământului Soc. Cult. "ASTRA ", iar sub regimul legii Serviciului
Social, a fost numit şi afuncţionat ca Director al Căminului Cultural Judeţean
Oradea - Bihor.
II.

A activat ca membru activ în

următoarele Societăţi

Culturale:

vestita societate culturală "Astra" fiind membru activ zn
din 1925.
2.
Transferat la Oradea, a fost ales aici secretar general al Astrei pe care
l-a condus împreună cu dl. Insp. T. Neş până la evacuarea din 1940. În această
calitate, şi apoi ca Director al Căminului Cultural sub regimul legii Serviciului
Social, a înfiinţat mai multe Cămine Culturale, a iniţiat ciclul de conferinţe
publice săptămânale a despărţământului, toate serbările culturale şi
comemorative, cum şi Şcoalele Ţărăneşti organizate în fiecare iarnă de acest
despărţământ până la nenorocita evacuare din 1940.
3.
Fost vice-preşedinte şi conferenţiar al "Atheneului Român" secţia
Oradea. A se vedea adeverinţele şi buletinele Instituţiei.
4.
Membru activ al "Societăţii Regale Române de Geografie".
5.
Membru activ al "Sindicatului Presei Române" din Cluj.
6.
Membru activ a şi colaborator al Soc. Şi Rev. "Cele Trei Crişuri".
7.
Membru activ al "Societăţii Etnografice" din Cluj.
Între conferenţiarii care au vorbit la Oradea, sub auspiciiile Astrei au
fost şi d-nii prof Vlădescu Răcoasa şi Ion Clopoţel, prof Pop, Borza.
1.

În

"Despărţământul Maramurăşan" încă

III.

A

Conferenţiat:

De mai multe ori în nenumărate sate din Maramureş cum şi în Sighet.
Apoi în: Oradea, Bucureşti, Cluj, Arad, la ateneul Tătăraşi din Iaşi, la
Beiuş, Satu Mare, Orăştie, în nenumărate sate din Bihor.
În Bucureşti în sala "Fundaţiei Carol /" ca invitat al Societăţii de
Geografie.
La "Casa Şcoalelor" ca invitat a/fostului administrator Aleseanu.
La "Radio" de două ori în anii 1926 şi 1927 despre Maramurăş.
La "Şcoala de jandarmi" din Oradea, la Societatea Funcţionarilor Publici
din Sighet, la Căminul Cultural al Inspecţiei CFR Oradea, la Căminul Cultural
al depozitului de tutun Arad, cum şi în alte părţi.
Din anul 1940,fiind tot mereu concentrat şi mobilizat, nu a mai putut activa
intens. În anul 1945, a conferenţiat la "Palatul Cultural" Arad, ca invitat al
"Uniunii Patriotice" Secţia Arad, despre Nicolae Bălcescu şi opera sa.
IV
1.

A

tipărit:

"Maramurăşul"

Românească" lucrată

studiu general în broşură, editat de "Cartea
din îndemnul lui I. Simionescu, fost preşedinte al

Academiei Române.
2. "Organizarea Muncii

Ţăranului Maramurăşan
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",

ediţie propr.

926

3. "Maramurăşul şi Muzeul Etnografic Maramurăşan„ publicat din
îndemnul f prof univ. Gh. Vâslan, în Buletinul Institutului de Geografie din
Cluj, anul 1931, pag. 267 şi următoarele (completat de M. D.).
4. "Geografia Judeţului Maramurăş ", 2 ediţii, editura "Socec ".
5. "Românii din Maramurăşul Cehoslovac" în Almanahul presei române
din Ardeal şi Banat pe anul 1928, Cluj, p. 114-121.
6. "Câteva idei pentru organizarea vieţii şcolare a elevilor externi" în
anuarul Gimnaziului "Alex. Roman", Oradea, 1932. Ideile preconizate în
această lucrare erau tocmai cele ce se cer aplicate acum în şcoala noastră.
Pentru această lucrare am primit felicitări scrise dela Inspect. Gen. Şcolar S.
Evuţanu. Lucrarea a fost elaborată din îndemnul dlor. Prof Univ. de pedagogie
din Cluj, în urma cursurilor de perfecţionare a directorilor de şcoli secundare
ce s-au ţinut aici în anul 1930.
7. "Luptele unor Unităţi ale armatei române la Tisa în 1919" publicat în
volumul comemorativ "Douăzeci de ani dela Unire", Oradea, 1930.
8. A redactat şi publicat Anuarul Gimnaziului "Alexandru Roman" din
Oradea (1923-1933), Oradea, Tipografia Românească, 1933, 83 p.(completat
de M. D.)
9. "Problema minoritară în Maramurăş ", articol publicat în revista "Cele
Trei Crişuri", Anale Culturale, Anul XV, nr. 3-4, martie-aprilie 1934, p. 45-47.
1O. Ca ziarist, redactor la gazeta maramurăşană timp de 8 ani,
corespondent şi colaborator la marile cotidiene "Adevărul", "Dimineaţa" şi
apoi "Universul" şi "Curentul" apoi la "Gazeta de Vest" din Oradea, şi altele.
A scris sute de articole şi anchete cu caracter informativ de educaţie şi cultură
naţională. S-ar mai putea adăuga unele articole în revistele de specialitate.
În elaborare având material adunat, dacă ne-or îngădui vremurile,
intenţionez să public "Legendele Satelor din Maramurăş" şi "Fragmente de
graiu şi Folclor din Bihor".
Toate notele şi afirmaţiile din această fişă se pot adeveri prin
adeverinţe, certificate, buletine, broşuri, articole de ziare şi reviste, cum şi cu
alte documente.
În timpul din urmă la Arad, fiind ales preşedinte a Secţiei "Crucei
Roşii" a tineretului, dezvoltă o frumoasă activitate culturală în această latură,
lucrând cu toate şcoalele primare şi secundare din judeţ.

***
Consemnări

privind activitatea Prof. Gheorghe Vomicu în Anuarul

Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul Marmaţiei.
a)*** Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
Marmaţiei

Sighetu!

pe anul

Marmaţiei,

şcolar 1921-1922, 1928, Tipografia Wizner şi David,
Director: Dimitrie Şimon, p. 7, articol despre muzeu:
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Muzeul etnografic
Ştiut

este că Maramureşul este o regiune care a fost complet neglijată
de vechea şi vitrega stăpânire maghiară care a dat însă tot concursul
elementului rutean şi evreu - în dauna celui român - rămas cu totul în urmă.
Din această cauză românul de aici şi-a păstrat caracterul său arhaic în
limbă, port, tradiţii etc.
Pentru a nu se pierde acest caracter ce poate furniza mult şi foarte
interesant material limbistic, folcloristic şi etnografic domnul Gheorghe
Vornicu, profesor titular de istorie şi geografie a luat frumoasa iniţiativă a
înjghebării unui muzeu pe lângă şcoala noastră.
Ideea a fost larg îmbrăţişată de directorul şi profesorii şcoalei, care
împreună cu elevii au colecţionat în acest timp nu mai puţin de 400 (patru sute)
obiecte care mai de cari mai interesante, mai ales cele în legătură cu viaţa
bacilor şi păcurarilor maramureşeni. Cum în excursiile cu şcoala s-au găsit
foarte multe zidiri vechi de locaşuri sfinte, iar în ele o mulţime de obiecte ce
prezintă multă însemnătate ca vechime, stil, artă: obiecte, cărţi, icoane, cruci,
prapure, apoi diferite documente vechi scrise în limbile latină, română,
maghiară, slavă, germană.

Dl. Gheorghe Vornicu a înfiinţat pe lângă muzeul etnografic şi o secţie
care promite a se îmbogăţi repede.
Dat fiind stăruinţa ce se depune, sperăm că în curând vom putea pune
munca noastră la dispoziţia specialiştilor şi a publicului.
bisericească

b) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
pe anul şcolar 1922-1923, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetul
Marmaţiei, p. 8:
Marmaţiei

Muzeul etnografic, înfiinţat din iniţiativa profesorului Gheorghe
Vornicu, a avut cinstea să fie vizitat de d-l profesor Al. Tzigara-Samurcaş,
inspectorul general al muzeelor.
Domnia Sa a încurajat acest început, dăruind suma de I O. OOO lei pentru
îmbogăţirea colecţiunilor, încât nădăjduim ca în curând să-l punem la
dispoziţia publicului.
c) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetul
Marmaţiei pe anul şcolar 1923-1924, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetul
Marmaţiei:

Muzeul etnografic înfiinţat şi condus de profesorul Gheorghe Vornicu
s-a îmbogăţit cu scoarţe vechi, costume şi alte obiecte, parte cumpărate, parte
donate.
Din lipsa unui local potrivit, nu am parvenit să-l facem accesibil
marelui public.
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d) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetu!
Marmaţiei pe anul şcolar 1924-1925, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, 1926, Sighetu!
Marmaţiei, p. 9

Muzeul etnografic, mutat într-o sală din Palatul Cultural e condus cu
multă pricepere de iniţiatorul său, profesoru/ Gheorghe Vornicu, care adună
fonduri de unde poate pentru gătirea lui.
Un mare prieten al acestui muzeu este dl. profesor Tzigara-Samurcaş,
dl. primar al oraşului dr. Paul Cziple şi dl. subprefect Gheorghe Dan, s-au
arătat de asemenea foarte binevoitori donând fiecare câte 5000 lei din
fondurile instituţiilor ce conduc.
e) ***Anuarul Şcoalei Normale de Învăţători "Regele Ferdinand I" din Sighetu!
Marmaţiei pe anul şcolar 1925-1926, Director Dimitrie Şimon, Tipografia
Asociaţiunii pentru Cultura Poporului Român din Maramureş, Sighetu!
Marmaţiei.

În urma unor inspecţii speciale, în anuar se consemnează:

Capitolul V - Vizite şi inspecţii
Şcoala

a fost inspectată la 23 octombrie 1925 de către dl. Inspector şef
S. Evuţianu, la 9 noiembrie 1925 de către dl. Inspector general G. Beiu Paladi,
la 25 ianuarie 1952 de către dl. Inspector general V. Păca/ă şi la 27 aprilie
1926 de către dl. Inspector şef G. Bota. Inspecţii financiare au facut domnii:
Inspector contabil Gh. C. Angelescu şi controlor contabil Emil Pitea.
Cităm extrase din Condica de inspecţiuni:
"Profesorii în majoritate îşi fac datoria. Unii din ei lucrează cu mult
entuziasm şi în şcoală şi în afară de şcoală. Ca activitate extraşcolară, absolut
utilă acestei regiuni, voi cita: a) Un muzeu etnografic, la a cărui îmbogăţire a
contribuit şi contribuie cu tot sufletul dl. profesor Vornicu, fapt pentru care
merită mulţumiri speciale. b) O capelă creştină ortodoxă inaugurată acum vreo
trei săptămâni într-una din sălile şcoalei normale (noi. 1925)."
Capitolul VII. Activitatea extraşcolară
Profesorii s-au manifestat ca ş1 m anii precedenţi ca ziarişti,
etc. Elevii au lucrat şi ei cu spor la cor, orchestră şi societatea de
lectură. Un moment frumos a fost inaugurarea muzeului etnografic, fondat de
profesorul Gh. Vornicu. Această inaugurare, facută în cadrul congresului
profesorilor de geografie, a fost onorată cu prezenţa savantului profesor
universitar dl. Şimon Mehedinţi.
conferenţiari
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***
În continuare publicăm câteva din scrisorile din corespondenţa

profesorului Gheorghe Vomicu:
11 Dec. 1926. Cluj
Iubite domnule Vornicu,
Mi-e şi ruşine că te-am lăsat atâta timp fără ştiri din partea mea. Când
m-am întors la Cluj, la începutul lui Noiembrie, am găsit scrisoarea Dtale
privitoare la Congresul de Geografie. Îţi spun drept că nu am vrut să mai mă
amestec în treburile congresului, neputând-o face decâtnumai nominal de la
distanţă. Meritul trebuia să rămâe al Dtale întreg, cum a şi fost. Pentru mine
era o imposibilitate, în starea de sănătate în care mă aflu, să străbat toată ţara
şi să vin de la Balcic, unde mi-am petrecut sfârşitul vacanţei, tocmai la Sighet.
Dar dacă aş fi ştiut de scrisoarea Dtale, tot ţi-aş fi răspuns ca să te încurajez
cel puţin din depărtare, Cu toate că ai avut singur toată sarcina, după cum am
fost informat din mai multe părţi, te-ai achitat minunat de această însărcinare
şi toată lumea nu ţi-a adus decât laude. A făcut o impresie deosebit de bună
Muzeul Dtale etnografic. Te felicit pentru aceste rezultate şi iartă-mă că nu fiam putut fi de un ajutor mai eficace la depărtarea în care mă aflam. Poate te va
mângâia întru câtva citirea acestui voi II al "Lucrărilor" noastre, din care vei
vedea cel puţin că tăcerea mea nu a însemnat neactivitate.
Al Dtale cu salutări prieteneşti

G. Vâslan 1

Mic dicţionar enciclopedic, Editura enciclopedică română, Bucureşti, 1972, p. 1694 George Vâslan ( 1885-1935). S-a născut în Bucureşti. Este unul din marii corifei
geografi şi etnografi români. Membru al Academiei Române şi profesor al Universităţii
din Iaşi, Cluj şi Bucureşti. A studiat la Bucureşti, Berlin şi Paris. George Vâslan a fost şi
Preşedintele Societăţii Etnografice Române. Preocupări ştiinţifice: probleme de
geografie generală (punând bazele geomorfologiei modeme în România), de geografie
umană, de istorie a geografiei, de toponimie, de biogeografie. A conceput geografia ca o
ştiinţă a marilor ansambluri teritoriale, prin integrarea elementelor componente în
unitatea din care face parte. Din operele principale amintim "Câmpia Română" (l 915),
"O fază în popularea ţărilor româneşti" (l 912).
Iordan Datcu -Dicţionarul Etnologilor Români, ediţia a II-a revizuită şi mult adăugită,
Ed. Saeculum, Bucureşti, 2006, p. 909-910: "Vâslan n-a restrâns sfera de preocupări a
etnografiei la cultura materială. Încă din 191 l, într-o conferinţă rostită la Societatea
Academia Română de la Berlin, publicată în 1912 şi apoi în 1927 la Cluj - conferinţa
"O nouă ştiinţă etnografia" - considera şi folclorul ca o componentă a etnografiei. Este
unul dintre marii noştri savanţi care au statuat Etnografia ca ştiinţă."
126
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Str. Gh.

Boriţi u

:o 5.

Domnule,
i'1vem onoarea a
şedinţa de la
c i etăţi i

„.

vă

aduce la

cunoşt in\ ă că

în

~O l~~. ţu )..~2Ş ..... -· .... a So-

Etnografice ISomâne,

la propunerea

d-lui

membru ...:.. __ a • ..v.uia ___ ·-···-···-„········-·-··- aţi fost ales
membru ___.a..ct.iv ..„..-- al acestei
f'ilăturăm

bru, care

acestei încuno

serveş te totodată

societăti .

tiinţări
şi

drept

cartea de memchitanţă

pentru

cotizaţia anuală .~

va
stre

rugăm să primiţi

asigura rea deosebitei noa-

co n sideraţiu ni .-

Preşed i nte,

D·Sale D-lui Q}l.•. VoŢnic... „.f1'„Q.f. ~.„Ş.~ .~.!:lQ~.rn ·
Sigetul -.tiarmaţei.

O altă scrisoare trimisă de G. Vâslan cu antetul SOCIETATEA
ETNOGRAFICĂ ROMÂNĂ din data de 25 iunie 1925 din Cluj, str. Gh. Bariţiu
nr. 5, prin care îl anunţă oficial pe Gheorghe Vornicu că "în şedinţa de Ia 30
maiu 1925 a Societăţii Etnografice Române, la propunerea d-lui membru R.
Vuia aţi fost ales membru activ al acestei societăţi". În continuare se dau date
administrative privind cotizaţia etc. Scrisoarea imprimată tipografic este
semnată de Preşedintele Societăţii, G. Vâslan.
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***
Scrisoarea Profesorului Academician Ion Simionescu 1 datată 19
noiembrie 1927, prin care îi răspunde la anume solicitări, cu siguranţă băneşti,
privind muzeul. În continuare se referă la o broşură de prezentare a
Maramureşului în cadrul editurii Cartea Românească, sertia C, "Cunoştinţe
folositoare", serie propusă şi condusă de savantul I. Simionescu. Dăm în
facsimil scrisoarea şi coperta broşurii scrisă de Gh. Vomicu.

Dragă

Domnule Vornicu

Cu greu e cu Muzeul. Dl. V Brătianu nu dă voie să se adauge numic.
Am vorbit cu Al. şi-a recunoscut dreptatea. Va face ce va putea.
Cu broşura, bucuros. O începusem eu căci mi-e drag Maramureşul. Dta
însă îl cunoşti mai bine, aşa încât vei fi mai documentat. Trebue: o hartă clară
în peniţă ... , deci curat desenată.
Orice altă figură în desemn cu peniţa. Plata 3000 lei pentru broşura de
32 pagini tipar Nici o pagină mai mult.
Aştept

cu bine,
I.Simionescu

lon Simionescu (1873-1944) s-a născut la Iaşi. Savant în domeniul geografiei şi
palentologiei. Membru titular al Academiei şi profesor universitar la Iaşi şi Bucureşti. A
elaborat şi publicat lucrări de palentologie şi de stratigrafie a diferitelor regiuni din
România: "Studii geologice şi palentologice în Dobrogea". A publicat şi lucrări de
popularizare a ştiinţelor naturii. Ion Simionescu, prin Editura Cartea Românească din
Bucureşti scoate (tipăreşte) o serie de broşuri standardizate ca dimensiune, paginaţie etc.
cu titlul generic Cunoştinţe folositoare, seria "C", Din lumea largă, seria "A". Publică
nu mai puţin de opt lucrări (ex.: "Cum era omul primitiv", "Gazurile naturale", "Soarele
şi luna", "Omul de la Cucuteni", "Flora României", "Fauna României"). În această serie
îi publică şi lui Ghe. Vomicu lucrarea "Maramurăşul" (Editura Cartea Românească,
Bucureşti, 1929).
1
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***
în continuare scrisoarea trimisă lui Gheorghe Vornicu de
Societatea Regală Română de Geografie din 12 noiembrie 1925 prin care-l
anunţă oficial pe prof. Gheorghe Vornicu că la 1 noiembrie 1925 Comitetul
Societăţii Regale Române de Geografie l-a ales "MEMBRU ACTIV" al
Societăţii, conform art. 7 din Statut.
Scrisoarea este semnată de vicepreşedintele Societăţii şi Secretarul
general Alexandru Tzigara-Samurcaş. 1
Publicăm
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Tzigara-Samurcaş Alexandru ( 1872-1952). Vezi Iordan Datcu - Dicţionarul
Etnologilor români, Ediţia a III-a, revăzută şi mult adăugită, Editura Saeculum,
Bucureşti, 2006, p. 885-887 .Se naşte în Bucureşti (23 apr. 1872) unde-şi începe studiile
la Pensionai Schewitz, Gimnaziul Mihai Bravul între 1891-1982. Este student la
Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti . În 1892 devine custode-preparator la
Muzeul de Antichităţi . În 1893 este student la Munchen unde-şi face şi doctoratul în
filozofie (1896). Carieră didactică: profesor la Şcoala Normală de Institutori din
Bucureşti , bibliotecar la Fundaţia Universitară Carol I (unde va activa 47 de ani).
Începând din 1899 este profesor la Şcoala de Belle Arte, iar din anul 1906 este director
al Muzeului de Etnografie, Artă Naţională , Artă decorativă şi industrială, iar din 1912
este director la Muzeul de Artă Naţională. Din 1911 este profesor la catedra de Istoria
Artei de la Facultatea de Litere şi Filozofie din Bucureşti. Ocupă şi funcţii politice în
Parlamentul României. Pentru cercetările şi activitatea sa a fost ales membru
corespondent al Academiei Române. Dl. Tzigara are merite fundamentale în înfiinţarea
şi dotarea Muzeului de Etnografie, Artă Naţională, Artă decorativă şi Industrială, muzeu
care va deveni Muzeul de Artă Populară al RSR, iar astăzi Muzeul Ţăranului Român.
Studiile sale au pus în evidenţă şi au susţinut "importanţa istorică a culturii folclorice,
... puterea ei de a lumina înţelesurile unei străvechi tradiţii ale cărei începuturi se
regăsesc în formele studiate de arheologie".
1
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***
Publicăm în continuare scrisoarea profesorului academician de la
Universitatea din Iaşi, Ion Borcea1, savant naturalist de renume.

laşi,

12 Aug.

Iubite şi stimate Domnule Vornicu
Am citit cu atenţie şi încordare valoroasa şi documentată Dv. Broşură
despre "Organizarea muncei ţăr. maramurăşan ".
Sunt "lucruri" de care orice bun român "tremurând" trebuie să se
gândească la a aduce un dram de alinare şi de îndreptare. Cuibarul
"moldovenismului" trebuie curăţit şi făcut să corespundă faclei şi nobleţei
neamului nostru.
Cu ce voi putea, în viitor voi fi alături de Dv. ce cunoaşteţi aşa bine
chestia şi aţi descris-o cu atâta suflet curat.
Primiţi cele mai călduroase salutări şi toată afecţia.

Prof I. Borcea

şi

Distinse salutări Doamnei Vornicu, Doamnei şi Păr. Munteanu, Dlui
cea mai simpatică bună amintire.

„.

Borcea

1

Dicţionar Enciclopedic, voi. I, A-C, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 1993, p. 243 Ion Borcea (1868-1936) născut în localitatea Buhoci, jud. Bacău. Este unul din marii
noştri savanţi naturalişti. A fost membru corespondent al Academiei (1919), profesor la
Universitatea din laşi. Ion Borcea a fost fondatorul Staţiunii Zoologice Marine de la
Agigea (1926). A studiat mai ales peştii şi biocenozele din Marea Neagră şi a pus bazele
şcolii româneşti de oceanologie.
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ORGANIZAREA
MUNCEi ŢARANULUI
MARAMURAŞAN
CONFERINŢĂ ŢINUTĂ

IN CAZINA ROMANĂ LA
CERCUL CULTURAL MEDICAL
AL .ASTREI" DIN SIGHET
.

de

GH. VORNICU

•

profeaor la .Scoala NonnalA •

Slshet, 1926.
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***

Scrisoarea profesorului Academician G. G. Longinescu 1 este o mărturie
de mari sentimente patriotice şi naţionale. Deducem de aici legătura deosebită
dintre cei doi animaţi de aceleaşi idealuri naţionale precum şi legăturile lor mai
vechi. Scrisoarea face trimitere şi la legătura lui Vomicu cu marii savanţi
academicieni Ţiţeica şi Onicescu.
Bucureşti, 22 aprilie 1929
Scumpe Domnule Vornicu,
Vă mulţumesc din nou pentru cele şase abonamente şi pentru suma
trimisă. Să dea Dumnezeu ca sămânţa semănată în sufletul elevilor de azi să
rodească din belşug. Ne-am gândit şi noi, că folosul cel mare va fi cel de mâine,
când ei vor răspândi învăţătură bună în limba românească, prin satele
româneşti pe unde vor fi trimişi să propovăduiască. Din pământul plebei cum
spune Carducci, patria îşi scoate pe oamenii mari de mâine, care o înalţă,
înălţându-se şi ei.
De ar fi mulţi profesori care să poarte atâta interes, cum purtaţi Dvoastră, departe am ajunge şi departe am fi de mult. Răul cel mare e nepăsarea
faţă de elevi, sub toate formele ei. Natura îşi dă toată silinţa să fie cât mai
instructivă pentru oricine, să lumineze minţile şi totodată să încălzească
inimile. Pe ici pe acolo se găsesc profesori şi învăţători care înţeleg cu
adevărat menirea lor. Din nefericire, sunt oraşe mari, capitale de judeţ, care
stau în coada cozii, în ce priveşte activitatea profesorilor pentru luminarea
satelor.
O prefacere adâncă spre cel mai mare bine al scumpei noastre Românii
o va aduce, sunt sigur, radiofonia. Până în satele cele mai îndepărtate şi uitate
de cei mari, lumina va pătrunde prin urechi, lumină din belşug, dacă
programele vor fi alcătuite cu priceperea cuvenită.
Cititul dă înapoi chiar şi în ţările cele mai civilizate. Pretutindeni se
citeşte puţin, tot mai puţin. Reviste multe au dispărut pretutindeni, iar cele cari
au rămas luptă cu mari piedici. Mă gândesc la revistele serioase şi mai ales la
acelea pentru răspândirea ştiinţei. În schimb se înmulţesc ca ciupercile, cuiburi
de murdării morale. Să le ia dracul
Ţiţeica şi Onicescu vă trimit şi ei felicitări pentru munca românească
pe care o desfaşuraţi, urându-vă să culegeţi roadele la timpul cuvenit.
Sf Gheorghe de mâine să vă aducă toate bucuriile. Cu mii de mulţumiri
şi o strângere de mână şi cu urări elevilor să ajungă oameni mari în România
Gheorghe Longinescu (1869-1939) născut la Focşani. Chimist român. Frate cu Ştefan
Longinescu, jurist, membru corespondent al Academiei Române, profesor universitar la
iaşi şi Bucureşti. A scris lucrări fundamentale de istoria dreptului roman şi de istorie a
dreptului românesc. Gheorghe Longinescu, membru al Academiei Române, profesor
universitar la Bucureşti. Are contribuţii speciale în domeniul chimiei analitice şi al
chimiei fizice. Împreună cu marele Gheorghe Ţiţeica au fondat revista "Natura". A scris
manuale: "Curs metodic de chimie şi mineralogie", în colaborare cu C. Istrati, "Curs de
chimie analitică", "Curs de chimie morganică" (Mic Dicţionar Enciclopedic, Editura
Enciclopedică Română, Bucureşti, 1972, p. 1373-1374).
1
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Mare. Să nu se teamă de sărăcia de azi, fiindcă mulţi din oamenii cei mai mari
au luptat cu ea şi îi datoresc ei ceea ce au ajuns mai târziu. Cum a spus Balzac
odată, sărăcia e creuzetul în care se topeşte minereul murdar ca să iasă din el
aurul curat. Aur curat să fie sufletul elevilor care se luptă azi cu morile de tot
felul. Să fie cinstiţi, să fie muncitori. Să-şi facă datoria, dar să nu fie
mortăciuni.

G. G. Longinescu
Str. Sfinţii Apostoli 82
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***
Transliterarea textului manuscris de pe prima pagma m "Cartea de
Onoare a Muzeului Etnografic Maramurăşan din Sighet" scrisă de Dl. profesor
Simion Mehedinţi la inaugurarea Muzeului, publicată în facsimil în Buletinul
Institutului de Geografie Cluj, anul 1931, pag. 367

1926 Septembrie 7.
Cu ocazia congresului de geografie
Inaugurarea Muzeului Etnografic Maramurăşan a fost un moment unic
în desvoltarea congresului profesorilor de geografie din România.
Şi pentru oamenii de ştiinţă, şi pentru educatorii care se silesc să
întemeieze o tradiţie pedagogică în legătură cu experienţa proprie a poporului
nostru, crearea acestui muzeu este o operă de reală însemnătate.
Tocmai în clipa când viaţa originală a neamului nostru românesc este
pe cale de risipire, un profesor cu pietate faţă de trecut, a început a culege
rămăşiţele cele mai caracteristice, din acest colţ atât de arhaic.
Generaţia risipitoare de azi nu poate preţui cum se cuvine opera
începută în Sighetu! cufundat sub atâtea aluviuni eterogene.
Va veni însă timpul când o generaţie creatoare, şi prin urmare
respetoasă faţă de trecut, va întreba cu mirare, cum de s-a început aşa de târziu
această operă profund culturală? Acei urmaşi vor pomeni cu adâncă
recunoştinţă numele tuturor celor ce au sprijinit pe culegătorul cel vrednic, al
documentelor etnografice din Maramurăş, şi va osândi fără nici o cruţare, pe
cei ce vor fi rămas nepăsători în acest greu moment al vieţii poporului nostru.
Întemeietorul muzeului poarte fi deplin mulţumit de începutul său atât de
lăudabil.

Profesorul Vornicu, a bine-meritat dela

Ţară.

ss. Simion Mehedinţi

***
Transcriem integral articolul "Congresul geografic" apărut în Gazeta
Maramureşeană în 1O septembrie 1926. Am considerat că este important să
redăm întreg conţinutul deoarece din acest articol reiese programul Congresului
şi felul cum s-a desfăşurat.
Mai dăm în facsimil articolele apărute în aceeasi gazetă cu titlurile
"Excursia congresiştilor" (24 septembrie 1926) şi "Congresul profesorilor de
geografie" (3 septembrie 1926), articolul care anunţa Congresul, programul
acestuia, persoane şi instituţii implicate în organizare.

139
https://biblioteca-digitala.ro

Congresul Geografic.

Congresul profesorilor de geografie a decurs în modul următor:
Duminică

în 5 Sept. A.c. au sosit 4 profesori, iar seara la orele 22 au
sosit ceilalţi la număr 49, cei mai mulţi din vechiul Regat, 2 ardeleni, lipsind cu
desăvârşire bucovinenii, basarabenii. Motivul neparticipării este scumpetea
enormă şi neacordarea reducerii pe cfr. Sunt găzduiţi cei mai mulţi pe la
internate şi particulari. Luni, la I O ore deschide congresul d. preşedinte S.
Mehedinţi, profesor universitar la Bucureşti, apoi sunt salutaţi din partea
subprefectului Dan şi prof Vornicu. În urmă se alege biuroul. Urmează
comunicările scurte a dnilor Vornicu, Dr. Dermer şi Berghianu. După masă se
inaugurează museul etnografic,facând o scurtă comunicare prof Vornicu, apoi
se visitează exposiţiile de pictură a d. Traian Bi/ţiu - Dăncuş şi de covoare a
Dnei Bîrlea şi dş. Covaci, precum şi atelierul de pictură a dlui Szabo-Bordeaux.
Se face apoi o excursie în Cehoslovacia visitându-se bis. Episcopului M. Pavel,
cartierul nou a muncitorilor din Slatina şi mina de sare.
Marţi în 7 Sept. demineaţa la 9 ore comunicarea medicală a d. Dr. Ilea,
colonel Cristodulo şi se închide congresul stabilind locul congresului pentru
anul viitor Bănatul, urmând ca profesorii bănăţeni să stabilească oraşul unde
se va ţine congresul. După congres face dare de seamă preşedintele asociaţiei
profesori/or de geografie, d. Stroescu, chemând să se înscrie membrii toţi
profesorii de geografie, ca mai uşor să-şi poată ajunge scopul dorit. Tot odată
anunţă că pentru vacanţa de Paşti proectează o excursie de 2 săptămâni:
Constantinopol - Cairo - Alexandria- laffa - Ierusalim - Smirna - Atena, cu
cheltuieli reduse, întrucât se sperează reducerea dela serviciul maritim.
Marţi după masă

excursie la Borşa, iar Miercuri seara conferinţa d.
Miercuri de seară banchet aranjat de asociaţiunea culturală
maramurăşană. Joi demineaţa excursie la izvoarele Tisei în Cehoslovacia, iar
de seară reîntoarcere şi plasarea congresiştilor.

Mehedinţi.

În tot timpul masa s 'a dat congresiştilor la internatul liceului de fete cu
un preţ redus. Astfel a decurs primul congres ce la avut Sighetu/ în era
românească, care putea să reuşească şi mai bine şi să strângă în jurul său toată
suflarea românească din Maramurăş.
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Articolul "Congresul profesorilor de geografie"
Maramureşană, Anul VII, nr. 36, Sighet, 3 sept. 1926

***
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în

Gazeta

Articolul "Excursia congresiştilor" în Gazeta
nr. 38, Sighet, 24 sept. 1926

Maramureşană,

I

Excursia congresiştilor.
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Anul VII,

***
Am dat

publicităţii

aceste documente importante pentru istoria culturii
considerându-le ca surse pentru cei ce vor intenţiona
să dea o sinteză istorică atât de necesară asupra Maramureşului. Documentele
publicate acum, în special cele privind corespondenţa, pun în evidenţă legăturile
intelectualilor români animaţi de cele mai nobile idealuri patriotice şi totodată
grija ce o poartă diverselor provincii româneşti şi poporului român. Toate
scrisorile publicate şi cele ce urmează să le publicăm în continuare (avem o
arhivă destul de bogată) pot face şi obiectul unei expoziţii documentare de
istoria culturiii (şi implicit de istoria Muzeului Maramureşului).
Profesorul Gheorghe Vomicu a avut o viaţă zbucuimată. S-a născut întrun sat (Angheleşti) din "podgoria Vrancei" la 15 octombrie 1892. Element
strălucit provenit din fibra bună a ţăranului român, Gheorghe Vomicu a făcut
şcoali şi studii universitare strălucite. A făcut cele două războaie mondiale
acoperindu-se de glorie şi medalii. A dat urmare îndemnului mentorului său,
savantul profesor Simion Mehedinţi de a răspunde "apelului făcut de Consiliul
Dirigent al Ardealului din Sibiu", de a face şi continua activitatea didactică în
Ardeal - pentru consolidarea prin cultură a operei <făcută cu sabia> (cum
spunea eruditul profesor).
Asfel tânărul profesor Gheorghe Vomicu vine la Şcoala Normală din
Sighet unde acţionează ca excelent profesor, ziarist, promotor al vieţii culturale
şi întemeietor al Muzeului Etnografic al Maramureşului.
O altă etapă a vieţiişi-o începe din anul 1929 când pleacă la Oradea
unde va fi tot atât de activ pentru realizarea idealului naţional pe care şi l-a
propus.
Am făcut aceste consideraţii pentru a anunţa în acest fel că demersul
nostru va continua prin publicarea în continuare a documentelor pe care le
deţinem şi desigur o necesară biografie a acestui mare cărturar şi mare patriot.
maramureşene şi naţionale,
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Maramureşul etnografic la Început de mileniu III°

Ioana Dăncuş
Mihai Dăncuş
Sighetu/ Marmaţiei

Zona

etnografică Maramureş, situată

în cea mai mare depresiune din
sub raport cultural se încadrează armonios în marea entitate
culturală românească. Este una din zonele cunoscute pe plan naţional şi nu
numai, care s-a impus datorită valorilor sale şi care şi-a adus un aport esenţial la
îmbogăţirea patrimoniului naţional. Şi azi se mai spune că Maramureşul este
una din zonele etnografice ale ţării, care conservă foarte bine trecutul, fapt doar
parţial adevărat. Atât patrimoniul material cât şi cel imaterial este într-o
continuă dinamică, schimbare, fiind supus profundelor transformări generate de
mileniul în care am intrat.
Odată cu începerea modernizării României se întrezăreau schimbări
importante şi rapide în privinţa satului românesc de la care nu putea face
excepţie nici Maramureşul cu toate valorile sale de cultură şi civilizaţie.
Anii de după al Ii-lea Război Mondial au însemnat pentru România şi
implicit pentru Maramureş, anularea şi abandonarea unui sistem de valori bazat
pe proprietate şi morala creştină (europeană) şi trecerea la sistemul comunist
care era în totală contradicţie cu tot ceea ce a creat societatea românească până
atunci. Când ne raportăm la comunizare şi/sau la colectivizare în mod
obligatoriu trebuie să facem trimitere la consecinţele celui de al II-iea Război, şi
în primul rând, la cea mai dureroasă dintre acestea la „arondarea" României la
blocul sovietic cu toate consecinţele sale. Totul a fost posibil prin acţiunile
concertate duse pentru distrugerea clasei politice formate şi consolidate în
perioada interbelică în spiritul democraţiei europene, epurarea şi distrugerea
elitelor, dizolvarea instituţiilor statului de drept, manipularea bisericilor,
interzicerea Bisericii greco-catolice unite cu Roma etc. Desigur că, toate acestea
au fost posibile datorită planurilor mârşave experimentate la Moscova şi
aplicate la noi, folosindu-se de teroarea cea mai aprigă care a umplut ţara de
groază şi de frică.
Dacă reforma agrară din 1945 se vroia un act de „dreptate socială" s-a
dovedit mai târziu, că totul a fost un act de manipulare. Confiscarea marilor
proprietăţi, prin legea naţionalizării din 11 iunie 1948 şi apoi colectivizarea
Carpaţii Răsăriteni,

În lucrarea noastră am folosit texte publicate de noi în anii anteriori, astfel: Ioana
în structura gospodăriei tradiţionale maramureşene - consecinţă a
socializării agriculturii - perspectivă etnologică; dr. Mihai Dăncuş, Disoluţia valorilor
satului maramureşean în perioada de după al Ii-lea Război Mondial. Schiţă tematică a
expoziţiei „ Satul maramureşean I 945-1989" (viaţa socială, culturală, religioasă,
politică), lucrări publicate în volumul Satul maramureşean 1945-1989 - Viaţa socială,
economică, politică, culturală şi religioasă - Studii şi Documente I, Sighetu! Marmaţiei,
2005, I.D. p. 153-158; M.D. p. 37-45.
0

Dăncuş, Mutaţii
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forţată, nu viza altceva decât distrugerea conştiinţei de proprietate, care să facă
oamenii total dependenţi de partid şi de stat.
Am făcut aceste consideraţii generale din punct de vedere istoric pentru
a înţelege ce s-a întâmplat pe plan naţional în acest segment dramatic al istoriei
noastre (1945-1948). Nu putem vorbi despre satul maramureşean şi valorile sale
tradiţionale şi modeme fără a încerca o înţelegere cât mai reală a schimbărilor
politice petrecute în această perioadă, care au determinat schimbări radicale în
viaţa satelor, în viaţa comunităţilor, a oamenilor, cu consecinţe nefaste în
privinţa pervertirii adevăratelor valori, şi mai grav, a mentalităţii individuale şi
colective.
În această perioadă satul a fost lovit în elementele sale de structură prin
mijloace specifice. S-a încercat, şi în mare măsură s-a reuşit, spargerea vechilor
structuri ale acestuia care au avut consecinţe dureroase ducând la dezagregarea
valorilor tradiţionale ale satului şi totodată la distrugerea sistematică a
„identităţii culturale" a Maramureşului. Perioada 1945-1965 a fost hotărâtoare
pentru destinul comunităţilor rurale maramureşene din perspectiva păstrării
tradiţiilor şi a specificului naţional.
Arestarea şi distrugerea elitelor culturale, politice, ecleziastice dar şi a
marii mase de ţărani, care a avut rol primordial în păstrarea şi cultivarea
valorilor neamului, s-au încheiat cu consecinţe dezastruoase. Astfel, s-a reuşit
distrugerea vechilor structuri tradiţionale care funcţionau la nivelul
comunităţilor rurale pe baza unor legi nescrise dar valabile de secole, fără să se
pună altele în loc. Un rol important în cadrul comunităţii îl avea opinia publică,
care sancţiona orice abatere de la normalitate. Dar cea mai mare tragedie pentru
ţărani avea să se petreacă odată cu perioada colectivizării în Maramureş, când
autorităţile comuniste şi-au propus şi au reuşit să-şi impună controlul asupra
acestei clase sociale, pe care, prin diverse mijloace de manipulare, au reuşit să o
deposedeze de unul din drepturile fundamentale - proprietatea asupra
pământului - ştiut fiind faptul că societatea românească s-a clădit pe dreptul de
proprietate asupra pământului şi al casei, care s-a transmis din generaţie în
generaţie.

În Maramureş există documente încă din secolele XIV-XV, care atestă
proprietatea asupra pământului deţinută de fiecare familie şi neam şi care s-a
păstrat până în secolul al XX-iea. Confiscarea proprietăţilor ţăranilor, a
pământului, a pădurilor şi păşunilor, a animalelor i-a determinat pe aceştia să
renunţe la ocupaţiile de bază care le-au asigurat existenţa. Activiştii politici şi
culturali, prin tot felul de mijloace, le-au inoculat alte concepţii despre lume şi
viaţă, care, chiar dacă n-au reuşit în final să se generalizeze, au bulversat
întreaga societate. Aşadar, aceste schimbări de mentalitate au generat şi
schimbări ale structurii gospodăriei. La o analiză sumară a gospodăriei
tradiţionale vom observa o restrângere a anexelor acesteia, reducându-se
numărul animalelor şi nemaiavând pământ, unele dispar iar altele îşi schimbă
destinaţia. Astfel au dispărut o serie de construcţii precum: hambarele pentru
ştiuleţii de porumb "cucuruzii", batozele, staulele pentru oi, şoproanele pentru
fân etc. Se renunţă la bogăţia şi varietatea instalaţiilor tehnice ţărăneşti precum:
oloiniţe, pive, vâltori iar morile au fost naţionalizate. Multe din instalaţiile
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tehnice ţărăneşti care au avut ca forţă motrice apa au fost reprofilate pe forţa
curentului electric şi/sau a motoarelor cu aburi sau diesel (pe motorină). Dacă
iniţial Maramureşul a fost pus sub semnul „civilizaţiei lemnului", treptat au
început să se schimbe şi materiile folosite în construcţii, fapt datorat şi
naţionalizării pădurilor. Putem spune că procesul de socializare a agriculturii a
grăbit destrămarea gospodăriei tradiţionale, ducând cu timpul, la ruinarea ei.
Consecinţele colectivizării şi industrializării forţate au avut repercusiuni
nefaste şi asupra mentalităţii oamenilor.
Maramureşenii, cunoscuţi ca oameni cinstiţi şi foarte harnici au început
să-şi piardă treptat aceste calităţi, iar câştigul fără muncă a devenit o
normalitate. Altfel cum ne-am explica faptul că după restituirea terenurilor
foştilor proprietari unele parcele au rămas şi continuă să rămână şi astăzi
nelucrate.
Pe parcursul anilor au început să-şi piardă şi propriile valori spirituale,
înlocuindu-le cu altele care nu au nimic cu tradiţia lor. Dansul, melosul specific
zonei nu mai prezintă interes pentru acei maramureşeni care au luat contact cu
alte zone ale ţării, mergând la lucru pe marile şantiere , sau la munci agricole
sezoniere în Banat sau Bărăgan, însuşindu-şi un anumit gen de muzică de o
valoare îndoielnică,pe care au făcut-o prezentă şi la nunţile din satele
maramureşene şi, desigur, manelele care au împânzit ţara. Treptat, tradiţia s-a
denaturat iar inversarea valorilor îşi face şi azi simţită prezenţa peste tot.
Ţăranii, în marea lor majoritate, au renunţat la costumul tradiţional confecţionat
în gospodărie având ca materii prime lâna, inul şi cânepa şi l-au înlocuit cu
haine de provenienţă industrială, cumpărate de la oraş. Pervertirea bunului gust
este prezentă şi în aranjarea interiorului prin înlocuirea ţesăturilor din lână,
cânepă şi bumbac, de o calitate şi frumuseţe deosebită cu altele strident colorate
din fibre sintetice cu motive decorative de expresie naturalistă şi care au fost
foarte frecvente în toate satele Maramureşului la un moment dat.
Dacă odinioară căsătoriile se făceau în cadrul comunităţii sau în
comunităţile învecinate - tinerii şi familiile acestora, cunoscându-se cu diverse
ocazii (jocul duminical, clăci, şezători, târguri săptămânale), şi datorită unei
morale sănătoase şi consistente, şi a educaţiei intransigentă a bisericii grecocatolice care interzicea categoric divorţurile, astfel ele erau aproape inexistente,
astăzi aceste valori au dispărut.
Industria minieră şi industrializarea în general, care au luat amploare
după război în Maramureş, au contribuit la schimbarea destinului multora,
aducându-i într-o stare de derută pe cei care erau obişnuiţi cu muncile de la ţară.
A început să se practice în satele maramureşene de către o bună parte a
populaţiei, mai ales de tineri, navetismul spre minele din Borşa, Baia Mare,
Baia Sprie, Cavnic sau chiar spre alte zone ale ţării - Petroşani, Petrila, iar
femeile spre fabricile de confecţii de la Sighet, Satu Mare, Baia Mare.
lată că, cei care până atunci cunoşteau foarte bine doar munca legată de
pământ, de creşterea animalelor, de confecţionarea pieselor de port, de ţesături
şi alte lucruri necesare în casă şi gospodărie, se trezesc, eventual printr-o
şcolarizare de câteva luni, ca făcând parte dintr-o altă clasă socială - aşa zisa
clasă muncitoare - devenind „specialişti"în diverse profesii.
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După

1989, chiar dacă C.A.P.-urile s-au desfiinţat iar foştii proprietari
nefiind siguri de viitorul ce-i aşteaptă, odată cu libera
circulaţie, îşi caută locuri de muncă în alte ţări precum Franţa, Spania, Italia
Anglia, Germania etc., unii stabilindu-se chiar definitiv acolo. O bună parte s-au
întors acasă cu sume importante de bani pe care au început să-i investească în
case şi diverse construcţii, care uneori capătă proporţii uriaşe, având la bază
proiecte străine de specificul zonal, fără a avea o legătură cu aspectul
tradiţional local. Analizând prezentul în comparaţie cu trecutul, în privinţa
aşezărilor umane - se poate spune că a început un proces de schimbare chiar de
disoluţie a valorilor tradiţionale destul de rapid.
Dacă până la începutul anilor '60 Maramureşul a fost o zonă arhaică,
agro-pastorală, cu întinse suprafeţe forestiere treptat, efectele schimbării s-au
făcut simţite şi aici. Arhitectura a fost cea mai afectată de rapidele transformări.
A apărut o tipologie nouă de construcţii sub influenţa unor factori de
natură urbană, sau ca urmare a proiectelor de construcţii aduse de către cei care
lucrează în străinătate şi care n-au nimic cu peisajul şi cu spiritualitatea Jocului,
înlocuindu-se vechile planuri şi structuri constructive cu altele, având alte forme
şi funcţionalităţi. În primul rând se resimte o redimensionare atât pe verticală
cât şi pe orizontală a modelelor preluate fără să se ţină cont de aspectul lor
tradiţional, exagerându-se în dimensiuni.
Totuşi, ca o consecinţă a forţei tradiţiei, a continuităţii, a ceea ce este
durabil şi valoros din moştenirea culturală este faptul că o parte din noile
construcţii au preluat unele elemente tradiţionale păstrând în felul acesta ceva
din tradiţia zonei, din identitatea culturală a acesteia în privinţa tehnicilor de
construcţie cât şi a decorului tradiţional. Dacă ne referim la interior, în multe
case noi, vom găsi piese vechi care coexistă cu cele modeme păstrând toate
atributele unui interior tradiţional (camera "ţărănească" este aprope nelipsită în
noile case). Porţile maramureşene, chiar dacă o bună parte au fost înlocuite cu
altele noi din fier, din inox - n-au dispărut total ci le vom găsi în continuare la
biserici, la primării sau la noile gospodării, iar pentru ţărani ele vor rămâne „un
semn şi o mândrie", o marcă a identităţii, multe preluându-le tradiţional sau în
forme noi. Vechile biserici de lemn care stau alături de altele noi de mai mici
sau mai mari dimensiuni, le vom găsi şi în alte zone din ţară sau în multe zone
din Europa şi chiar din S.U.A - ca o formă de „export cultural" ducând tradiţia
Maramureşului în lume. Este meritoriu faptul că s-au revitalizat vechile centre
cu tradiţii în ceea ce priveşte arta ţesutului şi alesului covoarelor prin folosirea
coloranţilor naturali şi a motivelor tradiţionale (Călineşti, Botiza, Ieud,
Dragomireşti, Berbeşti etc.).
În privinţa portului popular, factor definitoriu al specificului nostru
etnic, n-am putea spune că este viu în zonă, ci că cel purtat în zilele de lucru
doar de către bătrâni a fost abandonat de generaţia tânără din motive lesne de
şi-au

primit

pământurile,

înţeles.

Maramureşenii continuă să se îmbrace în port popular cel puţin în zilele
de sărbătoare iar copiii şi tinerii la spectacolele şi festivalurile folclorice
organizate cu diverse ocazii, chiar dacă s-au produs unele modificări în privinţa
structurii costumului şi a materialelor folosite. Deschiderea spre viitor a tradiţiei
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se resimte şi în manifestările culturii spirituale, care prin toate formele sale de
manifestare constituie o parte integrantă a comunităţilor şi care are o contribuţie
esenţială în afirmarea identităţii. Forţa de păstrare a tradiţiei funcţionează şi în
domeniul obiceiurilor chiar dacă s-au produs şi se mai produc profunde mutaţii
de sens şi funcţionale. Astfel, spre exemplu, nunta a devenit „un spectacol",
foştii protagonişti/actanţi în cadrul obiceiului au devenit asistenţi. Unele
obiceiuri şi-au schimbat total funcţia iniţială fiind preluate de generaţiile tinere,
care au devenit mesageri ai artei şi culturii româneşti, le-au transformat în
adevărate spectacole folclorice, încercând prin prezentarea scenică recuperarea
şi menţinerea în continuare în aceste forme. În acest sens amintim obiceiurile
Tânjaua, ritul agrar - prezent şi în alte zone ale ţării cu alte denumiri, Ruptul
sterpelor sau Mulsul măsurii, rit pastoral, obiceiul Botejunii în cadrul riturilor
de trecere, Festivalul obiceiurilor de iarnă etc.
Dacă satul tradiţional a fost creatorul şi păstrătorul identităţii noastre
etno-culturale, am putea spune că mutaţiile profunde survenite în evoluţia
realităţilor etnografice în contextul trecerii de la un mod de viaţă tradiţional la
unul, să-i zicem modem, chiar dacă au afectat structurile fundamentale, nu au
dus la pierderea identităţii noastre culturale ci, având la bază patrimoniul
etnografic rămas în sate (foarte puţin ce-i drept) dar şi cel tezaurizat în muzee
ne-a ajutat să recuperăm conştiinţa propriei identităţi.
Nu trebuie să uităm că totul este într-o permanentă schimbare ca urmare
a dezvoltării socio-economice şi istorice, că nici tradiţia nu este imuabilă iar
ceea ce astăzi este nou mâine va deveni tradiţie. Acest proces are loc treptat prin
adaptarea unor categorii populare la noile condiţii, prin dispariţia unora şi
apariţia concomitentă a altora noi, fără însă să se renunţe total la valorile
patrimoniului local.
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The deep symbolism of ritual calendar winter celebrations
Ukrainians of Northern Bukovina

Oleg Kuchurian
Chernivtsi

ln his article author focuses on the main aspects of symbolic meanings,
structural elements of the winter calendar rituals Ukrainians of Bukovina. The
study examined a winter calendar rituals Ukrainians of Bukovina in its integral
structural forms, their origin and evolution.
Keywords: Semantics, sign, symbol, image, the symbolism of actions,
ritual, Kolyada, Christmas Eve, shchedrivka, cosmogonic idea, the idea of the
original creation, magic impacts.
rJIH6HHHHH CHMBOJIÎJM 3HMOBHX K3JleH)lapH0-06pH)lOBHX
CBHT yKpaÎHUÎB Ilieeiqeoî liyKOBHHH

On.ez Ky11yp.RH
l.Jepttiaui
Y cmammi aemop po3Kpueac ornoeHi acneKmucUMeo11i11Hux 3Micmie,
cmpyKmypHux e11eMeHmie 3UMoeux KMem)apHux o6pRdiB yKpaiiltţie EyKoeuHu.
flpedMemoM doc11id:J1CeHHR c 3UMoea KMeHdapHa o6pRdoeicmb yKpaiiltţie
EyKoeuHu
e ff tţillirnux KOHcmpyKmueHux </JopMax, iX noxod:J/CeHHR ma
eeo1110tţiR.

Kn.101106Î cJ106a: CeMaHmuKa, 3HaK, CUMB011,06pa3,
iJii;o6pRd, pumyM,
Ko11Rda,
CeRmee11ip,
ll{edpuu ee11ip,
KOCM020lli'llli ye11eHHR, ideR neput0meopeHHR,Ma2iR 6nllUBy.

CUM60Jli3M
UţedpieKa,

Cepe.n Ka.rrett,naptto-o6pR,noaHx CBRT, mo arrpo,noB)I( TpHBa.rrol
icTOpHqHOI TpMHQil Il06YTYIOTb Ha nyKOBHHi, CaMe JHMOBi piJ,nBRHi CBRTa
Ha6y1m nm6oKoro MariqHo-cHMBOJiiqttoro xapaKTepy B .nyxoBHIH KYJihTYPi
yKpaÎHQiB nyKOBHHH.
B HayKoBiH niTepaTYPi rrpo6neMa MariqHHX o6pR,n;o,niH B Ka.IIeH.n;apHiH
o6pR,nOBOCTi 6yKOBHHQiB p03rnR,na.rracb B rrpaQRx
A.KoHCbKOfO, C.<l>.
MapiaHa, E. AHHqKOBa, Jl. Eepra, r. nOTeJaHy, H. Eecrny, T. 3JiaTKOBChKy, IO.
IlorroaHqa, r. CrraTapy, A. KypoqKiHa ,B. CKypaTiBCbKOro,C.KHJIHMHHKa Ta
!Hlll.
.LJ:opo6KH IUO,nO Jra,naHOl TeMH JHaXO,nHMO y p060TaX iHlllHX
.nocni,nHHKiB Ka.IIeH,napHOl o6pR,nOBOCTi pycHHiB EYKOBHHH - r. KyrrqaHKO,
P.<l>. KaiiH.nJih, A. MoHacmpchKHH.
PiJ,nBO JaHMa€ QeHTpaJibHe MicQe He TiJihKH y JHMOBOMY QHKJii CBRT,
a.rre B yciH Ka.IIeH,napHiH o6pR,nOBOCTi pycHHiB-yKpaÎHQiB, TaK caMO RK i
MOJI,noBaH Ta pyMyH, mo crriJihHO rrpo:llmBalOTb Ha 6yKOBHHCbKHX JeMJIRX. 3a
JOBHilllHbOIO cpopMOIO BOHO ( xpHCTHRHCbKHM, o,nHaK J6epirac RJHqHHQhKe
KopiHHR 6araTbOX o6pR,niB. IliJHaTH rnH60KY CHMBOJiiKy piJ,nBRHOl
o6pR,noaocTi .norroMarac rropiBHRJihHo-icrnpHqHHH aHa.rriJ. Ka.rreH,napHHH QHKJI
CBRT y Bcix Hapo,niB TiCHO IlOB'RJaHHH iJ QHKJiiqHHMH JMiHaMH y rrpHpo.ni, mo
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BiporinHO 3YMOBHJIO eXO)l(ieTb o6pHniB y pi3HHX ernoeiB. 51K Bna.JIO 3ayBa)l(HB
IO. nonOBH'I, HaponH niBHi'IHOÎ niBKyJii - Bin AMepHKaHebKOro KOHTHHeHTY
no IHniî, Bin CKaHnHHaBiî no EKBaTOpiaJihHoî A<t>pHKH - 3 npanaBHix qaeie
eBJITKYBaJIH «Hapon)l(eHHH» eBOÎX 6o)l(eeTB B oeTaHHi nHi rpynHH [5, e. 115].
06pHnH 3HMOBHX eBHT 6yJIH noB'H3aHi i3 3HMOBHM eoHueeTOHHHHM, HKe
3HaMeHyBaJIO 3MeHilleHHH TPHBaJIOeTi HO'li " HeBnHHHe 3poeTaHHH nHH, B 'IOMY
HaponHa YHBa
B6a'laJia
eHMBOJii'IHe Binpon)l(eHHH eOHUH, a OT)l(e "
Binpon)l(eHHH )l(HTTH.
U:HKJI 3HMOBHX eBJIT 6yKOBHHUiB € noni6HHM no rpeUbKHX Ta
pwMehKHX BpyMaJiiii, CaTypHaJiiii rn BOT. IlpoTe rnin ttaronoewrn nmue Ha îx
noni6HOeTi, 60 eBJITO B yKpaÎHUiB Ma€ eBOIO BJiaeHy noxpHeTHHHebKY oeHOBy.
Bmue3ranaHi eBHTKyBaHHH 6ynw HanoBHeHi BeeeJiolUaMH i po3BaraMH,
nin qae HKHX ernpaJIHeH Bei (MaHHOBi Ta eouiaJihHi) BinMiHHOeTi Mi)I( JIIOnbMH.
3a TH)l(neHb HaeTaBaJIH KaJieHnYJIH, Beeene eBHTO, HKe Bin3Ha'laJIOeH y nepwi
nHi ei'IHH i 6yno npweBH'leHe 6ory 51Hyey [5, e. 117]. 3 qaey BKJIIO'leHHHM no
eKnany PwMebKo·i iMnepiî exinHwx npoBiHuiii nonynHpHHMH eTalOTh exinHi
KYJihTH, 30KpeMa KYJihT nepebKOro 6ora eoHUH MiTPH. Cm1To Hapon)l(eHHH
eOHH'IHOro 6ora MiTPH (25 rpynHH) BimHa'laJIOeH HaBiTh y Haii6iJibllI
BiMaJieHHX npoBiHUiHX [ 15, e. 228].
OT)l(e, y pi3HHX HaponiB pe3yJihTaToM THeH'IOJiiTHix enoeTepe)l(eHb 3a
npHponoID eTaJIH Mi<t>w npo Hapon)l(eHHH eoHUH , HKe xpHeTHHHehKi iE:papxw IV
eT. OTOTO)l(HHJIH 3 Hapon)l(eHHJIM XpHeTa, HKOro oroJIOeHJIH HOBHM eOHUeM
enpaBennwBoeTi i nopuyHKy. HaponHi YHBJieHHH JIHraJIH B oeHoBy o6pHniB,
PHTYaJihHHX niH, ruo eo6010 HanoBHIOBaJIH 3MieT eBuKyBaHHH. BoHH
BH6ynoByBaJIHeH 3a nonoMOrolO eHMBOJiiB, lUO BHOeHJIH
eJieMeHT
eTpyKTypOBaHOeTi Ta Bino6pa)l(a.JIH eo6010 neHKi <l>YHKUiî npHponHHX eTHXiii,
neBHi Bin'lyrrJ1 3a nonoMoroJO enoBeeHHX
36yn)l(y10'IH B JIIDnehKiii yHBi
<t>opMyn, TaHUIOBaJihHHX pHTMiB, nieeHHHX MOTHBiB rn PHTYaJihHHX niii.
TaKe HaKnanaHHH H3H'IHHUhKOro i xpweTHHHebKoro eBHTa eTBOpHno
enpHHTJIHBe ninrpyHrn nnH Hapo~eHHH noE:nHaHHX <t>opM. Ha UhOMY <t>oHi
ernE: 3po3yMiJIHM, lUO i B pi3nBHHiH o6pHnoBoeTi XIX - no'I. XX eT.
npoeTe)l(ylOTbeH ieTOpH'IHi HarnapyBaHHH pi3HHX enox - arpapHi H3H'IHHUhKi
KYJihTH i
no6ynoBaHi Ha îx oeHoBi, qaeTKOBO nepeoeMweneHi ii
TPaHe<t>opMoBaHi B nyei MOHoTeîcTH'IHO.i peniriî KYJihTH xpweTHHHehKi, MieueBi
TPanHuiî i 3ano3H'leHHH, HKi eTaJIH HaeninKoM npHMHX a6o onoeepenKoBaHHX
eTHOKYJibTypHHX KOHTaKTIB.
Ilepw Hi)I( nepeiiTH no 6e3noeepenHboro aHaJii3y pi3nBHHoî
o6pHnoBoeTi, enin nell.IO eKa3aTH npo eTnMonoriro ua1eu PiJJJ.BO. Matt)l(e no
Beiu €Bponi po3noBe10n)l(eHa xpHeTHHHebKa Ha3Ba Pi3nBa - Craeiunul (neHh
Hapon)l(eHHH Xpwern). QqeBHnHo, 3Binew noxonHTh eaMe eJioBo Craeiun (naT.
TepMiH ereatione ). U:iKaBO ' lUO nJIH HalllHX npalUypiB
Haii6iJibllIHM Ta
HaiiroJIOBHiWHM eBHTOM 6yno eBHTO KopoqyHa. 51K ernepn)l(yBaB CTenaH
KHJIHMHHK eBHTO «Kopo'IyHa» y noxpweTHHHehKi qaew 6yno Haii6iJihllIHM,
HaiieBuirnHM, Haii6araTrnHM eTPaBaMH, Haiipi3HOMaHiTHirnHMH o6pHnaMH,
Mari'IHHMH niHMH Ta Mari'IHHMH eHMBOJiaMH. CKJianaJIOeb BOHO j3
BIJill
(nepeJJ.JJ.CHb CBHTS) -CBJ!Ta naTPiapXaJibHOÎ ponHHH. ,ll,pyra iioro eTaniH -

151
https://biblioteca-digitala.ro

3ararrbHO - po.uoaa, KOJIH Mari'IHi .ui"i o6pH.UiB cnpHMOBYBaJIHCb Ha CKpim1eHHH
poAy (ai.uroMiH QHX .uiH. -3BH'laii HOCHTH aeqep10 .uo .ui.uycia rn 6a6ych). TpeTiii
CTyniHh CBHT - Qe 1ar3.llbHO-cycniJ1bH3 KOJIHA3, o6pH,LIH Ta Mari'IHi .uiî HK0°i
CKepoBaHi

,llO

3aranbHOÎ

CillJibHOTH,

B

BeJIHKOMY

nopHBi

cycnÎJibHOro

c.uHaHHH.[ l O,c.57]
51K i y 6iJihllIOCTi rnponeHChKHX Hapo.uia, y 6yKOBHHQiB pi3.UBHHe
CBHTO, 3a Hapo.UHHMH YHBJieHHHMH, BBa)l(aJIOCh qapiBHHM qacoM, Ha Bi11i10
ai.u6yaacThCH cxo.u)l(eHHH oco61111aoî c111111 cain1a, mo H.oro 6or noc1111ac Ha
3eMJIIO .LIJIH nepeMorn Ha,U TeMpHBOIO. «3iHllIOB ,LIHeCb i3 He6ec .. » npOMOBHCTO
CBi,U'laTh CJIOBa Bi.UOMOÎ KOJIH,LIKH. 3a HapO.LIHHMH BipyBaHHHMH B QeH 'lac
npo6y.u)l(yaarracb i crnaarra oco61111ao He6e3ne'IHOIO acinHKa He'l11crn c1111a:
Bi.UhMH, qoprn, 311i .uyx11 rnmo [l, c. 2-3]. HaH.6inhrny He6e3neKy, 3 TO'IKH 3opy
3a6060HHOro cenHHHHa, crnHoa111111 aeqop11 i HO'li Hanepe.uo.uHi Pi3.uaa, Hoaoro
poKy, XpemeHHH, caMe To.ui H. a11KoHyaarr11cH ronoBHi ypo'IHCTi i 3ax11cHi
np0Qe.uyp11 rn o6pH.UH.
B TPa.u11uiH.Hiii Hapo.uHiii KYJihTypi np11 aciH. i"i cTiiiKocTi nocTiiiHo
ai.u6yaalOTbCH npoQeCH p03BHTKY i"i OKpeMHX eJieMeHTiB qepe3 3an03H'leHHH,
nepeocMHCJieHHH Ta BHTicHeHHH cTap11x eneMeHTiB HOBHMH. Ui np0Qec11 B
noBHiH Mipi CTOCYIOTbCH o6pn,LIOBHX CHMBOJiiB. 51Kll.(0 p03rJIH,LlaTH CHMBOJI HK
npe.uMeTHHH 'IH cnoaecHHH 3HaK, mo yMOBHO ai.uo6pa)l(ac CYTHiCTh 6y.uh-HKoro
npe.uMeTa L(H HBHIQa ' TO o6pH,LIOBHH CHMBOJI BHpi3HHCTbCH THM ' mo Ha6yaac
CBOCÎ 3HaKOBOÎ CYTHOCTi JlHllle y Bi.unoBi.UHOMY pHTYaJibHOMY KOHTeKCTi.[8.
c.138]
EaraToMaHiTHiCTh c11Mao11ia i 3HaKiB KarreH.uapH11x o6pH.uia yKpatHQiB
MO)l(Ha 3BeCTH B caMOCTIHHY CHCTeMy, mo Mac BH3Ha'leHy eTHl'IHY
CBOcpi.uHiCTb. CHMBOJiiKa KaJieH.uapHHX CBHT np11 QhOMY BHCTynac HK neBHHH
1
QeHTP
acid CBHTKOBOÎ (B T.'I. PO.LIHHHOÎ) o6pH,LIOBOCTi, noB H3aHHH 3
rn11611HHHMH yHBJieHHHMH rn aipyaaHHHMH eTHi'IHOÎ rpyn11, mo "ix crnop1111a
Ta p03BHBaf. )],o o6pH,LIOBHX CHMBOJiiB cni.u Bi,UHeCTH BCi KOMnOHeHTH o6pH.uy,
mo npHXOBYIOTb B co6i CHMBOJii'IHHH acneKT. BHXO,LIH'IH i3 npHHHHTOro
no.uiny o6pH.UY Ha H.oro cnoaecHy Ta cyry6o PHTYaJihHY qacT11Hy oKpeMo
BH.UiJIHIOTb CHMBOJIÎKY CJIOBa. Cneumpi'IHY rpyny YTBOplOIOTb o6pH.UOBi
CHMBOJIH - aTpu6yTH npupOAHHX CTHXiH ( BOroHb, JeMJIH, BOA3). 0KpeMy
rpyny CKJia.uac cueoniKa qucna. B11m11H. piBeHh 1uaqennH ua6yeac AÎIOqa
oco6a (nepcoHa)I(, BHKOttyBa'I o6pH.uy) rn anacHe i caMe AiHCTBo, mo
BHKOHYCThCH. TaKa 3Ha'lymicTh noa'H3aHa 3 îx CHMBOJii'IHOIO np11po.uo10, mo
<t>opMyCTbCH i3 CHHTe3y nepBHHHHX eJieMeHTiB, TaKHX HK C/1060, pyx, dia,
o6pad06UU ampu6ym. )J,eHKi o6pH.UOBi CHMBOJIH MalOTb CBOÎ DÎABHAH. TaK
Hanp11KJia,L1, o6pH,LIOBi aTPH6YTH MO)l(YTh 6YTH BJiaCHe aTPH6YTaMH, T06To
PHTYaJihHHMH CHMBOJiaMH, mo He MaIOTh aHarroria B )l(HBiii np11po.ui (TaKHMH c
MaCKH MaJiaHKOBHX rypTiB, JIHJlbKOBHH BepTen). )],o .upyroro pi3HOBH.LIY cni.u
1
Bi.UHeCTH MaTepiarrhHi 06 CKTH, CHMBOJii'IHa <i>YHKQiH HKHX BTOpHHHa (T06To
BOHH
MalOTb CBOC pearrbHe icHyBaHHH i n03a o6pH,LIOM, XO'la B HbOMY
Ha6yaaIOTh iHrnoro CHMBoJii'IHoro 3MicTy.) Pa3oM BOHH cKJia.uaIOTh B caoi"H
cyKynHOCTÎ

€,IU1HY

CHCTeMy

KaJieH11apH0°i CHMBOJIÎKH,

CHMBOJiiKOIO COQiaJihHOIO. [8, C.139]
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IUO

KpÎM

TOfO

(

lll,e sin 11acis TpuniJIJIH, mo BHcTynHJIO nepllIHM ocepenKoM
3eMJiepo6cTBa Ha TepHrnpii' Cxinttoi' €sponH rnrneTbCjj Mari11tta HHTKa
CHMBOJiie arpapuo-Mariquoro xapa1nepy, j!Ka 11ynoso npocTe)f{yCTbCjj B ycix
o6pjjnonij!X pi3nB»HHX CB»T.
Bttyrpiurniw 3MicT
MoneJii cairn6ynoBH ttallIHX npamypis 6ararn B
110My BH3tta11ascjj o6yMOBJietttticno )f{HTTjj JIIOllHHH CTHxi»MH, Horo
ninnopRnKyaaHHIO npHponttiM pHTMaM Ta umrnaM. ToMy BJiactte yj!BJieHHjj
npo nocTiHHHH Kpyroo6ir )f{HTT» npHponH Ta Micue B UbOMY npoueci JIIOnHHH,
1
B3aCM03B »3KH pon1011ocTi 3eMJii Ta )f{HTT» JIIOnHHH, i"i pony
j!CKpaao
npocJiinKoayioTbCjj B CHMBOJiiui
KaJiettnaptto - o6pjjnosHx CBjjŢ. Ue
noJio)f{eHH» tta nyMKY nej!KHX asTopis c oco6JIHBO sa)f{JIHBHM, TOMY mo
nonoMarac 3po3yMiTH nepBHHHiCTb <f:>yttKuii' o6pjjnOBHX aTpH6YTiB -pOCJIHH B
arpapHHX KYJibTaX ttallIHX npenKiB. U» Te3a 3HaxonHTb sinryK npH attaJii3i
o6pjjnonii1
3HMOBHX KaJiettnaptto-o6pnnoBHX CB»T oyKOBHHH. TaK
ttesin'cMHHM, QeHTpaJibHHM aTpu6yToM CeaTeeqopa
eucrynac ,[J;i.L{yx
0
( o6p»nOBHH CHin, mo Ha nyMKY HallIHX npamypiB BHKOHyBaB <f:>yHKQiIO 3B »3KY
i3 nyxaMH npenKiB), oco6JIHBHH XJii6 - KaJiaq, pHTYaJibHa 3epHOBa Kallla «KYTH».
Ilopnn 3 arpapHOIO CHMBOJiiKOIO B <f:>opMyBaHHi o6pnniB 3HMOBHX
KaJiettnapHHX CBjjŢ yKpai'HUiB Ba)f{JIHBY pOJib Bin!rpaJIH i KOCMOrouiqui
cnMeOJIH Ta yaeJieuua.
CBjjŢKysattH» PiJnsa po3no11HttaJiocn B)f{e yse11epi 24 rpyntt» (3a
HOBHM CTHJieM 6 ci11ttn). B o6pjjnosocTi CBj!TBe11opa sinirpasaJia nestty poJib
xpHCTH»HCbKa CHMBOJiiKa H aTpH6YTHKa, aJie caMe ponHHHe CB»TO MaJIO
nepesa)f{HO ttaponttHH, a He uepKOBHHH xapaKTep, npo mo csin11aTb, 30KpeMa,
»3H'IHHUbKi 3a CBOCIO cyrrIO 3BH'lai' Ta o6pnnH.
CaMa ninrornsKa no CBjjŢKOBoi' se11epi HOCHJia ypo11HCTHH xapaKTep i
po3ropTaJiacb »K cnpaB)f{HiH pHTyaJI. B octtoai 6araTbox 3BH11a"iB, »Ki
no6YTYBaJIH ttanepenontti Pi3naa, Jie)f{aJia ittiuiaJibHa Marijj (Marin nepllloro
.!!!!fil, mo 6yJia noB'jj3aHa 3 HaponHHMH BipyaaHH»MH B icttyBaHHjj oco6JIHBHX
.zlHiB, jjKi MornH BH3Ha11aTH llOJIIO acboro poKy. P03rn»HeMo nej!Ki npHKJianH.
lll,06 npo)f{HTH secb piK y 3Jiaroni, Ha Caj!Ţae11ip i PiJnso He MO)f{Ha 6yJio
Jia»THCb, cnepe11aTHCb, KapaTH niTew Tomo. Hapontti 3BH11ai' BHMaraJIH
Hanepenontti Pi3nBa 3a6YTH BCi KpHBnH i 36epiraTH xopOllIHH HaCTpiH . .LJ:o CBjjT
HaMaraJIHCjj noaepHYTH yci 6oprn i HaBnaKH - 8 CBjjŢKOBi ntti Hi11oro He
no3H'laTH, sipjj'IH, mo ue npH3Bene no 6inttocTi . B oceJii Ta Ha nonaip"i Mas
nattyaaTH Jian, nJI» UbOro BCe peTeJibHO npH6HpaJIOCb Ta npHBOnHJIOCb no
nopjjnKy( BCTaHOBJIIOBaJiaCb rapMottin) [I, c. 5].
B o6pnnoaHx niRx
Pi3nBRHHX CBRTKysattb oco6JIHBO j!CKpaao
npORBJIRCTbCR MariH BOrHIO. Ilepllla Mari11Ha niR - BHn06YTOK «HOBOro
sormo». li JniiicHIOBaJia rocnonHHjj nin 11ac npHroTyBaHHjj CBj!TOi' se11epi. Botta
nicrnsaJia KpeMiHb i KpecaJio, mo nonepenttbo npornroM nsattanURTH nttia
Jie)f{aJIH 3a iKOHaMH, TpH'li xpeCTHJiaCR i, nosepttyBllIHCb no cxony COHUR,
BHKpecaJia «HOBHH sorotth». UHM sortteM Botta po3naJIIOBaJia a ne11i
.
.
.
.
nsattanuj!Tb nomH, RKl
npOTHOM naattanuj!TH nHIB OCTaHHbOfO MlC»UR
HaJie)f(aJIO npocylllyBaTH. IlpH UbOMY 3Beprnc Ha ce6e ysary MicTuque quCJio
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JJ.B3H3JJ.UHTb. y BHKOpHCTaHHi l..{bOro qHcJia npocTe:>KyJOTbCR noxpHCTHJIHCbKi
eipyeaHHR B He6ecHi ceiTHJia, KOCMOroHiqHi YRBJieHHR Haurnx npenKiB. B
o6pRni
no6yBaHHR
<<HOBOro
BOfHJO))
BincninKOBYCTbCJI
CHMBOJii3M
nepIIIOTBOpeHHR, yqacTb JIJOnHHH B npoueci TBopeHHR, Ta rJIH60Ka noIIIaHa
BOrHRHOÎ CTHXiÎ .
.UocninHHK pi3nBRHOÎ o6pRnOBOCTi K.CoceHKO BBa:>KaB, IUO :>KHBHH
soroHb Ha CsRTHH seqip sinirpa€ poJib csiToTeopqoro qHHHMKa, BMCTyna€
1
onHoqacHo i 06 €KTOM KYJibTy, a TaKO:>K ocepenKoM, HaBKOJIO HKoro
o6'€nHY€TbCJI pin. [9, c.62] .Uo l..{bOro me cnin nonaTM npoTMCTaBJieHHR BOrHIO
uoro aHTMilOJJ;y MOp03y, JIK CMMBOJiiqHHH JJ;yaJii3M no6pa - 3Jia, B ÎX o.z:i;siqHiM
3MaraHHi-npoT116opcrni ra noolHaHHi. CaMe raKi npanasHi CMBOJIH
npocninKOBYIOTbCR B o6pHnOBMX niHX CBRTBeqipHbOro CBRTKyBaHHR.
Bei CBRTKOBi npHroTysaHHR, B RKMX npHii:Ma€ yqacTb BCR pon11Ha
cnpRMOBaHi Ha H3BCJJ.CHHH B oceJii nopHJJ.KY - JiaJJ.y( npH611paHHR oceni,
rocnonapcbKOro nsopy, KynisnR Hosoro nocyny, np11n6aHHR Hosoî one:>Ki,
TOIUO ), IUO CMMBOJii3yBaJIM OHOBJieHHR, oq11meHHR CTBOpeHHR HOBOro nopRnKy,
RKHH 6ye 611 He ripIIIMM Hi:>K y nonepenHbOMy :>KHTT€BOMY l..{MKJii.
Ba:>KJIMBa ponb s o6pHnax i 3e11qaRx Csuseqopa HaJie:>Kana cTony, 3a
RKHM 36ttpanacR BCR ponttHa. B ittTep'€pi HaponHoro :>KMTJia y nasHMHY cTiJI
BHKOHysas <l>YHKl..{iJO CBO€pinHoro JJ.OM3WHbOl'O iKCpTOBHHKa. 3araJibHO
IlOIIIHpeHMM 6ye 3B11qau KJiaCTH Ha CTiJI COJIOMY a6o ciHo, RKe noKpHBaJIM
CKaTepTHHOIO [ 1, c. 9]. lllHpoKe BMKOpHCTaHHR COJIOMH a6o cina Ha Pi3nso B
Haponi nos'R3yeanocb i3 6i6neucbKOJO nereHnoJO npo Hapo,ll:>KeHHR Xp11cTa B
RCJiaX Ha ciHi Ta qu He € ue sinnyHHR 6iJibll1 paHHbOÎ noxpHCTMJIHCbK0°i
Tpan11uiî, KOJIM Ba:>KJIMBMMM o6pRnOBMMM aTp116yraMH BMCTynaJIM pOCJIHHH,
Hecyq11 oco6JIMBe CMMBOJiiqHe CMMCJIOBe HasaHTa:>KeHHR (KOJIOC - CMMBOJI
po.z:i;JOqocTi, BiHOK i3 rpaB - 38 1R30K 3 MaTip'IO np11pono10, TOIUO ).
1
Ilin CBJITKOBMM CTOJIOM 06os R3KOBO CTeJIMJIH ciHO, Ha RKe CTaBMJIM
MMCKY 3 :>KespiJ0q11M syrneM, ne KypHTbCR nanaH, a nopyq cnin 6yno KJiacTM
JieMiIII nnyra. Ko:>KHa 3 u11x npocTHX niH np11xosysana B co6i oco6n11sy
CMMBOJiiKy. CiHo KJiaJIM JJ;JIR .z:i;o6p11x nyxis Jlana (npe.z:i;KiB, mo 06epiran11
ocenJO, none, ypo:>Kau), soroHb, na.z:i;aH, 3aJii3HMH npenMeT (JieMiIII, coK11pa)
noBMHHi 6yn11 06eperr11 oceJIJO sin 3JIMX CMJI.
llo CsHTseqopa roT)'BaJIH 12 crpas, BHKOpHcTOsyJOq11 np11 l..{bOMY
Mau:>Ke sci HaHsHi y rocnonapcrni nponyKTH. Ilp11 l..{bOMY nosMHHa 6yna
noTpMMyBaTHCR TiJibKM onHa BMMOra: sci CTpaBM MaJOTb 6YTH nicHMMM,
OCKiJibKH 24 rpynHJI (6 ciqHR) 6yno OCTaHHiM nHeM 40-neHHOro
IlMJIMniBCbKOro nocTy, IUO nepenyeas Pi3nsy. Pi3HOMaHiTHa i 6arara Î:>Ka B ueu
neHb, 3a HaponHMMM YRBJieHHHMM, IlOBMHHa 6yna 3a6e3neq11TM no6po6YT
JIJOneu y HacTynHoMy poui (iHiuiaJibHa MariH) [1, c. 2]. ToMy HaBiTb
Haii6inHiIIIMH ceJIRHHH noKnanas yc1x 3YCMJib, mo6 3YCTplTH CBRTO
RKHaHKpame.
Pi3nBHHa pttTyaJibHa Î:>Ka 36eperna neps03naHHY npoCTOTy. fonosHe
Micue B o6pRnosiu Tpane3i 3aHMaJIM K3Jl3'1i (o6pHJJ.OBHH XJii6) pi3HOÎ <l>opMM i
cneu11<l>iqHoro nptt3HaqeHHR. U:iKas11ii on11c CBRT seqipHix CTpaB np11KapnarrJ1
1
3HaxonMMO y K.CoceHKO (( 3 JIJ060B IO np11nan:>KyJOTb ta3nMHi no TaHHOÎ
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Beqepi «yc11Koro xni6a», mo Eor ypo.ll.HB : MHJOTh 6i6, KBaconJO, cyrneHHU.i,
CJIHBH,
BH6Hpal0Th o60B 1113KOBO HaHKpame 3epHO nrneHHIJ,i Ha «KYTJO»,
BqHH11lOTh xni6, crnpalOThC11 mo6 MaTH )KHBY pH6y Ha
Tpa)J,HIJ,iHHY
CB11TBeqipHlO lOIIIKY Ta CTy)J.eHeIJ,b i3 pH6H ... roTOBJI11Tb «pociBHHIJ,JO» 3 KanycTH
1
1
Ta 6opm, 6 JOTh ciM 11HHH oniH, TPYTh MaK... npHroTOBJI11JOTh crpaBH 3 Bc11Koro
3epHa, 36i)K)Kj!. Mi)K TOJO 3epHHCTOJO crpaBoJO Ha neprnoMy MicTi noBHHHa
6yrH nrneHHIJ,j! T.3B. «KYTH 3 MeJJ.OM 3 M3KOM»... 3 ycix 12 crpaB 6epe me
nepe.ll. BeqepeIO ra3.lJ.HH11 no JIO)KIJ,i Ta neqe KHHIIIHK , mo6H Bi.lJ.TaK, 3acyrnHBIIIH
Horo )J,aTH xy)J.o6i Ha CB.IOpa, KOJIH 6y.ll.YTh BHraH11TH xy)J.o6y Ha 3eJieHy
narny.» [9, c. 92]
KO)l{Ha C!paBa CBHTKOBoro CTOJIY Mana CBOC CHMBOJiiqHe 3HaqeHH11.
Kyr11 BBa)Kanacb «60)KOJO t)KOJO». ,[(e11Ki .lJ.OCJii.lJ.HHKH BHBOMTh Ha3BY «Kyr11»
Bi.ll. )J,aBHhOBipMeHChKOro CJIOBa «kut» - «3epHO», a me ((11.lJ.pO»- 3apO)J,OK
)KHBoro, HapO.lJ.)KeHH11 )KHTT11 y 3epHHHi [2, c.81]. Bo.ll.y Ha KYTJO 6panH
«He3aHMaHy», i KYTJO BHHManH 3 neqi .ll.O cBiTaHKy, a6w neprni coH11qHi
npoMeHi i"i OCBiTHJIH. ,[(poBa y niq KJianH 3 oco6JIHBHMH uepeMOHi11MH cniJihHO
qoJIOBiK i3 .ll.PY)KHHOJO cniJihHO MiCHJIH TiCTO )J,JI11 xni6a, Hi6H nOC.ll.HYJOqH
qonoBiqy Ta )KiHoqy eHepriJO B 3naro)J.i cniJihHOÎ )J.iî. KHwrni, mo îx neKJIH Ha
cBuBeqip, - t)Ka .ll.yxiB - Jla)J.a, CB11THX Ta )J.o6pwx .ll.YIII noKiHHHKiB. Qe xni6
oco6JIHBHH, KO)l{Ha xni6HHa Mac «)J,yrny», ManeHhKHH xni6e11,h ' 11KHH niKC11
oKpeMo Ta KJiaBc11 Ha KHHIII 3Bepxy, yoco6JIJOJOqw Horo .ll.yrny. Qi pHTyanhHi .ll.iî
npHXOBYJOTh oco6JIHBHH COKpOBeHHHH
CHMBOJiiqHHH 3MiCT
nOCTIHHOÎ
npHCYTHOCTi CTHXiH (BOrHJO, BO.lJ.H) y aKTaX TBopiHH11, mo cynpOBO)J,)KYJOTb
JIJO)J,HHY B i"i )KHTTi. [2, c.81]
QiKaBHM 3 OrJI11.ll.Y Ha TeMy )J,OCJii)J,)KeHH11 ( 3BHqaH, mo MaB Micu.e B
)J,e11KHX paHoHax EyKOBHHH. Hanepe.ll.O.ll.Hi Pi3)J.Ba, nicn11 3aXO.ll.Y coH11,11 Kanaqi
Birnanw Ha UB11X Ha cxi.ll.HiH cTiHi xaTH i TPHManH TaM .ll.O BeCHH. BecHoJO )I{
nepe)J, opaHKOJO îx 3HiManH, o6KyplOBanH i, naMaJOqH Ha IIIMaTKH, p03KH)J,anH
no nonJO [5, c. 127] TaKa .ll.i11 cnpw11nana xopornoMy ypo)KaJO. IHO.ll.i Kanaq ( a6o
Horo UIMaTOK) Bi)J,)J,aBanH BOJiaM nicn11 opaHKH, «mo6 BOHH 6ynw 3.ll.OPOBHMH»
[7, c. 65]. TaKHM qHHOM, Kanaq, cneqeHHH ni.ll. qac CBua, BHcrynaB
onpe)J,MeqeHHM CHMBOJIOM MariqHoro BnJIHBY Ha pO)J,JOqicTb 3eMm, BpO)KaH,
3.ll.OPOB 111 TBapHH. MariqHoJO CHJIOJO Ha)J.iJI11JIHCh 3anHIIIKH ncTa, 3 11Koro
BHniKanHC11 pi3)J.B11Hi Kanaqi.
CrpaBH , mo "ii roTyBanH Ha CB11TBeqip Ha6yBanH CHMBoniqHoro
3MicTy, mo Ha)J,in11B i"i MariqHHMH BnacTHBOCUMH. TaK, 6o6u 03Haqanw CHTiCTh
y MaH6YTHhOMy, CM3)KeHa pu6a Mana o6epiraTH JIJO)J,HHY Bi)], JIHXOMaHKH a6o
6inoî rap11qKH, cyrneui <llPYKTH ManH 3acnoKiHJIHBi BJiaCTHBOCTi [6, c. 272].
Oco6JIHBY ponh B 06p11.ll.OBiH t)Ki Bi.ll.irpaBaB qacnuK, mo, 3a n0Bip'11M,
3a6e3neqyBaB J.lJ.OpOB '11, 6yB o6eperoM Bi.ll. 3JIHX CHJI [ 1, c. 13].
Oco6nHBY yBary npwBeprnc pwryanhHHH o6xi)J. JJ.Bopy, mo nepe.ll.yBaB
CB11TBeqipHiH rpane3i. f ocno)J.ap Ta rocno)J.HH11 3i CBUKOBOJO BeqepeIO
o6XO)J,HJIH .[{Bip, 6in11 CTaHHi BHCHnanH MaK( BBa)KanH mo )J,HKHH MaK-BH)J,lOK
6aqHTh yci 3Jii CHJIH Ta BOJIO)J,iC 3)],aTHiCTlO ÎM nepeIIIKO)J,)KaTH). ,[(ani rocno)J,ap
<<3apy6yc» noporH, 60 Ha nop03i CH)J,HTh ((JIHXa CHJia», mo MO)Ke BCKoqHTH )J,0
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xant. ~ .lliSI Ma€ nrn6oKi KOpeHi B 3BH4a€BOCTi HaIIIHX npe)lKiB, S!Ki BBa:>KaJlH
nopir TaKHM co6i CBO€pi.JlHHM KOp.JlOHOM Ha Me:>Ki «CBOO>- «4y:>Ke».
3a JiereH)laMH B pi3.llBSIHY Hi4 Ha 3eMJIIO CXO)lJITb JJ.ymi npeJJ.KiB . .Ll:JIR
HHX roTysanH oKpeMy se4ep10 - y Hosy MHCKY Bi.ll6HpaJIH KO:>KHo·i cTpaBH j3
CBRTKOBOro CTOJIY Ta npHMOIIl.YBaJIH i"i Ha ni)lBiKOHHSI. 3i CBi4KOIO Ta «Be4epe!O
.llYXiB» rocno)lap TpH4i o6XO)lHB xaTy, noTiM 3BepTaBCR 3 MOJIHTBaMH Ta
3aKJIHHaHHRMH .JlO .llYW noMepJIHX. Csi4Ka s )laHiH o6pR.llOBiH .lliî CJiyrysana
Bi.llJIYHHRM
pHTYaJihHOro sornIO, RKHH 3anaJI10BaJIH .D.JIR .llyxis noMepJIHX
pO.llH4iB, «3anpowyI04H norpiTHCh». Bsa:>KaJIOCR ue Ma€ cnpH4HHHTH .ll06pHH
ypo:>KaH
RpHx KYJihTyp. (OnHcaHHH 3BH4aH no6YTysas
s XIX CT. B
1

EyKOBHHCbKOMY nep.llrip"i (c.KaM RHa, IlaHKa, qepBOHa .LJ:i6posa).
CHrnaJioM .llO no4aTKY
se4epi 6yJia nepwa ee'lipnH 1ipKa, mo
3aBH.llHi€TbCR Ha He6ocXHJii, Ta CHMBOJii3y€ co6010 B ueH: 4ac HapO.ll:>KeHHR
Eora. Y crnpoyKpai.HChKiH: o6pR.llHOCTi UR se4ipHR 3ipKa si.llirpa€ oKpeMy poJih,
III.O npocJii.llKOBY€ThCR y KOJIR)lKax, RKi € Heo6xi)lHHM aTpH6YTOM pil.llBRHHX
CBRTKysaHh. B HHX 30pR BHcTyna€ nocJiaHHUelO
Eora .llO rocno.llapR, s
me.llpisKax 30pR Ha6ysa€ me ii 3Ha4eHHR
CHMBOJIY :>KHBOTBOpHocn 1
nJIO.llOPO.llHOÎ CHJIH npHpO.llH, nposicHHUelO HapO.ll:>KeHHR csiTy, pyxy y HOBHH
piK. HixTo He ci.llaB 3a cTiJI, .llOKH rocno.uHHR He o6iii.lle TpH pa3H HaBKOJIO xaTH
3 KYTeIO s pyKax. ~ .lliR cnpRMosysanacb Ha Te, mo6 .lliM 3aB:>K.JlH 6ys 6araTHM
i CHTHM. PHTYaJibHa se4epR n04HHaJiacsi i3 3anaJieHHRM BOCKOBOÎ CBi4KH,
CHMBOJii4HOro BHeceHHSI OrHIO-CBiTJia.
Ha CBRTY se4ep!O sci 4JieHH po.uHHH noBHHHi 6yTH B.llOMa. «oo:>Ke
6opOHH )leCb 3aH04yBaTH B UIO Hi4, uiJIHH piK 6y)leW 6JiyKaTH no csiTi
MaHiBURMH.» [9, c.62]. A.ll:>Ke pi3.llBO CHMBOJii4He CBSITO €)lHaHHSI po.lly, 4aC
H:oro seJIH4aHHR 3.lliHcHeHHR Mari4HHX .llitt no H:oro 3MiUHeHHIO.
06psi.llOBHM cTpasaMH CsRTBe4opa 6yJio npHHHSITO .lliJIHTHCJI - îx
HeCJIH po.llH4aM, xpemeHHM 6aTbKaM .llaBaJIH xyno6i. TaKi .lliî CHMBOJii3ysanH
o6MiH Mari4HOIO CHJIOIO, mo nepe6ysana s PHTYaJihHiH "i:>Ki Ta Morna 6YTH
nepe.llaHa iHWHM, ruo Mano cnpHJITH .ll06po6YTY rocno)lapJI.
CrnpoyKpaîHChKe csJITO Pi3.llBa- Hapo.ll:>KeHHJI Hosoro CoHUJI - €
CBRTOM seJIHKOro .llYXY npe.llKis. Y nepwHH )leHh Pil.llsa n04HHaJIHCR KoJIHJJ.a CBJITKOBi o6XO)lH i MaCKysaHHJI , III.O cynpOBO.ll:>KYBaJIHCh n03.llOpOBJieHHJIMH Ta
no6a:>KaHHJIMH, BHCJIOBJieHHMH y cjlopMi cneuiaJihHHX BeJIH4aJihHHX niceHbKOJIJI)lOK. CaMe KOJIJI.llH H: BH3Ha4al0Th PHTYaJihHHH, peJiiriHHHH Ta i.llettHHH
3MiCT UbOro CBJITa. IlepsiCHHH 3MiCT UhOro 3BH4al0 nOJIJira€ B TOMy, ruo6 3a
)lOnOMOrolO Mari4HHX )liH Ta CJIOBeCHHX cj>opMyJI 3a6e3ne4HTH )l06po6YT, Ta
1

npousiTaHHJI PO.llHHH, 3.llOPOB R Ta 6JiaronoJiyq4JI KO:>KHOro ri 4JieHa. CJIOBO
«KOJIJI)la» pi3HHMH )lOCJii)lHHKaMH noSICHIO€TbCJI no-pi3HOMy ..LJ:eJIKi .llOCJii.llHHKH
nos'JI3YIOTh H:oro i3 Ha3BOIO Hosoro poKy y .llpesHix rpeKis Ta pHMJIRH, iHwi
CXO)lJIThCJI Ha .llYMUi IUO ue CJIOBO 3Ha4HJIO «KOJIO COHUJI».[ 10, c.67] B
nepeKJia.lli 3 JiaTHHH - «KOJIR.lla» 03Ha4a€ 3aKJIHHaHHJI. UiKasoIO € sepciR
IO.<l>e.llhKOBH4a: «oo:>KecrnoM HawHx npaoTeu 6yJio csiTJie CoHe4KO. 3saJIH
ffO Jla.ll, i CBJITKYBaJIH €MY KO:>KHoro poKy TPH seJIHKi npa3.JlHHKH.IlepwHH
npa3.llHHK CBJITKYBaJIH TOr)lH, KOJIH COHe4KO 3a4HHaJIO 3MaraTH CJI B CHJIY I
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.z:i;eHh pocTH, TO ccT npH KiHui MiC»W! )],eKeMHpÎH, i 3BaJIH mii npa.3.n;HHK «KoJla.ny», c qoro i IlOXO,IJ;HTh CJIOBO «KOJIH,IJ;a»[ 11, c.607]
qH He ni.z:i;rnep.z:i;)KeHHHM uicî .z:i;yMKH BHCTynalOTh TeKCTH Haiicrnpiumx
KOJIH,IJ;OK,

B

HKHX

ei.z:i;o6pa)KalOThCH

MOTHBH

CBÎTOTBOpeHHH,

cpirypylOTh

npa.z:i;aBHÎ o6pa3H CBÎTOBOro .z:i;epeea HK o6pa.3y KOCMocy -ececeiTy, KOCMÎYHHX
80,IJ; , nrnxiB .z:i;eMiypriB - rnopuie BCeCBÎTy.

y qac11 xpHCTHHHChKi .z:i;eMiypriYHÎ

MOTHBH rnopeHHH CBÎTY rpaHccpopMylOThCH B 3araJihHHH pecppeH - crnopeHHH
uepKBH

rocno.n;Hbo·i,

[ 13,c.38]. B

a

XpHcToc

3HaMeHyc

co6oio

BÎYHe .z:i;epeeo

)KHTTH

MicponoriYHHX MOTHBax CTapHX KOJIH,IJ;OK 3HaXO,IJ;HMO BÎMYHHH

CBiTOrJIH,IJ;HHX YHBJieHb Haumx npe.n;KÎB, lll.0 OCHraJIH BCe 6araToMaHÎTTH CBÎTY B
c.z:i;ttaHHÎ rn e3acMoen11Hei pi3HHX c1111.

A TeKCTH KOJI».n; Hecyrh 3pa.30K nictti -

MOJIHTBH, 3BepHeHHH - 3aKJIHHaHHH .z:i;aBHlX qacrn po.z:i;osoro yKJia.n;y )KHTTH.
IloYHHaJIH cnisaTH KOJIH,IJ;KH B po.z:i;11Hi ni.n qac CsHToro seqopa. TeKCTH
KOJI».n; onosi.n;aJIH npo 3wecrn nora Ha 3eMJIIO, npo CoHue, MicHUh, 3opi, npo
ypO)KaH, xy.z:i;i6Ky, MÎCTHJIH 3BeJIHYaHHH rocno.z:i;apH, fOJIOBH po.z:i;y Ta pÎ3Hi
rocno.z:i;apchKÎ no6a)KaHHH. HecK3.3aHa pa.z:i;icTh naHyc Ha uiH: seqepi po.z:i;y,
cnpaB)KHC c.z:i;HaHHH, 311aro.z:i;a Ta 11106os.
)],pyrttM ernnoM CBHTa ( rpOM3,!J;CbKO-cycniJJbH3 KOJIH,!J.3, KOJIH rypTH
KOJIH,IJ;HHKÎB o6xo.n;HTh 3 BeJIHYaJihHHMH IIÎCHHMH BCe ceno, He MHHalOYH )KO,lJ;H0°i
xaTH, HecyqH pa.z:i;icHy 3BÎCTKY HapO,IJ;)KeHHH nora CBÎTJia. KoJIH,IJ;yBaTH XO,IJ;HTh
,IJ;ITH,

napy6KH

cnpHHMaJIH

.z:i;isYarn,

cem!HH

rocno.z:i;ap1

,IJ;HTHYÎ

rypTH

3

rocno.n;MHHMH.

KOJIH,IJ;HHKÎB,

Oco6JIHBO

a.z:i;)Ke JIIO)J;H

lll.Hpo

BÎpHJIH,

lll.0

1

no6a)KaHHH BHCJIOBJieHi B KOJIH,IJ;Kax .z:i;iTeH: o60B H3KOBO 3,IJ;ÎHCHHThCH.
Ha nyKoBHHChKÎH fyuynhlll.MHi cKJia.n;oBHM eneMeHTOM KOJIH.n;ysaHHH
6y1111 T3HI.(Î nepe.!1. X3TOIO Ta B caMiH oceJJi (IIJIHC). fypT KOJIH,IJ;HHKiB Hic
«3Bil.!1.y» 3 33D3JleHOIO B QeHTpi CBi'IKOIO, lll.0 CHMBOJIÎ3YBaJia co6oio CBÎTJIO, 3

rypToM

H:wos «.z:i;3BOHap»

Î3 meoHOM,

cynposo.z:i;)KyBaJIH

rypT MY3HKH (

cKpHIIaJih, UHM6aJiicT, TpeM6irnp). KoJIH,IJ;HHKH ni.z:i;xo.z:i;1111H ni.n BiKHO Ta ryKaJIH
rocno.z:i;ap» , a6H «611aroc110BHB XpHcTa cnaBHTH», no 3anpoweHHIO 3axo.z:i;111111
1

.no xaTH CIIIBaJIH KOJIH,IJ;KH ' ,IJ;ÎHCTBO 060B H3KO 3aKiHYYBaJIHCh BiHwysaHHHM
rocno.z:i;aprn.
Ha Pi3.z:i;so xnonui

me «B0.!1.HJJH KOly».

Y Micponorii' rn cpo11hK11opi

6araTbOX Hapo.z:i;iB K03a BHCTynac CHMBOJIOM po.n;IOYOCTÎ i )KHTTCBOÎ CHJIH.
OnHc KOJI».n;ysaHHH 3 «Kmoio» Ha nyKOBHHChKÎH fyuynhlll.HHi

e

cepe.n;HHÎ XIX CT. qy.z:i;oeo noei.z:i;yc IO.<lle.n;hKOBMY: « )l{epui (cs»meHHHKH 6ora
Jla.z:i;a) XO,IJ;HJIH 3 Jie,IJ;ÎHHMH ( napy6KaMH) i 3 o6pa.30M )J;HKOi° K03H ( ,IJ;HKa K03a
6y11a naMHTKOB, lllO .z:i;eHh TOr,IJ;H 3aYHHac pOCTH, KOJIH COHUe

BCTynac B

He6eCHHH 3HaK K030pora), xarn BÎ,IJ; xaTH , CIIÎBalOYH niceHh Ko-Jla.z:i;y, KOTpi TO
nicHi i Ha Hac nepeHWJIH i KOTPHX MH IIOBa)KaTH IIOBHHHÎ, 60 TaK po6H yci
YeCHÎ Hapo.z:i;11, a6H CBOIO crnpoBÎYYHHY He 3a6yrH.» [ l l ,c.606]
B cenax nyKoBHHChKoro nepe.z:i;rip'» 3 «K030IO» xo.z:i;1111H y eeqip nepe.n

i"i MacKy, YH nepcoHa)Ka.[2,c.108]

Bo.z:i;oxpemaMH i eo.n;HJIH )KHBY Kmy, a He
«Ko3a» -

Tearpa.rIÎ30BaHe .z:i;iHCTBO - rpa 3 MaCKaMH, lll.0 MaJia CBÎH

ycTaJieHMH

cueHapiH:,

MOMeHTOM

pHTYaJihHOro

niceHHHH
.z:i;iHCTBa

rn

MY3HYHHH

6ye

TaHeUh

cynposi.z:i;.
K03H,

IJ.eHTpa.rihHHM

i"i «BMHpaHHH» Ta

«BOCKpeCIHHH», lllO CHMBOJIÎ3YBaJIH UHKJiiYHHH Kpyroo6ir qacy, HapO,IJ;)KeHHH
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Hosoro poKy, UHKJiiqHiCTh npouecis SMHpaHHR- si.z:i;po.z:i;X<:eHHR npHpo.z:i;H, lll,O îx
.
.
s1.z:i;qysana X<:Hsa .z:i;yrna Hanrnx npe.z:i;Krn.
,z::i:o QHKJIY 3HMOSHX yKpaÎHChKHX Tpa,ZJ;HUiHHHX CSRT HaJieX<:aTh
HOsopiqHi CSRTKysaHHR, lll,O SKmoqaJOTh «Il(e.z:i;pHH seqip», «ManaHKy»,
«BacHJIR», «fono.z:i;Hy KYTJO» Ta «Bo.z:i;oxpHlll,i». Bei Tpa.z:i;HuiH:Hi o6psi.z:i;H UHX
CSSIT € Ha,ZJ;3SHqaifHO uiKaSHMH Ta uiHHHMH MR ,ZJ;OCJii,ZJ;HHKa, xoqa 6araTO îx
eJieMeHTis .z:i;iH:nrnH .no Hac y 3HaqHo 3MiHeHoMy sHrnsi.z:i;i, a6o H: 6y11H sTpaqeHi.
JIK yX<:e sHlll,e 3a3Haqanocsi, o6pR.z:i; i3 so.z:i;iHHRM K03H, RKHH 6ys
nonrnpeHHH Ha 3HaqHiH: TepHTopi"i YKpaÎHH, Ha EyKoSHHi no6YTysas
cnopa.z:i;HqHo. Ha fyuyJihlll,HHi so.z:i;iHHR «K03H» nepesaX<:HO noc.z:i;Hanoc» 3
TeaTpaJil30SaHHM o6pR.IJ:OM «ManaHKa» y SHCTasax JIRJibKOSOrO i X<:HSOro
sepTeny.
nos'»3aHe 3
B yci qacH i s ycix Hapo.z:i;is HosomTysaHHR
HenosTOpHHMH o6psi.z:i;o.z:i;iH:cTBaMH. Hawi npe.z:i;KH sipHJIH, lll,O s Hiq
Hanepe.z:i;o.z:i;Hi Hosoro poKy Il(e.z:i;pHH nor CXO,ZJ;HTh 3 He6a Ha ceJIRHChKY HHsy, y
ceJIRHChKY ca.z:i;H6y, s »KY sX<:e Ha ueH: 11ac npHJieTiJIH 3 JiaHis .z:i;ywi npalll,ypis
Ta p03MiCTHJIHCh s .l1:i.nyxosi - CHoni, RKHH CTORS nOKYTi,
s ciHRX y
npocTeJieHiH: MS! HHX co110Mi. Bech .z:i;eHh nepe.z:i; noqaTKOM cssirn rocno.z:i;ap .z:i;ac
ychoMy Ha no.nsip•i 11a.z:i;, rocno.z:i;HHSI csRTKoso npH6Hpac oce1110 Ta noqHHac
roTysaTH IU,ei.py eeqepio. 3.z:i;e6iJihllIOro roTyJOTb M1RCHi Ta MyqHi CTpaSH:
CMaX<:eHe nopoCR, KOs6acH, MJIHHUi, sapeHHKH, nHporH 3 CHpOM, KHHllll,
nan»HHUi. MJIHHUi c o6os'si3KOSHM
aTpH6YTOM seqepi nesHe
qepe3 îx
<PopMy,lll,o co6010 Hara.z:i;yc CoHue.
Ha EyKoSHHChKiH: fyuyJihlll,HHi s ueH: qac oco611Hso waHyJOTh niq ,
mo SHCTynac
CHMSOJIOM pO,ZJ;HHHOro sorHHlll,a . KaX<:YTh : "BacHJib 3
ManaHKOJO ue·i Hoqi npHXOMTh TaHQJOsaTH Ha neqi". ToMy s ueH: .z:i;eHb ri
ni.z:i;Malll,ysaJIH Ta .z:i;asanH
"cnoqHTH"( TOMY Ha neqi He JIRraJIH HasiTh .z:i;iTH).
,z::i:o Hosoro poKy He sHHOCRTh «.n:i.nyxa» 3 noKYTi, KY.IJ:H H:oro noMiCTHJIH lll,e s
nepe.z:i;.n:eHb Pi3.z:i;sa. JlHwe nicn» onisHoqi, Ha HosHH piK <<,[J:i.z:i;yxa»
3
si.z:i;nosi.z:i;HHMH npHnosi.z:i;KaMH SHHOCRTb 3 xaTH .
3 HosopiqHHMH CSRTOM nos'R3aHi eipyeaHHR B CHJIY
eoi.u, ii

rn

MeTaJiy.
Pi3HHMH MariqHHMH ,n:iRMH HaMaranHCh Hawi npe.z:i;KH s HosopiqHy Hiq
3a6e3neqHTH .z:i;o6po6YT Ta 3.z:i;opos'R csocî po.z:i;HHH Ta 6JIH3hKHX. TaK onisHoqi
rocnoi.ap J xJiiooM , 1.QO ua1ueaecR " BacuJieM" H:wos .no piqKH Ta TpHqi
SMOKaS x11i6 y so.ny ' npHMOSJIRJOqH: "He KynaCThCR x11i6 y so.ni, ane y
3.z:i;opos•i Ta CHJii" Ha6Hpa10qH npH UhOMy so.ny npHMOSJIRS :" He 6epy si so,n:y,
ane MOJIOKO, Me,ZJ; i SHHa". 3aH:woswH .no xaTH, TpHqi KOTHS THM x11i60M si.n
nopora .no CTOJia, i rope qeKaJIO He po.z:i;HHY ' KOJIH 6 TOH x11i6 na.nas HH30M .no
sepxy. A Ha paHoK UHM x11i60M rocno.z:i;ap TOpKascR KOX<:Horo q11eHa po.z:i;HHH ,
o6os'Sl3KOSO npHKa3YJOqH :"A6HCh-Te TaKi 6y11H seJIHqHi RK ceii: "BaCHJib 11
seJIHqHHii." A y npHHeceHy 3 piqKH so.ny spaHui KJianH MOHeTH, wMaToqKH
XJii6a Ta no qep3i sMHSaJIHCR HeJO. [ 12, C. 291] TaKa .ni» noKJIHKaHa 6y11a
3a6e3neqHTH 3.z:i;opos'R Ta lll,aCTR KOX<:HOro y po.z:i;HHi.
Bi.z:i;oMO, lll,O s MHHYJIOMY s yKpaîHuis i pociRH, RK i y cxi.z:i;HHX
poMaHuis, 6y11H p03nOSCIOJJ:X<:eHi HOSopiqHi 3SHqaî, o6os'Sl3KOSHM aTpH6YTOM

158
https://biblioteca-digitala.ro

}IKHX 6)'B DJIYL 3a CBi,nqeHH}IM Jl.<t>. fOJIOBaQhKOro, IUO npHIIa.ZJ;a€ Ha 70-Ti pp.
XIX cT. p}l,n:>KeHi rue.upiBHHKH sonoqHJIH 3a co6mo nnyr a6o H:oro qacTHHy.
«oysac, - nHme .uocni,nHHK, - ruo napy6KH BHOCUh y xaTy i caMi qenirH,
IlOKa3y10qH, Hi6H oplOTb HHBy, i, npHcnisy10qH, cilOTb xni6Hi 3epHa» [14

c.144].
IlepBiCHHH MariqHHH 3MiCT Qid CHMBOJiiqHOÎ opaHKH - ciB6H, neBHO,
IlOJI}lraB y TOMy, ruo6 CTHMYJIIOBaTH npO.UyKTHBHY CHJIY 3eMJii nepe.u 3aCiBOM.
Ilpo no6YT)'BaHH}I 38Hqa10 csi.z:i:qaTb rue.upiBKH 3 MOTHBOM - «opaHKH 3BipaMH» .
.lJ:aHHH o6p}l.UOBHH cy6c'TpaT }ICKpaBO xapaKTepH3Y€ noeTHqHHH TeKCT,
3anHcaHHH B ceni PesHe qepHiBeQbKOro nosiTy:
«feH:! feH:! U:H cnHm, QH qycm, naHe rocno.uap10!
IlpHHlliJIH KOJIO TBOÎ xaTH opaTH.
feH! feH! .LJ:si CHHHQi B KOJiiCHHQi,
.LJ:sa se.uMe.ui y nepe.ui,
.LJ:ei KypHQi B }IPMYJIQi.MfeH:! feH:! KinhKa B naHa rocno.uap}I Ha ni.uniqq10
syrnHKiB, TinhKH B naHa rocno.uap}I Ha cTOni py6nHKiB. feH:! feii!»
U:i cnosa c yoco6neHH}IM
pHTYaJihHOro qapo.urncTBa-,neKJiaMaQii',
Il08'}13aHOÎ
3Î CJIOBeCHOIO Maric10 npHMHO:>KeHH}I pO.UHHH i xy.uo6H.
PaHo spaHQi Ha HoBHH piK .uo po,nHqÎs i cyci.uis npHXOMTh .UÎTH.ToMy .usepeH:
He 3aqHHMH, qeKaJIH IlOCÎBaJibHHKÎB, ruo Ha csiTaHKY XOMTb si.u xaTH .uo
xaTH. IlepmHH nociBaJibHHK CTa€ nepmHM Il0Jl83HHKOM, ruo npHHOCHTb .uo
xaTH w.acTH. Hacni.uy10qH cisaqis, BOHH po3KH.Ual0Th >KMeH}IMH no KiMHaTi
.
.
3epHa nmeHHQI, >KHTa, KYKYPY.U3H TOIUO 1 BHronomylOTh npH QhOMY
'Tpa.UHQÎHHÎ no3.z:i:oposnemui:. TeKCTH, }J:Ki cynpoBO.u>KYIOTh CHMBoniqHy cis6y, B
yKpai'HQÎB i Mon.uasaH .U)')Ke no.ui6Hi. fonoBHe B HHX - no6a>KaHH}I IUacrn H:
BpO:>KalO B HOBOMY poQÎ. 3MÎCT IUe.Up)'BaJibHHX TeKCTÎB 3acsi.z:i:qyc Bipy JIIO.ZJ;eH B
Ha.unpHpO.UHY CHJIY CJIOBa: Te ' IUO BHMOBJieHe Ma€ 36YTHC}I. Cepe.u CJIOBeCHHX
<t>opMyJI, IUO i'x 3HaXO.UHMO B TeKCTax IUe.upiBOK, IlOMiTHi TeMH 3aMOBJI}IHH}I
3JIHX CHJI, 3aKJIHHaHH}I .uo6poro BpO>KalO Ta CÎMeHHOÎ 3Jiaro,nH, nepe.u6aqeHH}I
MaH6YTHbOro.
Ha oyKOBHHi B XIX CT 3YCTPÎqaBC}I oopa.u OOMOJIOlfyBaHHH CHona.LJ:i.uyxa, }IKHH 3.UiHCHIOBaB nepmHH me.upyBaJibHHK MaKOroHOM. IliCJI}I qoro
rocno.uap 36Hpas 3epHo Ta .UÎJIHB H:oro Ha TPH qacTHHH : O.UHY qacTHHy- .UJI}I
nocisaHH}I rocno.uapcTBa, .upyry 'fPHMaJIH .uJijJ: 3acisy HHBH, 'TpeT10 3aJIHmaJIH
.ZJ;JijJ: KOpOBH, KOJIH OTeJIHTbC}I. B .uii' npocJIÎ.UKOBY€TbC}I CHMBOJiiqHa nepe.z:i:aqj
CHJIH qepe3 npe,nMeT .[2]
3 seqopa .uo niBHoqi o6XO.UHJIH oceni IUe.upyBaJibHHKH: .UÎTH Ta MOJIO.Ui
.uisqarn. Ilapy6KH B QeH qac BO.UHJIH MaJianKy, T06To nepeo.u}lrHeHoro B
>KiHoqe s6paHH}I :>KapTiBHHKa. Y «ManaHKH» 6ys cynposi.u : «opaq» i3 qeniraMH
si.u nnyra, «cisaq» Î3 ciBHe10 qepe3 nneqe, <<.ui.u» i3 rapanHHKOM, «Be,nMi.Uh»,
«K03a», «>Kypasenh»,»QHraH» 3 «QHraHKOIO», «qopT». BaTara xo.uHna ce,noM i3
:>KapTaMH Ta CMiXOM. «U:HraHKa» qinJI}IJiaCh .uo nepexo>KHX 3 BOpo>KiHH}IM,
«QHraH» KOHi MiH}IB, «Be.UMÎ.Ub» TaHQIOBaB, «K03a» rpana Ha CKpHnQi,
<OKypasenh» 6HB y 6y6oH. Bo,nHJIH ManaHKY H: .uisqarn. 0.uHy 3 HaHKpaIUHX
.u1sqaTa OMraJIH }IK HapeqeHy-«MaJiaHKy», .upyra BMraJiaCb B MOJIO.ZJ;Oro
«BaCHJI}l».PemTa
.z:i:rnqaT
6ynH
.UPY>KKaMH.
focno,napi
o6oB '}13KOBO
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BÎ.l:UVl'IYBaJIH me.D.pyBaJibHHKaM ( )J.i.H IlOBHHHa 6yna y6e3ne'IHTH rocno)J.apCTBO
Bi.D. 3JIHX CHJI), ,lJ.aBaJIH i1 rporni « MaJiaHuj Ha aiHeQh». OniaHo'Ii 3a Hapo.D.HHM
noaip'.HM MaJiaHKa 3 BacHJieM MaJIH O.D.PY)!(HTHC.H.
feHe3a «MaJiaHKH», .HK i rnHpoKo ai.D.OMoro a YKpaiHi p.H.D.)!(eHH.H 3
K030IO, 6epe no'IaTKH y .D.aBHix arpapHo-Mari'IHHX 3BH'Ia.Hx. Ane B)!(e y XIX CT.
noMiTHO ix nocTynoae nepeTBopeHH.SI Ha CB.SITKOBY 3a6aay, )J.e )J.OMiHy10qy
pOJib Bi.D.irpaBaJIH IIIJII06Hi MOTHBH (yqacHHKH o6xo)J.iB Bi.D.Bi.D.yBaJIH y neprny
qepry )J.BOpH, )J.e 6yJIH )J.iB'IaTa Ha BH)J.aHHi). IJOCTYilOBO i Ui MOTHBH
BHTiCHHJIHC.SI 'IHCTO p03Ba)!(aJibHHMH, irpoBHMH.
YKpaiHChKa «MaJiaHKa» 36epirac 6ararn pHc apxai'IHoro pHTyaJihHOro
.D.ii1cTBa. Hai1.D.aBHiIIIHH reHeTH'IHHH nnacT npe.D.CTaBJI.SIIOTh 300Mopqrni MaCKH 1
K03a (Kanpa), ae.D.Mi.D.h (ypc), KiHh (KaJIYU.) i noa .S13aHi 3 KYJihTOM npe.D.Kia
aHTpOilOMopqrni MaCKH - .D.i.D.a (Mornyn) i 6a6H (Morna), a TaKO)!( MaCKH pi3HHX
)J.eMOHOJiori'IHHX iCTOT, CHHTe30BaHi ni)]. BilJIHBOM xpHCTH.SIHCTBa B o6pa.Ji
'IOpTa. oiJihIIIiCTb .D.iH ni.D. qac MaJiaHKyBaHH.SI MaJIH CHMBOJii'IHHH npHXOBaHHH
3MiCT, IUO IlO)J.eKy.D.H npH3a6YTHH Ta BTpa'IeHHH.Bci o6p.H.D.O.D.ii MaJIH pHCH
caocpi.D.Hoi cny)!(6H- 6naraHH.H , u.e 6yno qaKJiyaaHH.H .D.o6pHx CHJI HanpaaneHe
Ha nepecTopory 3JIHM npo.HBaM npHpO.D.H rn JIIO.D.HHH. IlepeB.D..HrHeHi
me.D.pyBaJibHHKH (ix o6pa3H ' MaCKH) yoco6JIIOBaJIH co6010 o6pa3H )J.06pHX Ta
3JIHX .D.yxia. y )J.aBHHHY o6pa3H <<.Ui.D.a» i «6a6H>>, O'IeBH)J.HO, CHMBOJii3yBaJIH
KYJihT npamypia.
B o6pa3i «ciaa'Ia»
nporn.H)J.ac - Po)!(aHHU.H ( ,l1;on.H),
«BacHJI.H» - I.l.J;e.D.pHH Eor, «MaJiaHKH» - rocno.D.HH.H, o6pa.J «K03H» - u.e
CHMBOJI 6araTCTBa i )J.06po6YTy, xoqa )J.e-XTO 3 )J.OCJii)J.HHKiB BKa.JYC Ha Horo
MO)!(JIHBY )J.eMOHOJiori'IHY 03HaKy. y )J.OXpHCTH.SIHChKi qacH p.S!)J.)!(eHH.SI
BHKOHYBaJIO Mari'IHY cpyHKUiIO, .HKa Hachoro.D.Hi c noBHÎCTIO BTpa'IeHoIO.[ 1O]
MaJiaHKa Ha oyKOBHHi Mac CKJia.D.HY BHYTpiIIIHIO no6y)J.OBY rypTiB, B
)J.e.HKHX cenax nepe.D.rip'.Si MaJiaHKOBi rypTH no)J.iJI.HlOThC.SI 3a BiKOBHM ueH30M:
«MaJia MaJiaHKa» -aiKoaa rpyna 12-15 poKia, «Cepe.D.H.H» -17-18 poKia Ta
«Crnpa». «Crnpa MaJiaHKa», B .HKY BXO)J..S!Tb crnprni napy6KH, CKJia)J.aCTbC.SI 3
1
«,l1;HraHii» Ta «Cap)!(i». Y'IaCHHKH <<,[{HraHi"i» - 06oa .S13Koao MaIOTh MacKH,
nepcoHa)!(i «Cap)!(i» - MaCOK He IlOTpe6yIOTb. ,n:o CKJia)J.y TaKOro MaJiaHKOBOro
1
rypTy 060B .S13KOBO BXO)J..S!Tb «CBiTJia», «CBiTJIH'Ii», oco6H, IUO HeCYTh
«Cairno»( a6o «3ipKy» ). MaH)!(e KO)!(HHH KYT BeJIHKOro cena Mac CBiH
MaJiaHKOBHH rypT. 3ycTpi'Ii MaJiaHKOBHX rypTiB 3aBeprnyBaJIHCb 6opOTh60IO
«Be.D.Me.D.iB». Y ci MaJiaHKapi oco6JIHBO o6epiraJIH «Cairna», BTpaTa .HKOro
03Ha'IaJia ' 11{0 «MaJiaHKa» po36HTa i He MO)!(e npO.D.OB)!(YBaTH CB.SITKOBY XO.D.Y
cenoM. TypHipH Be.D.Me.D.iB Bi.D.6yBaJIHCh Ha Mai1.D.aHi nocepe.D. cena y .D.eHh
Hoaoro poKy, a o6i.D.HIO nopy a npHCYTHOCTi )!(HTenia cena. [2,c.158] TaKi
TypHipH , .HKi onHcaHi TaKO)!( a iHIIIHX perioHax YKpaiHH c 3aJIHIIIKaMH
Mari'IHHX )J.ÎH ' IUO yoco6JIIOBaJIH npoTH6opCTBO Ta 3MaraHH.SI CHJI )J.06pa Ta
3Jla, CBiTJia- TeMp.S!BH, 6opoTb6H -3MaraHH.SI 3HMH -JIÎTa.
Y cenax EyKoBHHChKoro nepe.D.rip'.H
nicn.H TypHipHHX CYTH'IOK
opraHÎ30BYBaJIH KOJieKTHBHHH TaHeUb Ta Tpane3y 3a yqacno p.H)!(eHHX. y
MicTe'IKY BarnKiaui, .D.e oco6JIHBO rnaHyIOTh MaJiaHKOBi .D.ii1cTBa, 36epernacb
o6pH!lO!lÎH OlfHII(eHHH p.H)!(eHHX qepe3 3aHypIOBaHH.SI
y BO.D.Y ( pi'IKH
qepeMOIII).

160
https://biblioteca-digitala.ro

CyqacHe )J.ittcTeo «ManaHKH», BKmoqaf e ce6e 6araTo cou1anbHOrro6yroeHx i a.neropHqHHX rrepcoHa)l\'.iB. Hali6iJihllI THIIOBi - COJI)J,aT, KOBa.Jih,
uttraH, rrepyKap, JiiKap, MHCJIHBeUh, ipoTorpaqi, rrirr, cMepTh. Ko)l\'.HHH
rrepcoH~ Ma€
Bi)J.IIOBi)J.HY MacKy, e6paHIDI, iHUii )J,O)J,aTKOBi a-rptt6yrH ,a
TaKO)I\'. oco6JIHBY poJih( Ha6ip xapaKTepHHX )J.itt). Bei ui Hapo)J.Hi cueHKH
ChOfO)J.Hi HOCHTh rri)J.KpecJieHO ryMopHCTHqHHH xapaKTep i cyrrpOBO)J.)l\'.YJOThCH
eeceJIHMH )l\'.apTaMH Ta 6yipoHa)J,OIO. Ili)J. 3aranhHOIO Ha3BOIO «ManaHKa» y
pi3HOHauioHa.JihHOMY cepe)J,OBHIQi eTHOKOHTaKTHOÎ 30HH Bi)J.OMi pi3Hi eapiaHTH
HoeopiqHHX rro6a)l\'.aHh, TeaTpani3oeaHi irptt, pH)J.)l\'.eHHH li )J.paMaTHqHi
iHCUeHiBKH. oaraTO 3 HHX BtpaTHJIH KOJIHUIHIO )l\'.aHpOBY UiJiiCHiCTb i
ii>YHKUiOHYIOTh HK CKJia)J,Hi KOHTaMiHoBaHi HBHIUa.
Yea)l\'.HHH aHani3 pi3)J.BHHOÎ o6pH)J.OBOCTi rroKaJy€, mo tpa)J.HUiHHi
CBHTKyBaHHHBHCTyrraIOTh CKJia)J,HHM 6araTOKOMIIOHeHTHHM KOHCTPYKTOM, IUO
€)],Ha€ 6araTopi3Hopi)J.HHX eJieMeHTIB, rropO)J.)l\'.eHHX
B pi3HHH qac
CBITOfJIH)J,HHMH YHBJieHHHMH eTHocy, cepe)]. HKHX fOJIOBHHMH BCe )I\'.
rrpOCTYfiaIOTh: 060)1\'.HJOBaHHH rrpHpO)J.H, COHUH, KYJihT eorHIO HK lioro 3eMHoro
HaMiCHHKa Ta BUiaHyBaHHH IIOMepJIHX rrpe)J.KiB.
Ta o6cTaBHHa, mo 6araTo apxaîqHHX 3ettqaîe )J.iHUIJio )J.O Harnoro qacy,
3HaXO)J,HTh CB0€ IIOHCHeHHH B rJIH60KOMY CHMBOJii3Mi tpa)J,HUiHHHX pi3)J.BHHHX
o6pH)J.iB. YqacTh e o6pH)J.ax pi3)J.BHHoro UHKJIY 3YMOBJieHa HeTiJihKH
HacJii)J.yBaHHHM)J.iH, HKi KOJIHCh BHKOHYBa.JIH 6aThKH, )J.i)J.H, rrpa)J.i)J.H.YqacHHKiB
3axorrJI10€ rroe3iH o6pa3iB, MariH cJioea Ta pttryanhHOro )J.ilicrna, xoqa BOHO li
crrpHHMa€ThCH rroqacTH HK Tea-rpanhHe. B 03HaqeHHX o6pH)J.ax e €)].HHHH crrnae
3JIHJIHCH CHJia tpa)J.Hui"i i CHJia rroe3iî HK CHMBOJii3oeaHO- o6pa3HOro
OCMHCJieHHH peanhHOCTi, O)J,HaK 3 IIJIHHOM qacy MiCTHqHHH, MariqHHH IIJiaCT
ecTeTHUI,
Bi)J.cTyrra€ ( MO)l\'.JIHBO 3a Me)l\'.i II03aCBi)J.OMOro ), IIOCTyrra10qHcb
rroqHHaIOTh )J,OMiHyBaTH Ha)], caKpa.JihHiCTIO 3MicTy.
Teatpa.JihHOCTi, HKi
OcTaHHiH rrpouec € xapaKTepHHM )J.JIH cyqacHoî Hapo)J.HOÎ KYJihTypH. IlpoTe e
rrepUii poKH XXI cT. rri)J. qac eTHorpaipiqHHX eKcne)J.HUiH cnocTepira€MO
3pOCTaHHH
3auiKaBJieHHH JIIO)J,eH KopiHHHM o6pH)J.OBOCTi, i"i BHTOKaMH Ta
fJIH6HHaMH, a OT)l\'.e "ii MariqHOIO CHJIOIO .
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Acad RSR, 1987

Dicţionarul

de regionalisme şi arhaisme din
la o nouă ediţie

Maramureş

Pamfil Bilţiu
Baia Mare
Dorin Ştef, semnatarul acestei lucrări, pe care o includem în categoria
celor de referinţă, este pasionat de cultura populară. Acestei pasiuni i-a adăugat
şi o alta, cea pentru limba veche şi înţeleaptă a poporului. Nemulţumit de prima
ediţie a dicţionarului, care avea un inventar mai restrâns, a depus o muncă
asiduă şi minuţioasă mai mulţi ani, reuşind să depisteze şi să inventarieze peste
două mii de termeni noi, tinzând, astfel, să realizeze o lucrare foarte bogată, cu
termeni de mare varietate, dând lucrării în acest fel caracter exhaustiv. Cu
siguranţă astfel de lucrări sunt cu atât mai folositoare, cu cât tind să valorifice
un material cât mai bogat, aşa încât să ilustreze cât mai pregnant varietatea
limbii populare, frumuseţea şi bogăţia ei.
Este impresionantă truda autorului de a explora un întins areal geografic
care cuprinde nu numai zonele care din punct administrativ aparţin judeţului
Maramureş, ci include şi o prelungire în regiunea din Transkarpatia, din sudul
Ucrainei, cu satele din dreapta Tisei, care odinioară aparţineau Maramureşului.
Sursele documentare ale autorului sunt şi ele bogate, necesitând o trudă
deosebită în cercetarea lor: studii lingvistice, documente cu caracter folcloric şi
dialectal, studii etimologice referitoare la graiurile maramureşene şi nordtransilvănene, glosare de termeni regionali cuprinse în colecţii şi antologii de
folclor apărute în Maramureş şi nu numai.
Fată de ediţia precedentă constatăm accentul pus pe variantele aceluiaşi
termen, reflex al bogăţiei limbii vorbite, amploarea unor articole ale termenilor
polisemantici, precum şi bogăţia de citate reproduse din textele explorate,
menite a lămuri mai bine sensurile termenilor şi nuanţele acestora. Aşa cum ni
se precizează în Prefaţă autorul a adus numeroase corectări la etimologiile unor
termeni pe care le-a considerat incorecte la prima ediţie.
Bine procedează autorul care include în lucrare o clasificare
etimologică şi semantică a termenilor, venind astfel în sprijinul interesat de
cercetarea dialectologiei, istoriei limbii, etimologiilor.
A vând în vedere numărul impresionant de termeni legaţi de cele mai
variate domenii ale culturii populare precum: îmbrăcăminte, termeni legaţi de
gospodărie, de locuinţă, de acareturile gospodăriei, de obiectele casnice, de
ocupaţii, de gastronomie, de industria casnică, de meşteşuguri, termeni legaţi de
tradiţii, obiceiuri, datini, de jocuri de copii, dar şi termeni legaţi de mitologie,
religie, magie, cosmogonie, astronomie ne determină să ajungem la concluzia că
dicţionarul îndeplineşte şi funcţia de enciclopedie a culturii populare. Astfel de
inventarieri tematice transformă dicţionarul într-un util instrument de lucru
pentru folclorişti, etnologi, lingvişti preocupaţi pentru studierea terminologiei
culturii noastre populare. Am putea cita, pentru exemplificare, termeni precum:
vârşă, vârtelniţă, vâltoare, ţolincă, ţarc, ţărcălam, tuşer, traistă, tocană, tiară,
tileagă, târlă, tânjea, sucală, strungaş, pruncotan, păretar, mulăceag, hribă, cipcă,
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chedrenţi, cergă, ceangău,

bumb, burac, bujdei, bruj, brener, borhot, bârsă,
etc.
O prudenţă aparte dovedeşte autorul în privinţa etimologiilor, problemă
spinoasă dacă avem în vedere că unele dicţionare cuprind erori şi exagerări,
unele purtând pecetea timpului când au fost alcătuite. Drept urmare, în stabilirea
lor autorul se bizuie pe colaborarea unor ligvişti de marcă, pe care îi şi
nominalizează: Vasile Frăţilă, Dumitru Loşonţi, Nicolae Felecan, Rodica
Cristina Ţurcanu. Pentru a evita unele erori şi a evidenţia astfel caracterul
relativ al unor etimologii, autorul reproduce toate variantele etimologice de
unde poate proveni un termen.
Inventariind straturile etimologice autorul pune în lumină vechimea
civilizaţiei în arealul investigat, care capătă importanţă deosebită dacă avem în
vedere că un număr mare de istorici falsificatori au susţinut că noi, cei din
Ardeal, am venit din alte părţi. Cea mai bună dovadă a vechimii civilizaţiei în
spaţiul investigat o reprezintă termenii de substrat, în care pot fi incluşi şi cei
comparabili cu limba albaneză, lor li se alătură fondul latin, urmat apoi de
fondul slav, cel german, iudaic, etc.
Autorul face importante referiri la influenţele care s-au exercitat asupra
limbii vorbite, datorită convieţuirii populaţiei româneşti cu alte etnii. Dacă
primele valuri de slavi au atins, mai întâi, Basarabia şi nordul Moldovei, apoi
lunca Siretului şi câmpiile de sud, prin secolul al VI-lea, din grupul de slavi ce
se îndrepta spre Slovacia s-au infiltrat grupuri mai mici în Maramureş. Cu toate
acestea influenţa slavă în limba română nu s-a exercitat înainte de secolele IXX. Citând cercetările de specialitate, pătrunderea ungurilor în aceste locuri se
petrece începând cu sfârşitul secolului al XIII-iea. Prin convieţuirea populaţiei
autohtone cu populaţia maghiară, cele mai numeroase elemente maghiare au
pătruns pe calea acestui contact direct. Referitor la influenţa ucrainiană, chiar
dacă primele contacte între populaţia română şi cea ucrainiană datează din
secolul al Xii-lea, primul val de ucrainieni, veniţi din Galiţia în Maramureş nu
pătrunde mai repede de secolele XIII-XIV. Influenţa germană pătrunde în
Maramureş în secolul al XIV-iea, când este atestată prezenţa coloniştilor
germani în cetatea Rivulus Dominarum (Baia Mare). Referitor la influenţa
iudaică se arată că primii evrei se stabilesc în Maramureş înainte de 1728, adică
începutul secolului al XVIII-iea.
Lucrarea capătă importanţă şi prin paginile consacrate gramaticii
termenilor vechi. Se fac referiri la formarea cuvintelor prin derivare, prin
contaminare, la împrumuturi, precum şi la termenii cu etimologie necunoscută,
o altă dovadă a vechimii limbii vorbite de popor.
Dicţionarul este un instrument de lucru pentru cel interesat de variate
aspecte ale etnografiei şi folclorului, dacă avem în vedere că ni se furnizează
date bogate despre zonele folclorice, aşezarea lor şi delimitarea acestora. Nu
lipsesc datele despre poreclele satelor, despre poreclele individuale, poreclele
comunitare din nordul Transilvaniei şi judeţul Maramureş. Nu lipsesc
antroponimele, numele de familie. Toate conferă dicţionarului caracterul de
enciclopedie.
bărbânţă
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Postul în

viaţa

superstiţii,

omului. Tradiţii, practici magice, credinţe
preparate de post din Maramureş

şi

Maria Bi/ţiu
Baia Mare
Omul a adus mereu mulţumiri bunului Dumnezeu, pentru minunea de a
se bucura de lumina soarelui, de frumuseţile naturii şi de roadele pământului,
acolo, unde i-a fost hărăzit să-şi petreacă zilele din viaţa terestră. În căutările
sale de a găsi cea mai bună şi potrivită cale de a fi doar el singur cu Dumnezeu,
omul a descoperit că în primul rând trebuie să existe o anume ordine interioară,
de linişte şi pace sufletească, înlesnind, astfel, dobândirea maturizării sale
spirituale, dar şi de împăcare cu sine şi cu puterea supremă.
Postul este una din multiplele forme de manifestare, o rânduială, din
punct de vedere religios, o practică prin care biserica îndrumă pe creştinii săi pe
căile virtuţii şi cinstirii lui Dumnezeu. Postul, de origine slavă. postu, nu este
altceva decât dorinţa credinciosului de purificare a sufletului, dar şi a trupului,
renunţând la multe din plăcerile vieţii şi respectând unele interdicţii impuse de
biserică, printr-un regim alimentar lipsit de alimentele de origine animală,
numai aşa înţelegându-i, pe deplin, semnificaţia religioasă.
Această practică a fost întâlnită aproape în toate religiile existente şi s-a
manifestat din toate timpurile, având o perioadă mai scurtă sau mai îndelungată.
De-a lungul timpului mulţi pustnici, adevărate exemple de longevitate, au
practicat postul. Sfântul Antonie cel Mare, care a trăit 105 ani, a respectat un
post riguros timp de peste optzeci de ani.
Postul apare, ca o regulă de viaţă creştină, încă de pe vremea grecilor şi
romanilor, care practicau postul sub ambele forme. Egiptenii, babilonienii
ţineau post de penitenţă pentru ispăşirea păcatelor. Budiştii, brahmanii îl ţineau
ca pe o firească conduită de viaţă. Mahomedanii ţineau "RamadanuI'' sau
"RamazanuI'', ajunau, întreaga zi, aproximativ o lună pe an. În religia mozaică a
Vechiului Testament, postul era reglementat prin Legea lui Moise, cel care a
postit patruzeci de zile, pe Muntele Sinai, când a primit de la Dumnezeu Tablele
Legii. Acesta este postul curăţirii sau ispăşirii, ţinut în ziua a zecea din luna a
şaptea a anului. În vremea Mântuitorului Isus, evreii posteau una sau mai multe
zile din lună, fariseii două zile pe săptămână, luni şi joi şi le asociau cu
rugăciuni şi fapte de milostenie. Însuşi Iisus Hristos a practicat postul şi l-a ţinut
patruzeci de zile, înainte de a-şi începe activitatea de Învăţător al oamenilor.
Toţi sfinţii apostoli şi sfinţii părinţi ai bisericii au practicat postul. Cu timpul în
creştinism s-a accentuat, mai ales, latura spirituală a postului, considerându-se
că adevăratul post nu înseamnă doar renunţarea din hrana omului la anumite
mâncăruri şi băutură, ci dominarea, cu spiritul şi cu voinţa, a patimilor lumeşti,
respectarea postului fiind o cale spre desăvârşirea sufletului prin progresul în
virtute, iar ca act de cult însemnând jertfă de evlavie, căinţă şi supunere către
Dumnezeu.
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Primele prescripţii despre post, la Biserica creştină, le aflăm în
"Didahii" (Învăţătura celor 12 Apostoli), în care se fixează două zile de post
(miercuri şi vineri) din săptămână, mai apoi Constituţiile Apostolice stabilesc şi
posturile din ajunul unor mari sărbători dintr-un an: Crăciun, Bobotează, Paşti,
Sfinta Maria Mare, Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel, iar cum trebuie să se ţină
postul a fost reglementat de Sinoadele ecumenice.
Românii, oameni cu credinţă şi cu frică de Dumnezeu, au respectat cu
osârdie, din toate timpurile, obiceiurile moştenite, aşteptând cu smerenie şi cu
bucurie marile evenimente religioase din viaţa lor de creştini adevăraţi: Naşterea
Pruncului Iisus, Botezul, Învierea Mântuitorului şi alte sărbători însemnate din
calendar.
În cercetările noastre pe teren, în satele maramureşene, am primit multe
şi interesante informaţii de la performeri, despre cumportamentul ţăranului
român în întâmpinarea unei perioade de postire, începând cu Lăsata secului, un
veritabil prag între două segmente de timp, bine delimitate, apoi pregătirile,
obiceiuri şi tradiţii care trebuie respectate în perioada postului, până în ajunul
sărbătorii care-i urmează, apoi informaţii despre preparatele culinare de pe masa
ţăranului, specifice lăsării de sec şi a celor din perioada de abstinenţă
alimentară. În toate perioadele de post , fie că este vorba de postul Crăciunului
sau postul mare de dinaintea Paştilor, există multe asemănări în desfăşurarea
graduală a momentelor semnificative.
Petrecerea de dinaintea intrării în post este pregătită şi de tineri şi de cei
mai în vârstă cu mare atenţie. "Îi zî mai aleasă. Umblă cu haine mai curate. Te
împaci dacă eşti sfădit cu cineva, ca şi când ai fost la spovedanie.", "Pun în vasă
să înflorească crenji de măr, de păr, de piersic, ca la Anu Nou să aibă boboci şi
să înflorească.", "În familie petrec laolaltă cu mâncare bună şi băutură. Apoi nu
mai beu şi nu mai petrec până după post.", "Femeile pregătesc mâncăruri mai
bune, plăcinte, curechi umplut, came de porc friptă, răcituri. Petrec cu mâncare
şi băutură. Petreceu tăţ' din familie în noaptea aceie de lăsatul secului."
Pentru ca efortul omului de a se abţine de la mâncăruri nepermise în
post să-i fie susţinut, în această perioadă sunt interzise jocul şi manifestările cu
joc (hora de duminică, nunţi, petreceri cu joc şi băutură). Strigăturile de la jocul
de "lăsare" aveau rostul de a impune această interdicţie: "Cine joacă-n Postu'
mic, I Joace-i dracu' pă buric. I Cine joacă-n Postu' mare, I Joace-i dracu' pă
stinare." Mai existau alte credinţe şi superstiţii care trebuiau respectate, omul
din popor având convingerea că "Dacă posteşti te iartă Dumnezo şi îţ' ajută.",
"În post nu-i slobod a mânca nimic de dulce, de frupt, cum să mai zâce, cârnaţ,
slănină, cărnuri, brânză, ouă, lapte, groştior, numa' când îi dezlegare să
mânâncă peşte."

Între alimentele de bază din hrana specifică postului maramureşeanului,
ca de altfel întâlnite la toţi românii, se afla cartoful "picioici, baraboi", fasolea
"madzăre" ( madzăre frecată), ciuperci "hribe", fructe uscate: prune, mere, pere
"poame", (chisăliţă), apoi, varză "curechi umplut, piroşti, boace, brosbuţe",
pâine de casă "pită" şi mai demult mălai de post şi preparate din mălai:
"înturnate" de post, mămăliguţă "tocană, coleşă" cu untdelemn de floarea
soarelui "oloi", sau de dovleac "pepene", cu hribe de post, cu "sâlvoiţ"
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(magiun), plăcinte cu umplutură de ceapă călită, cartof, varză murată, magiun.
Multe din preparatele de post ne-au fost descrise de performerele noastre care sau dovedit foarte pricepute în ale gătitului bucatelor de post.
Dar pentru a respecta toate aceste prescripţii îndătinate femeile, încă
înainte de a începe postul, pregătesc vasele care vor fi folosite doar pentru
prepararea mâncărurilor de post. Gospodinele fierb "şurluiesc" vasele cu leşie
de coceni de porumb, pentru a îndepărta orice urmă de grăsime, dar sunt sate
unde ţăranii păstrează în gospodăriile lor două rânduri de vase, unele numai
pentru preparatele de post şi celelalte pentru bucatele de dulce.
Mai demult, în întâmpinarea postului, apelau la diverse practici magice,
cu funcţie de protecţie şi purificare. Oamenii "... făceu focuri pă deal şi în
cimitir. Focurile erau aprinsă de doi-tri feciori care invitau şi fetele să petreacă."
sau "Să aprindeu focuri între uliţ'. Sărem păste foc să fim ajeri şi sănătoşi tăt
anu", ori "Să leagă foarficile să nu lucre cu ele pântru lupi."
În perioadele de post fetele şi nevestele mergeau în şezătoare, "pretinile
şi vecinile s-adunau la o casă", unde lucrau cu lâna şi cânepa, "torceu, dăpânau,
făceu ţevi, da şi horeu." În postul Crăciunului învăţau colinde , "le învăţau unadouă, că să colindau multe colinde atunci. Răsuna casa de colinde şi să
ndernnau şi fetile şi nevestele." Şi coconii învăţau colinde, se adunau în mijlocul
satului, la o "gazdă bună", unde făceau repetiţii şi învăţau rolurile de la
obiceiurile care urmau să fie performate în zilele de sărbătoare.
Spre deosebire de Postul Crăciunului, în Postul Mare, care precede
sărbătoarea Paştilor, creştinii îşi pomenesc morţii, în unele zone ale judeţului
respectând obiceiuri care până astăzi se performează cu mare stricteţe. În Ţara
Lăpuşului există un adevărat cult al morţilor. Obiceiul "moşilor" desfăşurându
se în mai toate satele lăpuşene, pe întreaga perioadă de post. "Morţî să
pomenesc în sâmbetele morţâlor din post. Atunci femeile duc la beserică fărină,
ouă, prescură. Acele rămân la popa.'', "Începând din prima săptămână din
Postul Paştilor fiecare dă păresimile pântru pomenirea morţâlor în cele şapte
sâmbete. Pentru pomenirea morţâlor fiecare dă o prescură ori bani, pântru care
preotu' face slujbă. Pomenile şi Păresimile se fac în cimitir în sâmbăta lui
Lazăr.", "Să fac cinci până la nouă colaci, sarmale de post. Să ridică paos la
morminte. Colacu' şi mâncarea să dau la o femeie săracă ori la on om sărac.",
"În primele zile ale Postului Mare se pun în biserică, în altar, vase cu fărină,
sare, care se leagă la gură. În pânza cu care se leagă se taie o gaură în care se
bagă o lumină. Lumina se aprinde la fiecare parastas din sâmbetele morţâlor.
Înainte se puneu în hârtii din fiecare sămânţă care să sămâna în ţarină. Vasele să
scot în zâua de Florii, când să fac moşi pântru morţi. Sarea şi fărina să dădeau la
animale. Din sare să păstra ş-o purtau oaminii la ii păntru vrăjuri. Înainte, când
să puneu sămânţurile în holdă, se amestecau cu cele de semănat."
Perioadele de post, prin tot ce se petrece în comunităţile sateşti, ne
dovedesc că sunt segmente de o viaţă activă a omului, dar care se caracterizează
printr-o conduită morală şi spirituală de maximă decenţă, cu dorinţa de a
întâmpina sărbătorea aşteptată cu nerăbdare, sperând într-o împăcare cu sine şi
cu Dumnezeu.
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Sărbătoarea rădăcinilor străbune şi Şcoala rădăcinilor străbune

din satul

Călineşti, Maramureş
Măriuca Nemeş Verdeş

Centrul Cultural Sighetu Marmaţiei
Dacă iubeşti satul tău în care te-ai născut, obiceiurile şi tot ce crezi că
este cu adevărat valoros, dar este pe cale de dispariţie ce faci? Această întrebare
mi-am pus-o şi eu, cu câţiva ani în urmă, când am înţeles că unele lucruri sunt
de multe ori aşa cum lăsăm noi să pară.
Indiferent câte studii superioare am făcut sau aş face, în nici una nu mam regăsit ca şi atunci când am cusut. În nici una nu am învăţat ceea ce voiam
să învăţ de când eram coconucă. Îmi amintesc că mă ascundeam pe sub teară
pentru a învăţa să ţes, sau mergeam zi de zi la o vecină pentru a învăţa să
tricotez, toate acestea mi se păreau atât de frumoase şi de adevărate, mă
simţeam în siguranţă şi puternică. Asfel am ajuns la unele concluzii şi anume
că, dacă vrem să vorbim de disoluţia culturii tradiţionale locale, dacă vrem să
vorbim despre dispariţia costumului autentic, jocuri tradiţionale, meşteşuguri,
obiceiuri, aceste lucruri o să se creadă că sunt adevărate atâta timp cât noi,
înlăuntrul nostru, nu vedem şi nu credem că acestea pot avea viaţă lungă. Tot
aşa am înţeles că poţi să aduci o altă pagină pentru cei interesaţi şi anume că
nimic valoros nu se va pierde atâta timp cât noi nu vrem acest lucru şi ne
implicăm fără interese personale în învăţarea şi perpetuarea lor.
Implicarea acestei asociaţii a făcut ca în nici un an de la înfiinţare să
spună aşa. După prima ieşire într-un format nou, de peste 60 de suflete care am
participat la evenimetul "Paşte în Maramureş", a făcut să izvorească în mine
dorinţa de a face ceva pentru Maramureş, pentru oamenii locului, pentru a nu se
îndepărta de familile lor, am făcut o invitaţie delegaţiilor UNESCO, FRACCU
de a păşi pe acest pământ sfănt pentru a le prezenta ce a mai rămas din
Maramureş şi ce se poate face pentru el pentru a nu se pierde printre noi.
lnvitaţiia a fost acceptată şi chiar înfăptuită. Am deschis porţile unui eveniment,
numindu-l "Sărbătoarea rădăcinilor străbune"; el a fost punctul care ne-a format
ca şi asociaţie. În trei zile de evenimente, de pe 27 şi până pe 29 iunie 2015, am
încercat să amintim că se poate: Simpozionul "Cultură şi civilizaţie în spaţiile
monahale româneşti" la biserica din Căieni, iar la biserica din Susani, tot de
lemn, unde cele două religii - catolică şi ortodoxă - s-au unit într-un singur
gând, acela de a da slavă lui Dumnezeu, prin cântecele religioase şi pricesne, iar
de Sf. Petru şi Pavel jocul satului şi "Ziua universală a Iei (Cămeşii)" să
trezească în fiecare din noi dorinţa de frumos de unicitate.
Iar toate acestea au fost posibile prin reprezentanţii de pe toate văile
Maramureşului,
unde portul lor diversificat a subliniat "Zestrea
Maramureşului". De aici, am mers mai departe cu gândurile mele şi ale noastre,
acelea de a face ceva pentru generaţia tânără în învăţarea lucrurilor elementare
de odinioară din satul tradiţional.
Atunci când lucrurile vin de la sine, parcă ai mai multă putere în
realizarea lor. Asfel a apărut "Şcoala rădăcinilor străbune" din satul
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Călineşti,Maramureş,

care a luat fiinţă în vara anului 2015, mai exact în 3
august, organizată de "Asociaţia Călineştenii Ţării Maramureşului". O asociaţie
care s-a înfiinţat la începutul anului 2015 de către un grup folcloric de peste
patruzeci de suflete de toate vârstele din acest sat pentru un simplu gând:
Maramureşul mai are o şansă pentru a i se putea salva zestrea moştenită. Asfel,
şase secţii au luat fiinţă într-o gospodărie tradiţională de pe Valea Cosăului,
unde cocoanele învaţată să coase pe pânză, coconii să cioplească, jocurile
tradiţionale să fie învăţate într-o formă cât mai apropiată de lumea satului de
odinioară, unde strigăturile sau horile bătrâneşti cu filozofia lor au prins viaţă,
iar pictura pe sticlă a deschis o fereastră pentru a ne apropia mai mult de
divinitate. Prin urmare, cusutul pe pânză şi împletiturile, prin îndrumătoarele
Maria Şerba şi Ileana Şandor, prelucrarea lemnului - Pătru Cupcea, învăţatul
horilor şi a portului bătrânesc cu Măriuca Verdeş, învăţatul jocului specific
zonei şi a ceterei prin Rus Vasile, iar pictura pe sticlă şi pe lemn prin Sencovici
Irina şcoala este continuă.
Poate o să ne întrebăm la ce foloseşte acest proiect, cu ce ne va fi nouă
de folos. Dar noi credem asfel: că flacăra înţelepciunii, a artei adevărate pe care
o moştenim de la înaintaşii noştri, nu s-a stins, ea trebuie învăţată pentru a se
perpetua din generaţie în generaţie cu gândul de a nu se pierde legătura cu
înaintaşii noştri.

În ce sens avem de pierdut? Dacă ne vom pierde portul autentic care
este confecţionat din fibre naturale prelucrate manual, o să mai poată să fie
analizate aducându-se argumente din sursele existente şi nu de către meşteri
populari care să confecţioneze pentru a putea fi îmbrăcate. Deoarece pe lângă
faptul că femeii i s-a dăruit înţelepciune în a le confecţiona şi decora într-un
mod armonios şi plin de simboluri, credem că indiferent de ce perioade de
schimbări or mai trece peste noi, straiele confecţionate manual nu ne vor coborî
ci ne va sublinia înţelepciunea care ne-a fost dăruită, zicem noi, de la divinitate
cu multe mii de ani.
Mergem mai departe oprindu-ne la jocurile strămoşeşti pe care le avem
fie că le-am preluat şi adaptat zonei noastre, fie le-am moştenit. Fiecare joc are
o poveste, are o logică, are o ritmicitate, care nu ne încadrează decât la artă. Noi
vrem ca cele cincisprezece jocuri pe care le avem în Ţara Maramureşului să fie
duse mai departe şi peste ani. Dar pentru acest lucru trebuie încurajaţi tinerii în
a le învăţa, ca mai târziu, să poată fi învăţate de alte generaţii tinere.
Horitul bătânesc are şi el o anumită pretenţie, o anumită ţinută care
trebuie respectată pentru a nu te încadra într-o altă categorie şi anume cea a
cântecelor de strat nou. Generaţiile tinere, cărora le lipsec asfel de exmple vii,
constatând că sunt tot mai rare, trebuie să le fie prezentate aceste două straturi:
cel de strat vechi şi cel de strat nou.
Pictura pe lemn, pe sticlă, ne duce cu gândul la chipul lui Isus lăsat pe
maramă. Până nu demult asfel de icoane simple dar făcute după o oarecare
rânduială au amintit omului simplu, dar curat cu sufletul, că numai Dumnezeu
este cel care este cu tine mereu.
Oarecând prelucrarea lemnului a fost meşteşugul pe care l-au preluat
majoritatea bărbaţilor din sate, deoarece era materia primă care stătea la baza
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vieţii de zi cu zi. Noi vrem poate lucruri care să dăinuiască foarte mulţi ani, dar,
poate nu ar fi rău dacă am înţelege că unele lucruri trebuie să trăiască cât le este
rânduluit. Asfel legătura om şi lemn nu ar fi atât de uşor de înlocuit. Iar
generaţia plină de atâtea informaţii pline de substanţă poate nu ar fi rău să simtă
această conexiune pentru a duce meşteşugul, arta lemnui, mai departe.
Acestea au fost gândurile noastre, a celor implicaţi în acest proiect,
pornind dintr-un izvor de copil care şi-a dorit să se simtă acasă. O şcoală unde
să-mi găsesc viaţa trăită zi de zi, ca să nu-mi îmi fie ruşine că m-am născut întra familie de la poalele Muntelui Gutâi unde se muncea din zori şi până-n noapte
uneori pentru a trăi liber, fericit. În lumea ta, rânduiala ta. Învăţăm în şcoli
multe alte lucruri, dar puţine sunt acele ore în care ne regăsim pe noi, românii
de demult. Nu vrem să fim moderni uitându-ne rădăcinile. Nu vrem să trăim o
viaţă fără a ţine legătura cu înaintaşii notri, ci vrem să dăm curaj fiecăruia
pentru a trăi frumos!
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Şezătorile

Prof. Mariana Şuştic
Şcoala Gimnazială

"Dr. Ioan Mihalyi de Apşa"
Sighetu Marmaţiei

În tradiţia românească, şezătoarea este o adunare de mici dimensiuni
mediului rural, care are loc în serile de iarnă~ Cei care participă la
şezătoare lucrează, cântă, povestesc şi joacă anumite jocuri sociale. Ciclul anual
al şezătorilor are loc după terminarea muncilor agricole. El începe înainte de
postulCrăciunului şi se încheie înainte de postul Paştelui„(Maria Kahane şi
Lucilia Georgescu, „Repertoriul de şezătoare - specie ceremonială distinctă", în
Revista de etnografie si [alelor, voi. 13, nr. 4, Bucureşti, 1968, pp. 317-330).
Este o datină veche, o adunare formată din oameni de la ţară, fiind numită în
unele regiuni şi furcărie, habă, habără, sau sideancă. În limba maghiară era
denumită fon6 (furcărie). Ea avea loc în nopţile de iarnă, când se petrecea
lucrând şi spunând poveşti, ghicitori şi glume. Aici avea loc şi schimb de
informaţii despre evenimentele petrecute în viaţa satului, sau era un prilej de
încheiere a viitoarelor căsătorii.Tot şezătoare mai este denumită şi o întrunire,
reuniune, cenaclu, serată muzicală sau literară. Asemenea reuniuni literare au
avut un rol însemnat în crearea şi transmiterea folclorului literar.
Şezătoare mai era denumită o scândură fixată între tălpile războiului, pe
care şade ţesătoarea când ţese, sau locul unde se odihnesc vitele la amiază, când
sunt la păşune.O denumire mai rar folosită este termenul piatră şezătoare care
este piatra fixă din sistemul celor două roţi ale morii, sau locul pe care şade, este
aşezată o persoană.
În lumea satului, după terminarea lucrărilor câmpului (cam la sfârşitul
lunii octombrie) vine vremea lucrărilor pe langă casă. În această perioadă un rol
important îl au şezătorile: se întrunesc mai multe fete şi neveste cu copile mai
mărişoare la o casă ce le oferă mai mult spaţiu unde torc, fac cusături,
croşetează, de seara pană la ore târzii din noapte.Munca în comun le sporeşte
avântul. În timp ce muncesc cântă, spun toate veştile din comunitatea lor ori din
lume, fac „vrăji" să le vină feciori în şezătoare, spun poveşti, învaţă colinde
pentru Crăciun. Fetele îşi arată hărnicia, glumesc şi voia bună întreţine
atmosfera.„ Femeile se străduiau să ţeasă, să facă haine familiei. Asta se
petrecea după ce îşi terminau treaba de la câmp. Până la sfintele Paşti hainele
trebuiau să fie gata de purtat." (Veturia Suciu/Nertan Nicolae-Centrul Judetean
Cluj pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale)
„În fiecare localitate, depinde de cât este de mare, sunt mai multe
şezători. Azi se mai ţin şezători în satele maramureşene şi în Ţara Lăpuşului şi
pe Someş. Pe Codru sau în Chioar au cam dispărut, vine televiziunea, fetelor le
este mai uşor să cumpere de-a gata haine, decât să ţeasă şi să toarcă." (Veturia
Rogojan-Ţara Chioarului)
Când merg în şezători fetele se îmbracă frumos, să fie apreciate de
flăcăi.Cele ce sunt de neam, sunt frumoase ori isteţe, se aşează în fruntea mesei,
celelalte, după cum sosesc la şezătoare.
specifică
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Mai multe rânduri de flăcăi umblă pe la mai multe şezători. În şezătoare
se aşezau lângă fete, fiecare lângă fata pe care o iubea. Fata, de dragul
băiatului se făcea că scapă fusul iar băiatul repede îl prindea şi nu îl dădea până
nu primea o sărutare drept răsplată.
Şezătorile sunt o bună ocazie pentru a-şi găsi perechea potrivită. Când
sosesc, au loc diverse jocuri:„ pticatul în făntână" - scoaterea de acolo făcându
se printr-un sărut, „de-a bâza"„ cu sticla învârtită şi în dreptul căruia se îndrepta
trebuia să dea zălog pe care, la urmă, pe nevăzute, se scotea şi trebuia să-1
răscumpere prin anumite gesturi, uneori comice, prin sărutul unei fete sau,
foarte des, a unei babe." . După miezul nopţii la terminarea torsului, lucrul se
punea la o parte, băieţii aduceau ceteraşii din sat şi începeau veselia şi jocul.
Când sosea alt rând de flăcăi, ceilalţi trebuiau să plece. Fetele îi conduceau şi
stăteau câteva minute afară, ori mai mult dacă se aveau dragi. De obicei, flăcăii
care aveau vreo simpatie într-o şezătoare veneau mai târziu, să conducă fetele
până acasă atunci când se termina şezătoarea.
Pentru a le veni feciori în şezătoare, fetele practicau unele vrăji, farmece
şi descântece.
Ca să aducă flăcăi în şezătoare„ torcem din vârvu caierului de pe la tăte
fetile.Tortu-1 punem pe sâtă. Pântre picioare turducam sâta:
Turduluc, butuc,
Pă Ion îl aduc!„ (Colecţia Pamfil Bilţiu)
„În Codru, Chioar, Lăpuş, dar şi în satele maramureşene de dincoace
sau de dincolo de Tisa, se fac şi alte practici: într-un vas de lut, trei fete mezine
iau apă cu gura de la făntână/izvor, de nouă ori, fără să vorbească nimic nici
când merg nici când vin, apoi o fierb şi o fată se suie în pod la horn, alta, pe
rând, stă la gura sobei şi amestecă în oală, dialogând: „- Ce mesteci acolo? Feciorii din toate şezătorile! - (Cutare) vine? - Vine, vine!"; tot trei fete iau trei
surcele din punte, le ard, pun cărbunii între uşile tinzii şi camerei, fac puţin udul
pe ei, cărbunii sfărâie, ele rostesc: „Feciorii să n-aibă stare/ Nici alinare/ Până la
noi în şezătoare". În Costeni - Lăpuş, dar şi în Chioar, pentru a ghici dacă doi
drăguţi se vor căsători, fac două păpuşi/moşuţi de câlţi şi le dau foc; dacă se
apropie una de alta, se vor lua, dacă nu, se vor despărţi. „
Mai ales în seara de An Nou ghicitul ursitului se face cu farfurii „sub
care puneau diverse obiecte, fiecare cu semnificaţia sa (oglindă= făţarnic,
piaptăn = sărac, lut = mut, verighetă = frumos, pâine = bun, cărbune = brunet
etc.); piroştile (din aluat tăiat cu verighetă de aur, coapte în ulei, pentru fiecare
fată şi fecior din casă; ţineau o pisică flămândă şi două zile, apoi o aduceau în
casă şi a căruia o mânca se va mărita/însura în câşlegi; la tăietor, care este şi
spaţiu benefic sau malefic având lemne diferite şi din multe locuri (fetele ieşeau
cu stolnicul pe creştetul capului şi ascultau de unde aud zgomote într-acolo se
va mărita; dacă aude câine lătrând, ori cocoş va avea bărbat rău, dacă aude vacă,
oaie, va avea bărbat bun, blând; ori tot atunci aduceau un braţ de lemne, în casă
le număra şi dacă ieşeau cu soţ se va mărita); la coteţul porcului (fetele dau cu
fundul de trei ori în uşă, dacă porcul grohăie se va mărita; număratul parilor din
gard (de la 9 la 1, legate la ochi; cum este parul aşa îi va fi bărbatul: drept bărbat înalt, frumos; strâmb mic, gârbov; de fag - bogat; de arin - sărac
băieţii
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etc.); ascultatul la fereastră (la o casă unde sunt copii mai mulţi dacă aude „dute", se va mărita, dacă aude „stai", nu se va mărita); dau drumul la apă să umble
moara şi feciorii în şezători etc. „
Se mai practică descântece cu mătrăguna (pentru dragoste, dar şi pentru
învrăjbire sau ură), de adus pe sus, contra strigoilor etc. La ţară, despre fata care
nu se mărită ori flăcăul ce nu-şi găseşte perechea, se spune că au cununii legate,
deci asupra lor planează o vrajă.Există un ritual prin care este descântată o
sfoară de cânepă la care se fac 9 noduri , este pusă acea sfoară sub pragul casei
celui avizat. Dacă sfoara e distrusă, nu mai e cale de reparaţie.Desfacerile se
realizează tot cu descântătoarele. În zona Lăpuşului se practică descântul
numit„Desfacerea ulcicăi"( Emilia Coralia Pop- „Descântul- corolarul
magicului")Iată un descântec pentru măritat:„ fata pe care nu o peţeşte nimeni,
ia bani, ovăs, pâine şi sare şi merge la un soc care-i în mejdă; cu stânga ţine
socul şi cu dreapta aruncă pe soc banii, ovăsul, pâinea şi sarea; zice:
- Bună sara, soc vasoc !
Tu nu eşti soc vasoc
Ci eşti soc întorc!
Nu-ntuma frunza şi iarba
Că-ţi dau eu ţie obroc (daruri)
Şi tu să-mi dai mie noroc!
Se zice de nouă ori; pleacă de la soc fără să se uite înapoi. Socul o ajută
că nu-i curat, că de el s-a spânzurat Iuda care 1-a vândut pe Christos. Nici
marhăle nu-l mănâncă, numa caprele, că ele din gerunţi în jos îs diavoleşti.
Descântecul se face în nouă seri „(Ileana Vancea, Năneşti).
De Sfântul Andrei nu-i voie să lucrezi pentru a feri vitele de fiarele
sălbatice, Sf. Andrei fiind şi patronul lupilor. „Fetele ajună în această zi, doar
seara îşi fac o turtă foarte sărată adevărat, o coc la aşchii „furate" de la tăietorul
vecinului; după ce-i gata turta, fata iese la tăietor, mănâncă jumătate şi se roagă
Luceafărului.Ascultă apoi unde va auzi un lătrat de câine: dintr-acolo va veni
ursitul. Apoi merge în casă, mai mănâncă din turtă, restul îl pune sub perină
alături de un cuţit - simbol al bărbatului. Dacă fata visează un fecior, casa ori
părinţii acestuia,ştie că el va fi ursitul" (Veturia Rogojan, Cetăţele Fişculaş
- Ţara Chioarului).
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Riturile de trecere - obiceiuri în legătură cu naşterea,
căsătoria şi moartea în Giuleştiul Maramureşului
Muzeograf Barz Mirela Ana
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
Maramureşul, ţinut

de legendă, cu istoria dăltuită în lemn şi piatră va
de-a pururi un sanctuar al tezaurului străbun de credinţă, datini,
obiceiuri, iar noi, fiii lui, avem datoria să fim vrednici de zestrea ce ne-a dat-o.
Aici, folclorul este foarte bine conservat, mai ales de oameni simpli, neştiutori
de carte, dar care sunt adevărate enciclopedii umane. Savantul japonez Mioru
Nambara, specialist în istoria civilizaţiilor, spunea despre Maramureş: „Ţăranii
Maramureşului nu vin de nicăieri, ai sentimentul că au venit din cer în
Maramureş. Aici, în Maramureş, este omul primordial în nobleţea sa princiară,
în frumuseţea lui de înaltă civilizaţie".
O vatră cu bogate tradiţii, un sat în care s-au păstrat nealterate tradiţiile
şi obiceiurile strămoşeşti, graiul şi portul popular, aşezat pe Valea Marei este
rămâne

Giuleştiul Maramureşului.

Vom vorbi în acestă lucrare despre obiceiurile care marchează
principalele momente din viaţa omului naşterea - căsătoria - moartea, şi pe care
învăţatul francez Arnold Van Gennep în celebra sa lucrare Les rites de passage
le numeşte rituri de trecere, şi care încep, fireşte, prin cele legate de naştere.
Venirea pe lume a unui copil este un prilej de bucurie pentru familie şi
chiar pentru întreaga colectivitate. Se considera că familiile fără copii sunt
pedepsite de Dumnezeu şi neamul lor se va stinge. De aceea, cel mai rău
blestem asupra unei familii este: Peri-v-ar ziţa şî n'eamu!
Naşterea, reprezentând trecerea dintr-o lume necunoscută în alta
cunoscută, este stăpânită de grija pentru integrarea perfectă în această lume.
Obiceiurile de naştere vor fi dominate de rituri şi ceremonia/uri de integrare
(..); aceasta este deci marea integrare a noului născut în destinul său
pământesc 1 • De aceea tot ce vor face persoanele apropiate copilului (mama, tata,
moaşa, nănaşul sau nănaşa) vor fi rituri cu caracter benefic.
În general, familiile din sat se bucură mai mult de naşterea băieţilor,
aceasta deoarece bărbatul este mai stăpân pe soarta lui decât o femeie.
Totodată, există credinţa că prin băieţi se asigură continuitatea neamului. Atunci
când se nasc gemeni se crede că tinerii căsătoriţi sunt mai roditori. Numărul
mare de copii, indiferent de starea socială, se explica prin credinţa puternică a
sătenilor, întreruperea sarcinii fiind considerată păcat de moarte. Femeile
gravide, în graiul local sunt numite grase, iar cele ce nu puteau avea copii
sterpăciuni.

Mihai Pop, Pavel Ruxăndroiu, Folclor literar românesc, Editura Didactică ş1
1976, p. 174

1

Pedagogică, Bucureşti,
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Demult, femeile năşteau acasă asistate de aşa zisele moaşe din sat.
Acestea erau femei pricepute, înţelepte ce-şi asimilau cunoştinţele medicale de
la alte moaşe din sat. Astăzi copiii se nasc în spitale, la oraş, iar moaşa a
dispărut din sat.
Există multe superstiţii legate de perioada sarcinii, toate demonstrând
grija mamei şi a colectivităţii pentru destinul nou-născutului: femeia grasă
(gravidă) trebuie să mănânce tot de ce i se face poftă, pentru a naşte un copil
ipen (normal, sănătos); nu avea voie să se uite la oameni morţi sau la oameni
deformaţi pentru a nu semăna cu aceştia copilul care urmează să se nască; să nu
poarte flori şi nici cheie la brâu, pentru ca pielea noului născut să fie curată, fără
semne. În general gravida era scutită de eforturi mari, dar lucra până la naştere,
prin aceasta se credea că naşterea va fi mult mai uşoară. Frecvent se întâmpla ca
femeia să nască la munca câmpului sau în alte împrejurimi.
Moaşa satului nu-şi făcea prezenţa la gravidă până când acesteia îi
începeau durerile. Moaşa împreună cu naşa de la cununie se îngrijeau de copil şi
de mama acestuia până la botez. care de obicei se făcea la trei săptămâni după
naştere, iar mamele se duceau la molidvă la şase săptămâni după naştere. Dacă
nou-născutul este foarte slab, este botezat mai repede, pe la trei zile, ca nu
cumva să moară nebotezat că devine strigoi.
Dacă în prima noapte după naştere mama visa ceteraşi şi veselie, se
credea că acel copil va fi lotru şi jucăuş, iar dacă visa urât apărea teama că va
1
muri copilul •
În toate comunităţile tradiţionale maramureşene, şase săptămâni după
naştere mama era considerată impură. Această impuritate se transmitea în mod
normal şi copilului care era supus unui anumit număr de tabuuri1. Pentru
realizarea purificării şi integrării copilului trebuia despărţit mai întâi de mediul
său anterior, adică de pântecele mamei. De aceea moaşa va tăia cu mare grijă
buricul (cordonul ombilical) şi va lega buricul cu fir de aţă fiert în apă şi tot ea
va îngropa placenta în pământ, între florile din grădină să sie drag la lume ca
florile.
După trei săptămâni avea loc botezul. În zilele noastre însă, dacă copilul
este sănătos, botezul se face după şase săptămâni. Pentru toţi creştinii, aceasta
înseamnă purificarea de păcatul strămoşesc şi trecerea copilului în rândul
creştinilor. La acest eveniment participă nănaşa de botez şi moaşa, aceasta din
urmă fiind înlocuită, mai nou, cu una din femeile foarte apropiate din neam.
Astfel, în ziua botezului, naşa venea la lehuză acasă pentru a îndeplini scalda
ritualică: spăla copilul într-o ciupă (cadă de lemn), în care se puneau flori
(pentru ca acel copil să fie frumos ca florile), agheasmă (să fie păzit de rele) şi
bani (să fie bogat). Numele de botez se da, în general, după numele părinţilor
sau al bunicilor, naşilor sau al sfinţilor din ziua în care s-a născut copilul. 3

Inf. Lazăr Maria, 68 de ani, 7 clase, Giuleşti
George Cristea, Mihai Dăncuş, Maramureş un muzeu viu în centrul Europei,
Bucureşti, Editura Fundaţiei Culturale Române, 2000, p.98
3
Inf. Pop Irina, 48 de ani, 8 clase, Giuleşti
1

2
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După

întoarcerea de la biserică, are loc o petrecere numită botejune. La
petrecere participă tot neamul şi cei apropiaţi familiei. Când soseşte
naşa cu copilul de la biserică, acesta i-l dă mamei zicând: Mi-ai dat un păgân I
Ţi-am adus un creştin. Se servesc mâncăruri tradiţionale. În general la botejune
se horeşte şi se joacă mai puţin. Mama îşi manifestă bucuria mai ales dacă cel
născut era fecior: Am avut şi eu un dor I Să am pă lume-un fecior I Doru mi s-o
împlinit I Ş-un fecior am dobândit. La încheiere participanţii pun în faţa
copilului daruri, în special hăinuţe, iar în zilele noastre şi bani.
Dacă copilul se îmbolnăvea foarte rău era vândut pe fereastră unei
vecine sau rude care avea copii sănătoşi şi îi schimbă numele de botez în alt
nume. Mama stă în casă cu copilul în dreptul ferestrei cumpărătoarei zicând: Eu
îţi vând pe Pătru (numele de botez al copilului) şi odată cu el tăte bolile, tăte
relele şi necazurile lui. Tu să imi dai înapoi pă Jon (numele nou al copilului)
curat şi luminat şi de beteşuguri scăpat. Cumpărătoarea îi dă copilul înapoi
mamei tot pe ferestră zicând: Eu îţi dau înapoi pă Ion curat şi luminat şi de tăte
beteşugurile scăpat, ţî-1 dau sănătos. Prima baie după ce copilul a fost vândut,
mama o aruncă în vale zicând: Aşa cum cură apa curată la vale aşa să piară
1
tăte bolile de pă pruncul mneu şi să rămână curat.
Foarte multe obiceiuri despre acest moment important al ciclului vieţii
s-au pierdut şi nu se mai practică în prezent. De asemenea, cântecele de leagăn
sunt foarte puţine, păstrându-se doar frânturi: Haia, haia cu mama I Că mama
te-a legăna I Şi coconu s-a culca I Haia, haia pui de peşte/ Io te-am făcut I Io
te-oi creşte.
Căsătoria reprezintă un fenomen folcloric complex, un moment
important în viaţa omului şi a societăţii. Căsătoria reprezintă în primul rând o
schimbare a statutului relaţiilor sociale a individului, o trecere de la starea de
fecior (fată) la bărbat însurat (nevastă).
Astăzi în formele populare tradiţionale căsătoria se realizează prin
manifestări complexe în care se îmbină elemente cu caracter economic, juridic,
ritual şi folcloric pentru a forma un mare spectacol popular, o importantă
manifestare artistică populară 2 .
Căsătoria presupune o bună cunoaştere reciprocă a celor doi pretendenţi
pentru a putea face faţă schimbărilor survenite în viaţa lor. În largul evantai al
obiceiurilor de peste an există multe prilejuri de apropiere între tineri şi anume:
clăcile, jocurile de duminică, şezătorile, băutele, colindatul etc.
Dintre riturile de anticipaţie a căsătoriei, pot fi amintite practicile
menite să asigure acest eveniment: tinerii să nu fie călcaţi pe picioare, să nu stea
în colţul mesei, să nu fie măturaţi pe picioare; când mătură fetele să nu dea
gunoiul spre uşă că-şi dau peţitorii afară. La aceste superstiţii se adaugă
practicile legate de ghicirea ursitului ( la Anul Nou, Bobotează sau Sf. Andrei),
precum şi vrăjile prin care erau aduşi în şezătoare. Însă în zilele noastre aceste
practici şi-au pierdut caracterul magic, având mai mult un rol de divertisment.
această

1

2

Inf. Rednic Maria, 82 de ani, 4 clase, Giuleşti
George Cristea, Mihai Dăncuş, Op. cit„ p.156
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Principalele momente ale ceremonialului de nuntă sunt: peţitul, credinţa
(logodna), chematul la nuntă, cusutul steagului, pregătirile pentru nuntă, venirea
mirelui cu alai la casa miresei, iertăciunea, cununia, masa mare, jocul miresei,
strigătul la găină, împrohoditul miresei.
Feciorul care vrea să se însoare cu o anumită fată, trimite la casa
acesteia o rudă apropiată, un prieten sau tatăl acestuia pentru a o cere în
căsătorie de la părinţi. Dacă părinţii fetei nu sunt de acord cu măritatul fetei,
aceştia invocau o mulţime de motive: ba e prea tânără, ba nu ştie să gătească
etc. Dacă părinţii s-au hotărât să-şi mărite fata, peţitorul şi părinţii lui sunt
invitaţi acasă la mireasă, să vină pă văzute. Atunci se stabileşte şi data logodnei
şi a nunţii. Cu trei duminici înainte de nuntă preotul le strigă în biserică
herdetişul (vestirea nunţii). Logodna sau credinţa se făcea acasă la mireasă,
unde participau rudele apropiate şi prietenii. Fetele şi feciorii joacă şi strigă,
făcând glume pe seama celor doi miri.
Nunţile în comuna Giuleşti se făceau de obicei iama, în câşlegi, când
oamenii au mai mult timp liber. Chematul la nuntă se face cu o săptămână sau
două înainte de către un membru al familiei cu o vărguţă în mână. Se cheamă tot
satul, iar cel mai important era să cheme druştele (domnişoarele de onoare ale
miresei).
Important de precizat este că mireasa îşi alege druştele dintre rudele
apropiate, iar mirele stegarii tot dintre rude. Dacă s-ar întâmpla în sens contrar,
ar fi o renunţare la neam. Participarea neamurilor la evenimentele deosebite din
viaţa celor apropiaţi este o chestiune de bunăcuviinţă. Ajutorul mutual constă, în
special, în completarea proviziilor familiei cu ouă, lapte, slănină, groştior
(smântână), murături, etc.
Între secvenţele premergătoare nunţii se distinge prin trăsături aparte şi
prin spectaculozitate cusutul steagului sau cusutul cununii. La aceasta din urmă
iau parte droştele şi prietenele miresei. Cusutul steagului avea loc la casa
mirelui în ajunul nunţii. După terminarea steagului se joacă steagul pe o
melodie specifică zonei Uocul bărbătesc). Stegarul scutură steagul după ritmul
muzicii, feciorii joacă şi strigă diferite strigături: La cusutul steagului I Joacă
ruja macului I Din mijlocul satului I Măi Văsî, pretenu mneu I Steagu l-am
cusut cu greu.
Steagul este un simbol important al căsătoriei; el este un simbol
masculin de vitalitate şi putere, în care relaţiile dintre bărbat şi femeie, viaţă şi
moarte, precum şi valorile patriarhatului sunt codificate cultural 1•
Nunta propriu-zisă, un adevărat spectacol, începe sâmbăta după masă.
Se adună invitaţii: ai mirelui la casa lui, ai miresei la casa ei. Aici sunt aşezaţi la
masă. Droştele, dar şi alte femei strigă la mireasă (mire). Strigăturile au o mare
valoare artistică în întregul ceremonial al nunţii şi în folclorul literar
contemporan strigătura reprezenta categoria cea mai dezvoltată şi cea mai vie.

1

Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual, poetică şi cultură populară în Transilvania,
Editura Polirom, 1998, p.63

Iaşi,
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Această

vitalitate este determinată de capacitatea de adaptare la viaţa
I
contemporana.
Suita strigăturilor este încheiată cu închinatul peste masă şi ciocnirea
sticlelor.
Înainte de a veni mirele după mireasă, aceasta îşi cere iertare de la
părinţi, dacă le-a greşit cu ceva în timpul şederii ei în casa părintească. În
modelul ceremonial de trecere, iertăciunile reprezintă sfârşitul secvenţei întâi,
al despărţirii. Mireasa se despărţea de familia ei, se rupea pentru a trece în
2
secvenţa următoare, printr-o serie de acte ceremoniale în noua familie •
De multe ori aceste iertăciuni sunt strigate de către mireasă în versuri,
iar dacă mireasa este timidă acestea sunt interpretate de druşte sau neveste, dar
atribuite miresei: /a-ţi mireasă iertăciune I De la mama ta şi-i spune I Mamă de
vrei să mă ierţi I Că de astăzi nu vă vezi I Cu tine cât am trăit I Multe eu ţi-am
mai greşit I Că nu-i fată să să nască I La părinţi să nu greşască. Druşca îi strigă
la mireasă: Mireasă de-amu-nainte I Drumurile ţâ-s oprite I Numa tri ţâ-s
năpustite I În grădină după ceapă I La fântână după apă I Şi la măta câteodată.
Şi mirele îşi ia iertăciuni. Spre comparaţie dăm un exemplu: Tată, îţi
mulţămnesc că m-ai crescut mare şî mă iartă de ţ-am greşât cu ceva.
După iertăciuni alaiul va porni înspre casa miresei horind şi jucând.
Steagul este săltat în ritmul dobei. Jucatul steagului este o chestiune de
măiestrie şi prilej de discuţii între feciori şi fete.
Obicei străvechi, nunta implică participarea unor persoane deosebite,
călăreţii. Atunci când mireasa este dintr-un sat străin, alaiul nunţii este precedat
de călăreţi, adevăraţi vestitori ai spectacolului. Se aleg cei mai frumoşi cai din
sat şi sunt împodobiţi cu mătăsuri, panglici multicolore, cu verdeaţă. Şaua pe cai
este obligatorie. Pentru întregirea spectacolului există obiceiul de a îmbăta caii,
pentru a păşi cât mai ţanţoş. În ultimii ani acest obicei tinde să dispară, mireasa
fiind adusă cu maşina.
În momentul în care mirele ajunge cu alaiul său la casa miresei, el va
găsi poarta încuiată, iar pentru a putea intra stegarii aruncă steagul de trei ori
peste poartă. În casă mireasa este avertizată că au venit socrii după ea, aceasta
continuând să plângă însă în aceste momente plânsul miresei nu este o reacţie
interioară sau nu neapărat ci o obligaţie rituală de bunăcuviinţă 3 . Mireasa
trebuie să-l întâmpine pe mire.
După ce se spune o rugăciune, de obicei de către naş,
alaiul se
îndreaptă cu cântec şi joc spre biserică. Alaiul este bine organizat: nănaşii,
mirele între două druşte care ţin în mână un batic, în spatele mirelui stegarul
care, ajungând la biserică, aruncă steagul peste portiţă prinzându-l un alt fecior.
În faţa bisericii, feciorii strigă: Ciudă mi-i de asta treabă I C-o s-o strâns atâta
babă I Mereţi acasă femei I Şi puneţi la foc păstăi I C-or zini fetele bete I Ş-or
mânca păstăi neserte.
~

Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, op.cit.
Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976, p.172
3
Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Op.cit., p.352
1

2

179
https://biblioteca-digitala.ro

În concepţia ţăranului maramureşean cununia religioasă are o
mai mare decât cea civilă. Cununia religioasă se desfăşoară după
un anume ceremonial. Mirii intră în biserică încadraţi de nănaşi şi urmaţi de
stegar, apoi începe cununia. În timp ce mirii se cunună, ceilalţi feciori şi fete
joacă în drum. Aici se strânge tot satul pentru a vedea cine cu cine joacă. După
cununie, alaiul merge cântând şi jucând spre casa unde se va ţine petrecerea,
casa cu nunta. La intrare, mirii sunt aşteptaţi de pămţii lor, mama cu un ţâpoi
(pâine albă împodobită cu verdeaţă) în mână şi tata cu ţuică. Stegarul întră
înaintea mirilor şi înconjoară casa de trei ori cu steagul în mână, pe urmă îl
aşează pe perete desupra mirilor şi se ocupă de rânduielile nunţii. Înainte de a
intra mirii în casă, druştele îi aşteaptă cu un blid de grâu din care aruncă peste ei
şi peste nuntaşi în ritmul unei strigături: Eu ţâp grâu nu ţâp săcară I Mirii să
aibă ticneală I Eu ţâp grâu ales pă masă I Zile bune la mireasă I Eu ţâp grâu şî
nu ţâp goz I Că mirele ni-ifrumos I Ş-oi stropi cu busuioc I Mirii să aibă noroc.
Alaiul intră în casă. Masa durează până înspre dimineaţă.
Folcloriştii sunt în general de acord în a considera masa actul de
consfinţire a unirii dintre cei doi tineri şi dintre cele două neamuri 1•
Când masa este pe sfărşite izbucneşte strigătura la găină unde sunt
explorate codurile care guvernează sexul şi sexualitatea. Sub protecţia
ritualului strigăturile schimbate între cele două femei devin din ce în ce mai
sugestive2 . De la Ion Ghinoiu aflăm că mărul, simbol fitomorf al fetei nenuntite
este acum înlocuit cu găina, simbol zoomorf al fetei nuntite3 •
Găina este frumos împodobită cu verdeaţă, busuioc şi cu ţigara în cioc.
Este adusă pefarfurie de către socăciţă (bucătăreasă) iar intrarea acesteia va fi
anunţată printr-o strigătură, îndreptându-se cu ea către nănaşi. Acest moment
este aşteptat cu nerăbdare de nuntaşi, fiind cel mai vesel, provocat de strigăturile
socăciţei şi răspunsurile naşilor: Faceţi-mi loc fecioraşi I Să mă duc câtilinaş I
Cu găina la nănaşi I Zi-mi ceteraş mai cu dor I Di pă prag să mă cobor I
Faceţi-mi cărare mare I Că eu zin din depărtare I Cu găina de vânzare I Găina
mi-i outoare I Cu slănină pă stinare I O mâncat ce-am mâncat noi I Felu-ntâi şi
felu doi I Ai săraca nănaşa I Cum să uită ca vulpea I Să-mi apuce găina I
Scoală nănaşă şi ie I Găina din mâna me I Că-i din mână uşure I Şi nu li-neca
cu ie I Pleacă nănaşu şi iartă I Găina de n-a si seartă I Că lemnele-s în pădure I
Şi eu n-am avut săcure I pădurarii-s oameni răi I Şi se dau după femei I Şi după
mine s-ao dat I C-o ştiut că n-am bărbat.
După terminarea strigăturii la găină se scot mesele şi începe jocul
miresei. Fiecare este curios să vadă ce sumă de bani pun cei care joacă mireasa.
În funcţie de primele sume, pun toţi ceilalţi participanţi. Se juca după melodia
de învârtit. Astăzi însă jocul miresei a dispărut.
Nunta se încheie cu îmbălţuitul miresei, schimbarea cununei de pe cap
cu pânzătura (năframa). Sarcina principală revine stegarului şi druştelor.
semnificaţie

1

Mihai Pop, Op. cit., p. 175
Gail Kligman, Nunta mortului. Ritual poetică şi cultură populară în Transilvania, Iaşi,
Editura Polirom, 1998, p.87
3
Ion Ghinoiu, Obiceiuri populare de peste an. Dicţionar, Bucureşti, Editura Fundaţiei
Culturale Române, 1997, p.139
2
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Stegarul pune o năframă pe steag şi joacă steagul deasupra capului miresei,
când năframa cade pe cunună. Năframa este respinsă şi pusă înapoi pe
steag. Jocul continuă şi druşca îi strigă miresei: Mireasă nu si nebună I Ce te
cânţi după cunună I Lasă zdere celelalte I Că rămân nemăritate. La finalul
acestui joc, nănaşa ia cununiţa de pe capul miresei şi-i pune năframă. Această
schimbare a cununiţei cu năframa simbolizează trecerea într-o altă stare, şi
anume aceea de femeie măritată.
Noua nevastă trebuie să se supună regulilor noii familii (dacă a plecat
de noră), să nu meargă să-şi vadă părinţii, ca să nu se despartă de soţ. Este
integrarea în noua stare.
În folclorul nostru, obiceiurile în legătură cu moartea au păstrat, mai
mult decât celelalte obiceiuri în legătură cu momente importante din viaţa
omului, credinţe şi practici străvechi anterioare creştinismului.'
În mentalitatea populară moartea nu este văzută ca un punct final ci ca o
trecere dintr-o lume în alta, dintr-o stare în alta. Pentru a se putea integra în
noua stare, defunctul trebuie să se despartă de vechea stare. Astfel există o serie
de obiceiuri, acte rituale şi practici magice care asigură ieşirea sufletului din
adăpostul antropomoif, trupul şi integrarea lui în adăpostul geomorf, pântecele
Pământului, fără pericole deosebite pentru cel plecat şi pentru cei rămaşi2
În satul Giuleşti, oamenii mai cred că moartea îşi are semnele ei, care o
prevestesc: căderea stelelor, căderea icoanelor de pe pereţi, anumite vise
(căderea unui dinte etc.).
Există credinţe că moartea va fi mult mai uşoară dacă muribundul îşi
cere iertare de la cei din familie iertaţi-mă că eu mă duc şi dă mâna cu aceştia.
Aceasta este o împăcare şi cu sine. Niciodată omul bolnav care trage a muri nu
este lăsat singur, cineva din familie trebuie să stea tot timpul cu el. Decesul unui
membru al comunităţii este anunţat prin tragerea clopotelor la biserică
dimineaţa, la prânz şi seara.
Respectându-se tradiţia, după ce moare un om, femeile şi fetele din
neamul lui îşi despletesc părul şi poartă pânzătură neagră, ca semne ale doliului.
Bărbaţii, indiferent de vreme şi anotimp, şase săptămâni umblă cu capul
descoperit, nu se bărbieresc şi nu-şi taie părul. Se spune că părul despletit,
barba nerasă sau capul neacoperit ajută ca obstacolele din calea mortului să
fie evitate3 • Mortul este spălat, tuns şi bărbierit (dacă este bărbat), iar părul,
trusa de bărbierit, foarfecele, prosopul şi apa în care a fost spălat se aruncă sau
se îngroapă într-un loc ferit pentru a nu fi călcat. Mortul, îmbrăcat în haine
pregătite special pentru înmormântare încă din timpul vieţii, este aşezat în
sicriu şi pus pe masă cu picioarele spre uşă ca lumea să poată veni să-şi ia
rămas bun de la el. 4 În camera unde este aşezat mortul se iau oglinzile şi
ţesăturile de pe pereţi, pentru ca interiorul să fie cât mai sobru. La capul
mortului va arde tot timpul o lumânare „lumina sufletului" şi o altă lumânare de
până

Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Bucureşti, 1976, p. 157
Ion Ghinoiu, Op.cit., p. 123
3
Gail Kligman, Op.cit., p.123
4
Mihai Dăncuş, Zona etnografică a Maramureşului, Ed. Sport - Turism, Bucureşti,
1986, p. 188
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dimensiunea mortului „lumina trupului". Această lumânare trebuie ţinută
aprinsă până la îngroparea corpului pentru că ea asigură lumină pentru
călătoria mortului; se crede că este periculos pentru suflet ca această lumină să
se stingă 1 .După ce totul este pregătit, femeile încep să cânte mortul, adică să-l
bocească. Bocetul satisface nevoia acută a dialogului cu cel care pleacă,
2
părăsind pentru totdeauna lumea de aici •
O parte interesantă a ceremonialului este priveghiul. La casa mortului,
timp de două nopţi, vin feciori şi bărbaţi (dacă morul este bărbat) pentru a nu
lăsa mortul singur. Cei veniţi la priveghi joacă diverse jocuri distractive: cărţi
„în crăiţe'', fac glume, amintesc de trecutul mortului. La priveghi se petrece
într-un anumit fel, iar rolul acesteia nu este numai de a a lunga somnul celor
veniţi ci şi să marcheze în cadrul ceremonialului de trecere momentul despărţirii
de cel mort.
La înmormântare participă întreaga comunitate, vârsta celui decedat
având un rol important. Ceremonialul prohodului are loc de obicei, a treia zi,
începând de la amiază. Când clopote la biserică, oamenii care doresc să
participe la înmormântare pornesc spre casa mortului. O parte din familie pleacă
după preot şi dieci. Aceştia aduc la casa mortului şi praporii (steagurile
bisericeşti). Preotul intră în casă, sfinţeşte apa şi va stropi participanţii, casa şi
curtea. Diacul efectuează sfeşt'ania, desenând o cruce pe perete care va rămâne
acolo un an de zile. Se crede că acest simbol marchează prezenţa în casă a
sufletului mortului, care nu şi-a încheiat călătoria, precum şi faptul că
3
gospodăria e îndoliată • După sfinţirea casei rudele mai apropiate ( 6 persoane,
bărbaţi) scot copârşăul (sicriul) din casă astfel încât mortul să fie cu picioarele
înainte şi închid imediat uşa după el ca să nu se mai întoarcă să ia cu el şi alţii
din neam. Observăm că ultimul drum se desfăşoară sub semnul despărţirii
energice, fără nici o şansă de întoarcere în lumea de aici. 4
Sicriul este aşezat în centrul curţii, pe o masă, pe care se pune icoana
Sf. Marii, lumina trupului şi un blid cu apă sfinţită şi busuioc, iar preotul
oficiază slujba.
După terminarea slujbei religioase,
preotul prezintă
participanţilor fapte bune din viaţa mortului, iar în final citeşte iertăciunile luate
de acesta de la rude, vecini, prieteni.
După acest moment, diacul cântă verşul, o prezentare în versuri a vieţii
decedatului, a suferinţelor lui, a faptelor bune săvârşite de acesta. Verşul este
compus de diacon iar poetica este influenţată de tradiţia literară şi tinde să aibă
un caracter moralizator5.
În sicriu se pune o botă şi un colac iar în mâna mortului se pun bani.
Colacul îi serveşte ca merinde pentru lumea cealaltă, de botă se serveşte pentru
a pătrunde prin întunericul celuilalt tărâm, iar cu banii trebuie să-şi plătească
vămile de trecere în lumea celor morţi.

1

Gail Kligman, Op.cit., p.122
Mihai Pop, Pavel Ruxăndoiu, Op.cit, p.213
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Gail Kligman, Op.cit., p.136
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Înainte de a pleca spre cimitir, membrii familiei dau peste sicriu câte un
colac şi un ştergar celor care au ţinut făcliile lângă mort în timpul înmormântării
şi celor care duc sicriul la groapă. Toate acestea se fac pentru sufletu mortului.
În drum spre cimitir se fac mai multe opriri, prima imediat după eeşirea
din curte, la răscruci de drumuri sau la porţile neamurilor apropiate, dar şi la
biserică, unde intră numai preotul.
Ajunşi la groapă, preotul pecetluieşte groapa, se lasă sicriul în groapă,
participanţii aruncă câte un pumn de pământ peste sicriu sau chiar câte un ban,
apă sfinţită şi lumânarea trupului.
Invitaţii se întorc la casa mortului pentru a participa la masă în cinstea
sufletului defunctului. În curte se întind mese lungi de lemn aşezate paralel,
copiii vor avea o masă separată. După ce sunt servite mâncărurile fiecare
participant va primi câte un colac ritual.
Relaţiile dintre vii şi morţi nu se sfărşesc acuma ci continuă pe întregul
an de doliu. Cele trei zile de ritual facilitează controlul rupturii iniţiale, care
reprezintă momentul cel mai intens, precum şi instituţionalizarea procesului
complex de transformare. Ciclul următor constă din alte forme instituţionale,
rituale precum rugăciuni, mese, pomeni'. A treia zi de la înmormântare se oferă
o nouă masă, dar de data aceasta cu mai puţini participanţi. După şase
săptămâni vine rândul şi sufletului să părăsească lumea de aici2 printr-un
ceremonial numit Pomana de şase săptămâni. La un an se face o altă masă care
marchează integrareafinală a decedatului în ceia lume 3 . Ocazii de pomenire a
morţilor sunt şi cu ocazia sâmbetei morţilor şi a luminaţiilor.
Înmormântarea tinerilor necăsătoriţi presupune toate secvenţele
ceremonialului de înmormântare, dar în acelaşi timp ia şi modelul nunţii,
respectiv nortul este îmbrăcat în ţinută de mire - mireasă, druşcă, stegar sunt
prezenţi în cadrul ritualului. La tinerii necăsătoriţi, în drum spre cimitir, sicriul
se duce pe umeri, iar la bifurcaţia drumului tinerii de învârt cu sicriul de trei ori,
după soare. Convoiul mortuar este însoţit de ceteraşi, iar un grup de fete se
cântă după mort. Praporii sunt de culoare albă, mireasa (în cazul în care mortul
este un băiat) şi druşca ţin o năframă albă pe sub sicriu. Desfăşurarea nunţii
mortului este asemănătoare cu cea a oricărei ceremonii funerare; secvenţele
ritualice sunt identice: parastasul sau serviciul pre-funerar, scoaterea corpului
din casă şi din curte, cortegiul, îngroparea, pomenile, mesele comemorative.
Conţinutul de bază al bocetului este de asemenea identic. 4
Sinucigaşii sunt îngropaţi într-un colţ de cimitir, sunt înmormântaţi fără
preot ci doar cu diac, fără să se tragă clopotele, şi toate acestea din cauză că se
consideră păcat să-ţi iei singur viaţa. Se spune despre cei care se sinucid că
devin strigoi şi umblă noaptea, deoarece sufletele lor nu-şi pot găsi liniştea.

1

/bidem, p.148
Ion Ghinoiu,Op.cit., p.127
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Gail Kligman, Op.cit., p.149
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Spaţiul

în mentalitatea

tradiţională

Prof. dr. Ioan Hotea
Sighetu Marmaţiei
Etnofilosofia îşi are originea în gândirea tradiţională, gândire care are
legătură cu problematica spaţiului, satul şi hotarul.
„Modul cum poporul nostru gândeşte spaţiul şi prezenţa spaţiului
calitativ mai poate fi cercetat şi în legătură cu satul şi hotarul"'.
În satul tradiţional spaţiul este văzut într-un mod deosebit de cel al
populaţiei urbane şi este principalul loc de desfăşurare al riturilor de trecere:
„Pentru ţăranul aşezărilor cu caracter tradiţional casa este însăşi mentalitatea
familiei, a acestei unităţi sociale care pe drept cuvânt poate fi socotită celula
generatoare a colectivităţii. Nu numai spaţial, în suprafaţă, dar şi temporal, în
adâncime, casa şi locul ei sunt îmbibate de un fond moral pe care lumea noastră
orăşenească nu-l mai păstrează" 2 • Casa tradiţională a apărut ca un spaţiu mitic
care demonstrează existenţa şi persistenţa unui tip de raportare a omului la tot
ceea ce-l înconjura, devenind pentru ţăran un microcosmos."Casa tradiţională
ne demonstrează încă o dată în plus faptul că principala modalitate de
comunicare a omului cu Cosmosul a reprezentat-o simbolizarea realităţii, ce i-a
permis omului să se situeze în interiorul misterului, aducându-l la nivel de
imagine." 3 Spaţiile largi care delimitează hotarele satului dau la rândul lor
contur şi formă organizării sociale fundamentale a satului. „Spaţiul nu poate fi
înţeles decât pornind de la lume. Spaţiul nu este accesibil decât după
demundanizarea lumii ambiante, căci spaţialitatea nu poate fi cu nici un chip
4
descoperită decât pe temeiul lumii" • Satul tradiţional presupune o structură
socială bine determinată, dar dinamică, cu relaţii reglementate între indivizi şi
între individ şi colectivitate. „Lumea desemnează, în sfărşit, conceptul ontologic
existenţial - impersonal (existenzialen) al lumităţii. Însăşi lumitatea este
modificabilă după întregul structural corespunzător „lumitor particulare" însă
hotărâtor în fiecare [dintre acestea] va fi acel apriori al lumităţii în general". 5
Factorul cel mai important prin care se explică calităţile deosebite ale
casei şi ale locului ei este tradiţia, este moştenirea părintească. „Omul nu este o
fiinţă acordată dinainte unui mediu determinat. El îşi transformă mediul şi se
6
adaptează la împrejurările pe care el însuşi le-a creat." Dacă într-un loc s-a
produs o fărădelege, s-a produs un accident sau o vrajă, acel loc devine loc rău
Ernest Bernea, Spaţiu, timp şi cauzalitate la poporul român, Ed. Humanitas, Bucureşti,
1997, p.39
2
Idem, p. 33
3
Delia Suioganu, Op. cit., p. l 03
4
Martin Heidegger, Fiinţă şi timp, Editura Jurnalul literar, 1994, p. 117 (traducere din
germană Dorin Tilinea)
5
Idem, p. 78
6
Vasile Tonoiu ,Idoneismul, filozofie a deschiderii, Editura Politică, Bucureşti, 1972,
p.321
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şi

poate aduce suferinţă omului. Tot din această categorie de farmece face parte
locul unde s-au făcut farmece. Locul a putut fi curat, adică bun, dar mâna
omului, în mod voit, îl poate altera, şi aceasta prin diverse acte de magie.
Mentalitatea generală a satului tradiţional priveşte fiecare drum ca pe o
existenţă concretă, cu caractere proprii, am putea spune uneori singulare.
„Drumurile sunt de mai multe feluri, am putea spune de atâtea feluri, câte
drumuri sunt, aceasta nu numai în sens material ci şi spiritual. ( ... ) Sunt însă şi
drumuri şerpuite, drumuri ascunse, care pot aduce rău călătorului"'.
Întreruperea drumului prin obstacole şi stabilirea unei legături prin punte sau
pod reface drumul numai din punct de vedere material, dar nu şi din punct de
vedere spiritual: „Locul de întrerupere a drumului este socotit nesănătos şi
calitativ el devine loc rău cu toate consecinţele în cugetul şi fapta oamenilor, în
actele de prevenire a acţiunii răului" 2 . Cea mai importantă problemă în legătură
cu drumul este cea a răscrucii, a răspântiei. La răscruce se întâmplă fel de fel de
fapte şi de experienţe: se lasă semne şi se fac farmece (acte rituale magice), aici
umblă duhuri rele şi fel de fel de arătări, aici ies tâlharii şi jefuiesc drumeţii, aici
se întâmplă crime şi tot aici se odihneşte sau face popas drumeţul. Sunt două
semne şi două construcţii care întăresc locul şi-l fac mai puţin supus răului; e
vorba de cruce şi fântână, iar îl lipsa lor, omul trebuie să facă semnul crucii.
Pentru drumeţi, răscrucea are o importanţă deosebită atât în sens material, cât şi
spiritual. Studiul ideii de direcţie în etnofilosofie antrenează elemente ce aparţin
sistemului de credinţe populare asupra naturii.
Mult afectată pe parcurs, direcţia gândită devine, în mentalitatea
generală a satului nostru tradiţional, un fenomen de calitate amplificat şi de
finalitatea ei, ceea ce o face aproape sinonimă cu sensul.
Pentru a înţelege noţiunea de direcţie în mentalitatea generală a satului
este nevoie să cercetăm conţinutul expresiei „înainte şi înapoi" privită în sens
dinamic (acolo unde ea înseamnă înaintare şi întoarcere). „Cât de profund
influenţează viaţa sufletească a omului acest mod de a înţelege raportul înainteînapoi şi cât de profund o afectează această credinţă că nu e bine să te întorci
din drum ne-o dovedesc unele cazuri când raportul, devenit şi un raport între
gând şi faptă, ajunge la unele forme şi sensuri pe care le-am putea numi
dramatice " 3•
Poziţiile pe care le au lucrurile în spaţiu, mersul la drum şi activitatea
mâinilor în sens material sau spiritual privesc dreapta sau stânga. „Argumentele
pentru primatul poziţiei şi însuşirile binefăcătoare ale dreptei în lume vin uneori
din sectorul spiritual al vieţii, şi anume din cel religios; sunt argumente
suverane asupra cărora cei ce le aduc nu îngăduie îndoiala. ( ... ) Dualismul
dreapta-stânga funcţionează, în favoarea dreptei, care are un caracter pozitiv.
( ... ) În mentalitatea populară, dreapta are prin însuşirile ei, un caracter
principal. ( ... ) Omul e bine să pornească cu dreptul ori de câte ori întreprinde
şi

1

Ernest Bemea, Op. cit., p. 44
Idem, p. 48
3
Ibidem, p. 54

2

186
https://biblioteca-digitala.ro

ceva"'. Poziţia şi concepţia ţăranului faţă de existenţa lumii este realistă şi în
sensul lărgit al acestei noţiuni ea devine „convenabilă unei filosofii populare".
Ţăranul român mărturiseşte obişnuit nu numai existenţa lumii „văzută sau
nevăzută'', ci şi participarea sa la o realitate care există în mod obiectiv, dincolo
de el. „Lumea, aşa cum e, are izvoarele ei, ea vine de undeva, că din nimic nu
poate veni. Aceste izvoare, aceste obârşii sunt pentru unii oameni un fel de loc
întunecos, de loc ascuns. Pentru alţii însă, stihiile apar ca nişte izvoare limpezi,
generatoare de lumină" 2 . În concepţia ţăranului despre Univers şi existenţă,omul
se consideră şi trăieşte ca fiind cosubstanţial unui adevăr esenţial. Această
participare la taina fiinţei este dimensiunea fundamentală a destinului omului.
Cuvintele Soartă şi Destin sunt de origine latină şi reprezintă forţa sau voinţa
supranaturală despre care se crede că ar hotărî în mod fatal şi implacabil tot ce
se petrece în viaţa omului. „Lungimea vieţii unui om este proporţională cu
lungimea sufletului său. Dacă sufletul i-l dă Dumnezeu, soarta, destinul, ursita,
acestea le dau ursitoarele, ca zeităţi ale destinului trimise de Dumnezeu şi
3
hotărârea lor este irevocabilă. "
Norocul la rândul său, nu se confundă cu Soarta, el este subordonat
Soartei. Este tot o reprezentare mitică, care creează în jurul omului un spaţiu
favorabil. Prin noroc oamenii se pot asemăna, prin soartă ei se deosebesc
profund. „Norocul fiecărui muritor trăieşte într-o lume, unde va fi aceea a
noroacelor. Când se naşte un om, i se naşte şi norocul lui." 4
În simbolistică, pământul, glia simbolizează funcţia matură, Terra
Mater, cea care dă viaţă şi o ia înapoi, are, deci, caracter sacru şi rol matern,
asimilat cu femeia; în diferite culturi, este simbol de fecunditate şi de
regenerare. Cea mai frecventă explicaţie a ţăranului legată de existenţa lui este
geneza bibliei: Dumnezeu a făcut cerul şi pământul şi tot ce există în această
lume. Ţăranul român are o atitudine de înţelegere şi ascultare în faţa lumii şi a
lucrurilor din jurul său. „Fie că are un caracter mai religios, fie că e mai libercugetătoare, poziţia omului se exprimă într-un joc continuu între aceste două
îndemnuri, dar care laolaltă condamnă înfruntarea ordinii şi a legilor lumii şi
5
recomandă ordine şi supunere" •
Un adevărat principiu al existenţei pentru ţăran este ordinea cosmică, ca
un motiv de desfăşurare şi de admiraţie şi respect faţă de un lucru din care face
parte şi nu este al lui. Ţăranul crede în existenţa lumii exterioare şi se consideră
că face parte din ea. „El crede că trăieşte într-o lume reală, materială şi
spirituală, o lume concretă, echilibrată şi nu mai puţin armonioasă, crede şi
trăieşte din plin o lume reală, acea a lucrurilor ce se impun prin obiectivitatea şi
consistenţa lor; modul lui de a vedea şi a trata lucrurile nu impune nimic
convenţional sau artificios, un joc al minţii, ci încearcă să le surprindă în starea

1

Ibidem, p. 58
Ibidem. p. 67
3
Lucia Berdan, Feţele destinului, Ed. Universităţii „Al.I.Cuza", Iaşi, 1999, p.83
4
Tudor Pamfilie, Văzduhul. După credinţele poporului român, Bucureşti, Socec, 1916,
p.232
5
Idem, p. 69
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lor naturală, de existenţe concrete"'. Datele pe care se întemeiază ştiinţa
român sunt în majoritate pozitive ca date etnofilosofice şi nu ca un
suport al cuceririi adevărului ştiinţific. Ele se câştigă empiric şi vizează atât
ordinea materială cât şi pe cea spirituală, fiind transmise şi îmbogăţite prin
tradiţie. Ţăranul român, plin de uimire în faţa marilor enigme ale universului
mic sau mare, şi-a creat o seamă de instrumente de cunoaştere, forme de
explicaţie care în realitate nu sunt decât simboluri ce acoperă misterul atât de
chinuitor atunci când nu i-a putut da un răspuns.
Legătura fenomenelor şi producerea lor voluntară în lume se face pe
căile unor corespondenţe de existenţă spirituală. Credinţa într-o legătură
interioară, nu rareori miraculoasă, face ca fenomenele să se producă sub
influenţa unor valenţe de ordin spiritual.
Mentalitatea ţăranului surprinsă în satul tradiţional prezintă un mare
interes deoarece pe fondul ei devine mai transparent modul de reprezentare a
spaţiului. Gândirea ţăranului român, aşa cum terenul ne-a oferit-o în unele sate
tradiţionale, se deosebeşte de a noastră atât ca orientare, cât şi ca instrumente, ca
forme. În procesul de cunoaştere despre care am vorbit mai sus, nu numai datele
sunt altele, dar înseşi marile direcţii ale spiritului par să fie altele. Spaţiul
ţăranului cumulează mijloace de natură emoţională şi intelectuală din punct de
vedere al cunoaşterii şi este reprezentat în gândirea sa, concret şi intuitiv.
„Mentalitatea satului vechi, nu lipsită de ordine, lasă totuşi câmp deschis unor
demersuri ale inteligenţei acolo unde observaţia se întâlneşte cu imaginaţia şi
unde actul de cunoaştere exprimă în acelaşi timp dorinţa. ( ... ) Gândul local sau
universal (cosmic), spaţiul ţăranului român păstrează o pluralitate de forme şi
sensuri care face din existenţa şi manifestarea sa un fenomen atât de complex" 2.
În mentalitatea ţărănească lucrurile capătă contur şi ordinea lor capătă
stabilitate. Spaţiul la ţăranul nostru este şi el o astfel de constantă ce aparţine
existenţei şi fără de care lumea este de neconceput.
Sistemul de credinţe şi logica lor nu lipsită de rigoare, iar în interiorul
acestor credinţe bine orientată, ne pot aduce contribuţii substanţiale la
cunoaşterea profilului nostru spiritual şi totodată la definirea unei trepte în
istoria gândirii omeneşti. Satele, prin lumea pe care o alcătuiesc cu forme şi
sensuri proprii, reprezintă între altele o adevărată comunitate de viaţă spirituală.
„Modul în care gândeşte, simte şi acţionează omul acestor aşezări, adevărate
documente ale istoriei poporului nostru, este legat de o filozofie populară şi de o
3
seamă de forme ale vieţii locale tradiţionale" . Prin aceste afirmaţii făcute de
Ernest Bemea se defineşte etnofilosofia ca fiind o filozofie populară rezultată
din gândirea tradiţională. Cei care şi-au pus mai cu temei probleme legate de
mentalitatea generală a satului, de mitologie şi ştiinţă populară, în care au fost
implicate probleme ca acea a spaţiului şi a timpului, au fost etnologii şi
sociologii din şcoala etnologică de la Bucureşti a lui Dimitrie Gusti.
ţăranului

1

2
3

Ibidem, p. 115
Ibidem, p. 121
Ibidem, p. 135
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Cuptorul în casa

tradiţională

din

Maramureş

Muzeograf Grigore Hotico
Muzeul Maramureşan, Sighetu Marmaţiei

Când spunem cuptor, gândul ne duce imediat spre pâine, astfel că
cuptorului este strict legată de apariţia pâinii, mai precis a pâinii
dospite. La rândul ei, pâinea este legată de cultivarea gramineelor (grâu, secară,
orz, ovăz etc.) şi a altor cereale.
Cultura gramineelor şi în special a grâului îşi are originea în nordul
Africii şi în orientul apropiat (valea Nilului, valea Iordanului, valea Tigrului şi
valea Eufratului) de unde, după ultima glaciaţiune (cam acum 10000 de ani) a
început să se răspândească înspre Europa începând cu bazinul Mării Negre,
continuând cu valea Dunării şi treptat răspândindu-se în toată Europa şi Asia
Primele pâini s-au făcut din aluat nedospit, copt pe diverse forme de
vetre sau vase (vetre formate din lespezi de piatră sau vase ceramice) care erau
înfierbântate puternic, după care pe lespezi sau în interiorul vaselor se lipesc
turtele de aluat pentru a fi coapte (coacerea făcându-se întro singură direcţie).
Odată cu descoperirea drojdiei de bere (3000-2500 ani î.e.n.) a durat
puţin până ce oamenii i-au dat o întrebuinţare care a marcat puternic societatea
românească - apariţia pâinii dospite.
Pâinea dospită este un preparat care necesită o coacere spaţială
(tridimensională) astfel încât
căldura să înconjoare în mod
omogen pâinea şi în acelaşi
timp constant pe o perioadă
mai îndelungată. Acest tip de
coacere necesită în spaţiu
adecvat şi anume o incintă
care după înfierbântare să
poată
fi închisă ermetic
pentru coacere omogenă a
preparatelor. Astfel a apărut
cuptorul pentru pâine.
De obicei cuptorul se
asociază vetrei (spaţiul de
gătit preparate alimentare, fierte sau prăjite).
Din cele mai vechi timpuri vatra a avut o importanţă capitală pentru o
familie. Vatra (centrală sau întrun colţ) era un spaţiu de gătit dar şi de aducere
de ofrande zeilor şi era de fapt o platformă acoperită cu lespezi de piatră.
Odată cu apariţia pâinii dospite, vetrei i s-a ataşat cuptorul de pâine,
formând împreună un complex de gătit, de preparat pâine şi de încălzit.
apariţia
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Revenind la tema noastră, în Maramureş dar şi în celelalte
României cuptorul cu vatră există de când se coace pâinea dospită.

părţi

ale

În Maramureş complexul de gătit, copt pâine, încălzit şi de dormit are
componente:
prichiciul - este bordura de lemn care înconjoară complexul în partea
bazală şi care are rol de rezistenţă, dar este şi un spaţiu (bancă) de lucru, de
recreere şi odihnă şi un spaţiu care reuneşte familia în jurul focului unde s-a
născut o bună parte din folclorul maramureşean (în serile lungi de iarnă se
spuneau şi se analizau istorii, întâmplări , evenimente, se cânta, se creau poezii
populare, se creau cântece etc.),
vatra este un spaţiu orizontal aflat în faţa cuptorului unde se găteau
preparate alimentare,
cuptorul propriu-zis este o cavitate boltită unde se coceau pâinile,
ştiolul este captatorul de fum aflat deasupra vetrei, hornul care se duce
orizontal în tindă sau vertical în pod,
platforma cuptorului era un spaţiu de dormit mai ales pentru copii.
De-a lungul timpului
cuptorul cu vatră şi prichici nu a
suferit prea multe modificări. El
era confecţionat din piatră, de
obicei din gresie care pnn
ardere devenea un foarte bun
radiant caloric.
Primele
modificări
majore au apărut la începutul
secolului al XIX-lea când fonta
a devenit un material accesibil
populaţiei
din mediul rural
astfel încât ţăranii au început să
confecţioneze soba cu plită
(şporul) ataşându-l complexului.
următoarele
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Odată

confecţionată
soba cu plită
de a exista a vetrei de gătit a dispărut
astfel încât în complex a rămas cuptorul şi soba
cu plită. De obicei cuptoarele erau în cameră
într-un colţ, dar în prima parte a secolului al XXlea cuptorul a fost deplasat în tindă, în cameră
rămânând doar soba de gătit şi de încălzit. Spre
finalul secolului XX cuptorul, în cele mai multe
cazuri, a dispărut sau a fost deplasat afară sub un
acoperiş de protecţie , cauza fiind apariţia
numeroaselor brutării în mediul rural.
Astăzi nu mai sunt decât puţine cuptoare
pe lângă case, multe din ele fiind utilizate La
prepararea fripturilor de tot tipul la "iarbă
verde".
Tipuri de cuptoare tradiţionale foarte
vechi, dar şi mai recente se găsesc în cadrul Muzeului satului maramureşean din
Si hetu Marmatiei, unde ot fi admirate de ublicul vizitator.

raţiunea

-.-.-----
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Ciuperca Merulius Lacrymans "este nemuritoare"

Conservator Nelu

Ştirb

Muzeul Maramureşului Sighetu Marmaţiei
De-a lungul lucrărilor la care am participat atât în muzeu dar şi în afara
acestuia am întâlnit clădiri deteriorate cu acoperişuri alunecate de la locul lor cu
podele, parchet dezintegrat, aproape de fiecare dată responsabil pentru aceste
deteriorări este ciuperca (Merulius Lacrymans)
Este unul din marii duşmani al construcţiilor cu preponderenţă a celor
din lemn dar nu numai, distrugând orice material cu conţinut de celuloză ,
distruge lemnul şi plăcile laminate, cărţile,textilele dar şi materialele de izolaţie
cu conţinut de celuloză. Mediul favorabil pentru formare fiind acela unde există
materiale organice şi anorganice.
În căutarea hranei fibrele ciupercii pot străbate şi pătrunde în pereţii de
beton şi cărămidă cu grosimea de un metru, această ciupercă xilofagă distruge
iremediabil în principal lemnul pe care îl contaminează, emană un miros
puternic specific şi uneori prezintă numeroase corpuri de fructificaţie.
Specia a fost descrisă sub numele de Lacrymans Boletus de către Franz
Xavier von Welfen în anul 1781, numele fiindu-i transformat în Sepula de către
Petter Karsten în anul 1884.
O putem găsi în literatura de specialitate sub mai multe denumiri Sepula
Lacrymans, Merulius Lacrymans dar şi Buretele de pivniţă sau Ciuperca
lacrimogenă.

Epitetul specific este derivat din latină Sepula (ca un şarpe) şi
Lacrymans (ceea ce înseamnă a face lacrimi).
Aparţine ciupercilor lamelare din grupa ciupercilor cu baside, are corpul
fructifer mai mult sau mai puţin cărnos care se întinde orizontal, corp cărnos alb
cu himenoforul în partea centrală, mamelonat, reticulat, alveolar ocru brun ,
ruginiu sau brun, miceliul cu osirni între 1-6mm care ot forma fascicole.
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50 crn

Diferite tipuri de corpi fructiferi ai ciupercii

pentru temperaturi de la 21° până la 22°C dar poate
la orice temperatură, cât despre lumină nu este clar cât de multă
este necesară pentru a promova creşterea. În ceea ce priveşte aerisirea , creşte în
apropierea zonelor unde se realizează aceasta putând spune că are o preferinţă
pentru oxigen concentrat. În ceea ce priveşte umiditatea un conţinut de 30-40%
este ideal pentru formarea corpului de fructificaţie.
Această ciupercă descompune celuloza din lemnul atacat care devine la
fel de casabil ca şi betonul din care a fost tăiat fierul beton, producând o
putrezire roşiatică a lemnului care se crapă paralel şi perpendicular cu fibrele şi
care se desface în cuburi sau
Are o

preferinţă

supravieţui şi

Tipul de degradare produs ce ciupercă a lemnului

Degeaba se usucă
lemnul infecţia odată pornită, celuloza se
descompune în apă şi dioxid de carbon, apa care provine pe parcursul
descompunerii este suficientă ciupercii pentru a rămâne în viaţă ea eliminând
prin lăcrimare surplusul de apă. Această ciupercă nu este nemuritoare dar nu
193
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putem aştepta să dispară singură, micelium ajuns în mediu uscat î-şi păstrează
viabilitatea mai mulţi ani şi se poate reactiva atunci când condiţiile de
microclimat devin propice. Ciuperca distruge materialul lemnos chiar şi când
aceasta nu dezvoltă corpi de fructificaţie.
De multe ori am fost întrebat ce a provocat intr-o construcţie infecţia cu
ciuperci, iar răspunsul fiind întotdeauna , că aproape mereu e vorba de greşeli
de construcţie ori întreţinere care provoacă infecţii, aerul conţine din belşug
spori de ciuperci iar dacă numai unul ajunge acolo unde găseşte condiţii
prielnice porneşte germinaţia şi odată cu ea infecţia. Un fenomen şi mai des
întâlnit este atunci când infecţia fungică ajunge într-o clădire odată cu

Folosirea de material nou în

construcţii lângă

grinzi contaminate

Se poate vede in fotografie cum în pereţii unei case din bârne în timpul
construcţiei au fost introduse grinzi deja contaminate de la alte construcţii sau
de la aceeaşi construcţie iar în câţiva ani de zile au compromis întregul perete ,
sau în unele cazuri toată constructia.
În unele cazuri de la ter'rrunare a unei construcţii trec ani până când
ciuperca începe să se dezvolte şi atunci începe o adevărată luptă. Din practică
pot spune că "proprietarii" de ciuperci povestesc lucruri uimitoare despre de
cum au încercat ani de zile să stârpească infecţiile însă fără nici un rezultat.
Documentarea acestor "leacuri băbeşti" ar fi o sursă de studiu pentru
etnografi .
Din punctul meu de vedere aceste metode de stârpire a infecţiei fungice
nu au nici un efect.
Pentru a nu fi uitate merită amintite câteva din aceste "leacuri băbeşti" .
Metoda cunoscută de stropire a ciupercii cu motorină, ciuperca nefiind afectată
de motorină, construcţia primeşte un miros neplăcut şi pe lângă asta devine
extrem de inflamabilă, contaminează apa din sol, pătrunde în lemn, dar ciuperca
trăieşte în continuare. S-ar putea ca ciuperca să fie distrusă în locul în care a fost
stropită dar asta înseamnă o prea mică parte a ciupercii, restul trăieşte şi în
continuare, îi cresc cu repeziciune fibrele pentru a recupera cu repeziciune
pierderile.
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Altă metodă folosită de "oameni mai blânzi" care se mulţumesc să
râcâie ciuperca, adică fructificaţia de pe suprafaţa lemnului şi să dezinfecteze
locul respectiv prin spălare, e la fel cum am vrea să distrugem un măr prin a-i
culege toate fructele.
în acest război există şi metoda de a stropi ciuperca cu sulfat de cupru,
metodă pe care şi eu am practicat-o în trecut, dar cercetările recente au arătat că
acest tratament nu prea are efectele scontate, dar totuşi acest tratament are o
bază teoretică deoarece unele tipuri de ciuperci xilofage cum ar fi Mucegaiul
Pufos răspunde foarte binela tratament. Unii spun că cele două sunt ciuperci,dar
din păcate nu toate au aceleaşi lucruri în comun, ca iarba şi stejarul: la iarbă
dacă vrem să o tăiem mergem cu coasa, pe când la stejar mergem cu toporul.
Ciuperca lacrimogenă nu este prea fericită la acest tip de tratament dar din
practică pot spune că trece mai departe şi se dezvoltă în continuare.
O metodă pe care am mai întâlnit-o este cea de a folosi erbicide, poate
unii au gândit că şi astea sunt plante. Este greşit ciuperca nu este plantă dacă ne
gândim că datorită structurii proteice poate fi trecută mai degrabă în grupa
animalelor decât în cea a plantelor.
Am mai întâlnit folosirea uleiului alimentar în lupta împotriva ciupercii,
sare (apă cu sare), cenuşă simplă sau în amestec cu bălegar.
Unele persoane fiind învinse în lupta pe care au avut-o cu această
ciupercă chiar se gândeau să demoleze şi să renunţe la construcţia de lemn.
Sunt doar câteva metode pe care eu personal le-am întâlnit în decursul
timpului în activitatea de conservare, dar sunt convins că toată lumea ar avea
una ori mai multe metode de distrugere a ciupercii.
Nu empiric, ci ştiinţific vorbind există unele principii pentru controlul şi
eradicarea acesteia, vorbim de principii primare şi secundare.
în categoria celor primare intră identificarea focarului şi descoperirea
motivelor infecţiei , de asemenea trebuie descoperite limitele infecţiei , realizând
delimitarea contaminării şi stabilind un perimetru de 80 - 100 cm distanţă de la
ultimele micelii, aşa numita fâşie de protecţie, localizarea sursei de apă şi pe cât
posibil înde ărtarea acesteia i mentinerea uscată a s a iului.

Micelii ciupercii care se adună în legături
categoria principiilor secundare se integrează protejarea părţilor
neafectate ale construcţiei prin amplasarea la intrări a unor tăvi cu material textil
îmbibat cu soluţie antifungică pentru ştergerea încălţămintei , respectiv tratarea

în
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prin pulverizare a spaţiului în vederea protejării temporare, respectiv
dezinfectarea şi acoperirea mobilierului.
Se vor desface toate părţile contaminate de pe suprafaţa contaminată cu
fâşia de siguranţă, molozul rezultat se va dezinfecta la faţa locului după care va
fi scos din clădire în pachete închise care vor fi îngropate, iar materialul lemnos
va fi incinerat, după care cenuşa rezultată va fi îngropată. Este interzisă
păstrarea materialului lemnos infectat pentru a fi folosit ca şi combustibil, ori
refolosirea acestuia în construcţii sau depozitare acestuia. În cazurile unde avem
şi pereţi realizaţi din zidărie cărămizile sau alte materiale din care sunt realizaţi
pereţii respectivi, care rezultă întregi din demontare, vor fi sparte şi îngropate ca
nu cumva cineva să le refolosească.
Suprafeţele care au fost curăţate vor primii în prealabil o tratare
termică de 15 minute/m 2 , cu grijă, să nu ia foc întreaga construcţie mai ales dacă
materialul constructiv este lemnul.

Tratarea

termică

a zidului infectat

După

tratarea termică prealabilă a tuturor elementelor constructive
infectate, dar şi a celor din jur, se va realiza o tratare chimică prin pulverizare a
acestora. Din experienţa proprie pot să spun că cele mai bune rezultate le-am
obţinut folosind soluţia antifungică numită DIFUSIT M, care este o soluţie total
inodoră, incoloră, fără indicator de otravă fiind un excelent fungicid. Şi partea
de zid care nu poate fi demontată se va umple cu aceeaşi soluţie, după care va fi
închisă cu mortar ce va conţine aceeaşi soluţie .
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Umplerea

spaţiilor

de zid cu

soluţie

antifungică

Pentru umplerea acestor spaţii este nevoie de timp şi răbdare. Eu am
folosit în acest scop sticle adăpătoare pentru iepuri, acestea având o formă
specială şi fiind uşor adaptabile aceste operaţii.
Ca material de umplere a spaţiilor de unde a fost eliminată umplutura
se va folosi pietriş cu granulaţie medie, lipsit de material organic. De asemenea
lemnul care urmează a fi folosit la înlocuirea părţilor afectate este necesar să fie
bine uscat şi obligatoriu tratat.
Nu se vor vopsi sau lăcui ori folosi timp de un an materiale care închid
suprafaţa lemnului la podele, lambriuri etc.
Aceste câteva etape enumerate mai sus sunt o scurtă prezentare a
procesului de stârpire a infecţiei. Munca propriu-zisă nu poate fi închipuită rară
prezenţa personalului de specialitate. La fel de importantă este şi folosirea
soluţiilor chimice care trebuie să aibă aprobare UE iar producătorul şi
distribuitorul să elibereze declaraţie de conformitate.
Stârpirea infecţiei fungice este urmată de o reconstrucţie a tuturor
elementelor constructive care au fost infectate şi eliminate care, în mai toate
cazurile, este costisitoare. Nu avem voie să riscăm. În urma lucrărilor efectuate
trebuie să respectăm toţi paşii primari şi secundari deoarece riscăm să ne lovim
de o recidivă a infecţiei care să fie urmată de un nou proces de dezinfectare în
locurile refăcute, lucru care duce la cheltuieli mari de timp, personal, dar şi
materiale.
În loc de concluzie, prin cele prezentate mai sus, am încercat să
spulber mitul potrivit căruia această ciupercă care provoacă pagube însemnate
construcţiilor "este nemuritoare".
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Contextul istorico-geografic al

migraţiei internaţionale

în Europa

Petru Daniel Măran 1
Rezumat

Cercetarea are ca scop prezentarea evoluţiei sistemului european de
pentru a oferi o mai bună înţelegere a contextului migratoriu actual la
nivelul ţărilor Uniunii Europene. Întrebarea de cercetare este: Cum au evoluat
din punct de vedere cronologic şi în profil teritorial stocurile de populaţie
imigrantă din Europa? Metodologia presupune o analiză istorică şi
geodemografică a fenomenului migratoriu. Cercetarea evidenţiază relaţia
dintre ciclurile economice şi nevoia structurală a capitalului european de
utilizare a forţei de muncă imigrante.
migraţie

Cuvinte cheie:

migraţie internaţională,

sistem migratoriu, politici migratorii

Introducere
Anul 2015 a fost un an de cotitură privind politica europeană de
azil datorită tragediilor umanitare petrecute la frontierele externe ale
Uniunii Europene. Creşterea numărului de decese pe rutele maritime de
deplasare ale refugiaţilor spre ţările sud-europene a intrat în atenţia presei şi a
coincis cu ştirile privind fluxurile masive de migranţi care au intrat în spaţiul
Schengen traversând frontiera sudică a Ungariei. În acest context problema
migraţiei internaţionale a fost prezentă pe agenda tuturor statelor europene în
situaţia în care exista o suprasolicitare a capacităţilor de acordare a azilului
politic pentru refugiaţii proveniţi din zonele de conflict din Asia şi Africa.
Înţelegerea mobilităţii populaţiei trebuie analizată în contextul său
istoric şi geografic pentru a înţelege factorii globali care stau la baza migraţiei şi
pentru a elabora cele mai adecvate politici migratorii. Scopul acestui articol este
de a prezenta etapele de constituire şi evoluţie a sistemului european de migraţie
odată cu accentuarea globalizării economiei mondiale după finalizarea celui de
Al Doilea Război Mondial.
migraţie şi

şi

metodologie
este un proces prin care o persoană se deplasează în spaţiul
internaţional cu scopul de a-şi schimba locul de muncă şi rezidenţa permanent
sau temporar. Sunt consideraţi migranţi pe termen lung persoanele care rămân la
destinaţie o perioadă mai mare de un an şi migranţi temporari persoanele care
rămân mai puţin de un an la destinaţie. Spre deosebire de migranţii
internaţionali care au de obicei motivaţie economică refugiaţii sunt persoane
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Migraţia
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care fug din ţara de origine datorită războiului, persecuţiilor sau dezastrelor
naturale. Refugiaţii pot solicita azil în ţările din Uniunea Europeană conform
Convenţiei de la Geneva din anul 1951.
La nivelul societăţilor de adopţie pe lângă beneficiile economice şi
demografice ale migraţiei se conturează şi neliniştea faţă de acest fenomen care
este perceput ca o suprasolicitare a sistemului de asigurări sociale şi medicale,
precum şi o ameninţare la identitatea naţională pe fondul influxului populaţiei
străine. Dificultăţile de integrare ale imigranţilor şi asocierea migraţiei cu
pericolul terorist este o realitate la nivel european, astfel că migraţia este
percepută în primul rând ca o problemă de securitate. În aceste circumstanţe
complexe lucrarea propune o viziune istorică şi ştiinţifică pentru a explica
problematica migraţiei internaţionale din ţările Uniunii Europene.
Metodologia de cercetare a evoluţiei migraţiei la nivel european a
presupus consultarea bibliografică pentru analiza istorică şi metodologia
geodemografică pentru a exprima corelaţia dintre imigraţie şi factorii
economici. Datele şi informaţiile utilizate pentru analiză au fost descărcate de
pe portalurile EURO ST AT şi Organizaţia Internaţională a Migraţiei. Datele
statistice şi cele spaţiale au fost integrate într-o bază de date geografică care a
permis realizarea analizei spaţiale. Programul cu care s-a efectuat analiza
exploratorie a datelor este ArcGIS Desktop. Cercetarea cantitativă a avut ca
scop realizarea unor modele cartografice pentru a prezenta distribuţia populaţiei
imigrante din ţările UE.
Rezultate şi

Era

discuţii

migraţiilor

de

masă

a fost

legată

de dezvoltarea transporturilor, de

revoluţia industrială şi agricolă. În perioada anterioară declanşării celui de Al

Doilea Război Mondial, Europa ocupa poziţia de lider economic şi politic la
nivel global, iar principalele fluxuri migratorii se dirijau dinspre vechiul
continent spre lumea nouă. După Al Doilea Război Mondial a apărut o nouă
conjunctură economică, politică şi socială care a schimbat modelele migraţiei
internaţionale. Ca urmare a globalizării accentuate a economiei mondiale
Europa a devenit un pol de atracţie pentru imigranţii internaţionali. Expansiunea
economică, încheierea tranziţiei demografice şi lipsa forţei de muncă ca urmare
a celor două conflagraţii mondiale au fost factorii principali ai acestei
transformări.

În acest cadru general putem discuta despre constltu1rea sistemului
european de migraţie. Un sistem de migraţie este definit ca două sau mai multe
teritorii conectate între ele prin fluxuri şi contrafluxuri de persoane (Faist, 201 O,
p. 65). Structura actuală a sistemului european de migraţie este o consecinţă a
relaţiilor coloniale, ideologice, economice şi de securitate dintre state.
Migraţia după a doua conflagraţie mondială înspre şi din interiorul
statelor europene poate fi caracterizată ca o deplasare dinspre periferie spre
centru (Hammar, 201 O, p. 4 7). Bazinele emigratorii s-au diversificat treptat
deplasându-se progresiv spre regiuni şi ţări tot mai îndepărtate.
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Evoluţia postbelică a migraţiei internaţionale din Europa a fost marcată
de nevoia de forţă de muncă a statelor din nord-vestul continentului. S-a plecat
de la prezumţia că forţa de muncă poate fi folosită temporar şi imigranţii vor
reveni în ţările de origine. În această situaţie s-au dezvoltat şi implementat
programele pentru muncitorii invitaţi (guestworker). Aceşti muncitori au fost
recrutaţi în faza iniţială de către Elveţia şi Germania din ţările sud-europene:
Italia, Spania, Grecia şi Portugalia, la care s-a alăturat ulterior Iugoslavia
(Massey, şi alţii, 1998, p. 108).
În acest context de dezvoltare al capitalismului european s-au dezvoltat
fluxurile migratorii dinspre fostele imperii coloniale spre Marea Britanie, Franţa
şi Olanda. Marea Britanie a receptat imigranţi din ţările situate în sud-estul
Asiei (India, Pakistan, Bangladesh), iar spre Franţa s-au orientat fluxurile
migratorii din nordul Africii (Algeria, Tunisia şi Maroc). De asemenea în
deceniul şase Turcia a exportat forţă de muncă în Germania, Austria, Olanda,
Belgia şi Suedia pe baza unor acorduri bilaterale de tip "guestworker".
Migraţia europeană de la mijlocul secolului XX a fost influenţată şi de
procesele politice şi mai ales de apariţia "cortinei de fier". Pe direcţia est-vest,
dinspre statele socialiste spre cele capitaliste, au avut loc o serie de deplasări de
populaţie cauzate de condiţiile politice din blocul comunist. Cadrul legal de
solicitare şi acordare a azilului politic a fost reglementat de Convenţia de la
Geneva. În acest cadru al refugiaţilor politici se încadrează deplasările de
populaţie dinspre Republica Democrată Germania spre Republica Federală
Germania care au implicat 3,8 milioane de persoane de la crearea celor două
state în anul 1949 şi până la ridicarea zidului Berlinului în anul 1961 (Lopez
Palomeque, şi alţii, 2000, p. 191 ). De asemenea în perioada 1956-1957
aproximativ 194.000 de maghiari au emigrat în ţările vest-europene trecând
graniţa cu Austria, fugind din faţa trupelor sovietice. În anul 1968 un nou val de
refugiaţi (160.000 persoane) au părăsit Cehoslovacia îndreptându-se spre ţările
libere din Europa ca urmare a invaziei trupelor sovietice şi a aliaţilor lor din
Pactul de la Varşovia. Din Polonia au emigrat forţat în perioada 1980-1981
aproximativ 250.000 de persoane persecutate în perioada opoziţiei sindicatului
Solidaritatea faţă de regimul comunist (Fassmann & Miinz, 1994, p. 527).
În perioada 1945-197 5 a existat o nevoie structurală a capitalului
european de utilizare a forţei de muncă imigrante (Cohen, 1987, p. 131 ).
Reconstrucţia economică după război a avut nevoie de o forţă de muncă
numeroasă, în plus pentru a menţine rata profitului la cote ridicate trebuiau
controlate pretenţiile salariale prin constituirea unei "armate" de muncitori de
rezervă. Imigranţii sunt o forţă de muncă foarte bună, compusă în general din
persoane tinere, active, mobile, puţin conflictive şi fără pretenţii salariale mari.
Posturile cele mai prost plătite şi cele mai dificile au fost preluate de muncitorii
imigranţi, iar pentru ca aceştia să poată fi menţinuţi în poziţie de subordonare şi
sciziune s-a utilizat sistemul "rotaţiei membrilor". Acest sistem de exploatare a
forţei de muncă imigrante prevedea că muncitorilor străini le este permisă
staţionarea pe teritoriul statelor în care erau invitaţi să muncească doar o
anumită perioadă de timp după care trebuiau să revină în ţara de origine şi să
lase loc altor muncitori invitaţi.
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Prin utilizarea intensivă la preţuri reduse a forţei de muncă imigrante
unele sectoare economice au reuşit să se menţină profitabile pe perioadă
îndelungată fără mari investiţii în tehnologie. Această strategie de creştere
economică a permis acumularea de capital şi ulterior a favorizat investiţiile în
tehnologii performante care au dus în faza următoare la restructurarea forţei de
muncă prin concedieri şi la creşterea salariilor.
Economia europeană a fost marcată în ultimul secol de perioade de
dezvoltare accelerată în combinaţie cu perioade de recesiune cauzate de
investiţii riscante, surplus de capital şi crize de supraproducţie. Pentru a depăşi
efectul crizelor a fost nevoie de "muncitori-consumatori" care trebuiau să fie
foarte productivi în fazele de expansiune economică şi care au putut fi uşor
concediaţi în fazele de recesiune. Deschiderea spre acest tip de beneficii
economice oferite de utilizarea forţei de muncă imigrante presupunea în primul
rând politici migratorii bazate pe discriminarea muncitorii străini. Termenul
folosit de angajatorii germani pentru această politică de imigraţie este
"konjunkturpuffer" 2 (Cohen, 1987, p. 132).
Faza de boom economic s-a încheiat în perioada 1970-1974 datorită
crizei petrolului astfel că politicile migratorii s-au schimbat devenind restrictive
în faţa fenomenului imigraţiei. Totuşi datorită faptului că receptarea forţei de
muncă străine în ţările dezvoltate din Europa s-a facut după două modele
diferite au rezultat două tipuri distincte de înăsprire a politicilor imigratorii 3 . În
ţările germanice care au adoptat modelul guestworkers s-au luat imediat măsuri
restrictive faţă de imigraţie, astfel punctul de turnură în politica imigratorie s-a
produs în anul 1970 în Elveţia, în 1972 în Suedia şi în 1973 în Germania. În
Marea Britanie, Olanda şi Franţa în care imigraţia s-a făcut prin repatrierea
cetăţenilor din fostele colonii schimbarea politicilor migratorii s-a produs treptat
(Hammar, 201 O, p. 51 ). În special în Marea Britanie şi mai puţin în Franţa s-au
aplicat şi politici de integrare a imigranţilor comparativ cu modelele restrictive
adoptate în Elveţia şi Germania (Rystad, 1992, p. 1180).
Schimbarea strategiei statelor dezvoltate vis-a-vis de migraţie a fost
rezultatul a doi factori: ( 1) la nivel economic firmele au reuşit creşterea
profitului prin relocarea capacităţilor productive în afara economiilor naţionale;
(2) din punct de vedere politic şi social există o serie de contradicţii privind
utilizarea muncitorilor străini (Cohen, 1987, p. 140). Avantajele economice
iniţiale de recrutare a forţei de muncă străine s-au erodat la începutul anilor
1970 prin retehnologizare, automatizare şi prin modernizarea agriculturii. Noile
tehnici manageriale aplicate proceselor de producţie au permis utilizarea forţei
de muncă din ţările periferice prin delocalizarea industriei mai degrabă decât
prin importul muncitorilor străini. Tehnologiile din domeniul comunicaţiilor,
controlul la distanţă asupra capacităţilor productive, împreună cu dezvoltarea
transporturilor de persoane şi mărfuri au stat la baza acestui proces.

Konjunkturpuffer înseamnă o soluţie tampon în faţa fluctuaţiilor economice
Politica imigratorie se referă la regulile şi procedurile care reglementează selectarea şi
admiterea cetăţenilor străini (Hammar, 2010, p. 52).
2

3
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Din punct de vedere politic şi social o mare provocare pentru statele
europene dezvoltate a însemnat decizia muncitorilor invitaţi de a nu reveni în
ţările de origine. După 1975 deşi politicile erau restrictive fată de venirea altor
valuri proaspete de muncitori străini creşterea populaţiei imigrante a continuat
în ţările vest-europene pe baza drepturilor de întregire a familiei şi de obţinere a
azilului politic. Deteriorarea climatului economic în statele Europei Occidentale
după criza petrolului din 1973 a prefigurat apariţia conflictului rasial între
populaţia nativă şi imigrantă. Pe de altă parte străinii care se stabiliseră în număr
mare4 în aceste state au constituit comunităţi etnice şi au început să lupte pentru
accesul la locuinţe, educaţie, dreptul de vot şi obţinerea altor beneficii sociale.
Sfârşitul anilor 80 a adus o reconfigurare a sistemului migratoriu
european pe fondul destructurării blocului comunist şi creşterea mobilităţii
populaţiei pe direcţia est-vest, dar şi pe direcţia sud-nord, doar că de data
aceasta statele mediteraneene au devenit ţinta noilor valuri de migraţie. Treptat
Spania, Italia, Portugalia şi Grecia au trecut de la statutul de ţări de emigraţie la
cel de tări de imigraţie. Fluxurile migratorii din nordul Africii, cele din America
de Sud şi parţial cele din Europa de Est s-au orientat spre aceste ţări.
În toamna anului 1989 căderea zidului Berlinului a fost evenimentrul
simbolic al desfiinţării sistemului comunist din Europa de Est. Ca urmare a
acestui eveniment 344.000 de persoane au părăsit Republica Democrată
Germania şi s-au refugiat în Germania de Vest în primele două luni după
eliminarea restricţiilor de trecere a frontierei (Lopez Palomeque, şi alţii, 2000,
p. 195).
La începutul anilor 1990 nici opinia publică şi nici conducerile statelor
din Europa de Vest nu erau favorabile stabilirii pe teritoriul lor a valurilor
masive de imigranţi din est. În faţa reticenţei occidentului faţă de fenomenul
migratoriu potenţialii migranţi au căutat diferite strategii pentru a rămâne în
statele dezvoltate. De exemplu în perioada 1990-1992 un număr de 325.900
cetăţeni români au solicitat azil politic în statele din Europa Occidentală
(Diminescu, 2009, p. 46). Creşterea cererilor de azil politic înregistrată în statele
occidentale a fost consecinţa politicilor antiimigraţie aplicate în perioada 19701980.
Migraţiile minorităţilor etnice din ţările est-europene au completat
tabloul destul de complex al migraţiei est-vest. State precum Germania, Israel,
Ungaria, Grecia, Polonia, Finlanda şi Rusia au politici migratorii etniciste
(Michalon, 2009, p. 88). Germania a avut una dinte cele mai bine structurate
politici migratorii cu caracter etnic. În perioada 1950-1993 aproximativ 3
milioane de etnici germani au imigrat în patria mamă, cei mai mulţi din Polonia
- 51,4%, din România - 17,5% şi din fosta URSS - 24,6% (Fassmann & Miinz,
1994, p. 526). Aceşti etnici germani au ajuns în Germania ca Aussiedler
(emigranţi) sau Spataussiedler (repatriaţi) pe baza originii lor etnice, beneficiind
de sprijinul statului german.
În 1970 Germania de Vest avea 3 milioane de străini; Franţa 2,6 milioane; Elveţia 1, 1
milioane; Belgia 700 de mii (Fassmann & Miinz, Patterns and Trends of lnternational
Migration in Western Europe, 1992, p. 461).

4
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În perioada 1991-1995 un val masiv de refugiaţi, aproximativ 5,3
milioane de persoane şi-au părăsit locuinţele în urma războaielor de epurare
etnică şi a conflictelor armate din fosta Iugoslavie. În Europa de Vest au reuşit
să ajungă mai mult de un milion de persoane refugiate din care 700.000 de
persoane au primit azil politic (Lopez Palomeque, şi alţii, 2000, p. 197).
Transformările geopolitice la nivelul continentului european au
amplificat procesele migratorii pe direcţia est-vest pe măsură ce Uniunea
Europeană s-a extins spre est. La data de 1 ianuarie 2014 în cele 28 de ţări
membre ale Uniunii Europene locuiau 17,9 milioane de persoane născute întrun alt stat membru decât în cel în care îşi aveau rezidenţa, la acestea se adăugau
33,5 milioane de persoane născute în afara spaţiului UE 5 •
Începutul secolului XXI aduce în prim plan creşterea explozivă a
populaţiei imigrante din ţările Europei de Sud spre care se dezvoltă curentele
migratorii din estul Europei, din nordul Africii şi America Latină. Lipsa de
experienţă şi inconsecvenţa politicilor migratorii din Spania, Portugalia, Italia şi
Grecia au avut drept consecinţe creşterea imigraţiei clandestine şi inserţia
muncitorilor străini în economia subterană. Perioada 2001-2008 a fost marcată
de creştere economică şi de nevoia de forţă de muncă a statelor europene
dezvoltate 6 , mai ales a celor sudice care aveau un sector economic informal
amplu, capabil de absorbţia acestor fluxuri.
Migraţia est-europeană s-a diversificat treptat la finalul secolului XX şi
a intrat la cumpăna dintre milenii într-o fază nouă de dezvoltare caracterizată de
consolidarea reţelelor migratorii şi amplificarea migraţiei internaţionale a
populaţiei spre ţările dezvoltate din vestul continentului. În anul 2008 românii
ocupau în cadrul Uniunii Europene locul întâi în ceea ce priveşte mobilitatea
populaţiei, fiind urmaţi de polonezi şi bulgari, iar dintre ţările din regiune care
nu aparţineau spaţiului UE se înregistrau fluxuri importante de emigraţie din:
Albania, Ucraina, Turcia şi Federaţia Rusă (Albertinelli, Knauth, Kraszewska,
& Thorogood, 2011, p. 18).
Analiza populaţiei imigrante în ţările Uniunii Europene în anii de după
criza economică, care a debutat în decembrie 2007, permite o serie de concluzii
legate de transformările sistemului european de migraţie. Aceste transformări
recente trebuie corelate cu stadiile evolutive anterioare ale sistemului pentru a
avea o panoramă completă asupra evoluţiei fenomenului. Având în vedere
faptul că în afară de Elveţia şi Norvegia toate celelalte state europene cu tradiţie
imigratorie fac parte din UE am analizat distribuţia spaţială şi evoluţia stocurilor
de populaţie străină la nivelul acestei structuri suprastatale.

5

Sursa EUROST AT
În perioada 2003-2007 în ţările europene membre ale OECD s-au creat 20 de milioane
de locuri de muncă, iar rata şomajului a scăzut de la 9, I% la 6,9% (OECD, 2009) .
6
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Populaţia imigrantă

în profil teritorial se observă că fenomenul migraţiei internaţionale este
complex structurat la nivelul statelor Uniunii Europene, cele mai mari
concentrări de populaţie imigrantă înregistrându-se în vestul continentului. În
anul 2013 Germania avea peste 1O milioane de străini (persoane rezidente
născute în afara frontierelor acestui stat), fiind urmată de Marea Britanie cu
aproape 8 milioane şi Franţa cu aproximativ 7,5 milioane. Spania şi Italia aveau
fiecare în jur de 6 milioane de imigranţi internaţionali, iar Olanda şi Belgia mai
puţin de două milioane fiecare, Suedia, Austria şi Grecia inventaria fiecare peste
un milion de străini . Se observă faptul că statele periferice, în mod special cele
din est care au aderat recent la UE, au pe teritoriul lor cele mai mici stocuri de
imigranţi. Se remarcă dinamica deosebit de accentuată a ţărilor din sudul
Europei care s-au transformat relativ recent dintr-un spaţiu de emigraţie în unul
de imigraţie.
Analiza populaţiei imigrante raportată la numărul populaţiei în anul
2013 scoate în evidenţă valoarea maximă înregistrată în Luxembourg unde 42,4
% din populaţie este formată din imigranţi, următoarele cinci ţări în ceea ce
priveste acest indicator fiind: Cipru - 23,2 %; Austria - 16,1 %; Irlanda - 16,0
%; Belgia - 15,7 % şi Suedia - 15,4 %. Valorile cele mai înalte ale imigraţiei
internaţionale se înregistrează în ţările mari din vestul Europei, dar procentele
cele mai însemnate de populaţie imigrantă raportat la numărul populaţiei
caracterizează mai ales statele de dimensiuni mici sau cele care au o populatie
redusă, un exemplu în acest sens fiind Suedia. În acest clasament Romârtia
ocupă ultimul loc din UE având doar 0.9 % din totalul populaţiei format din
persoane născute în străinătate, Bulgaria şi Polonia au şi ele mai puţin de 2 %
populaţie imigrantă din totalul populaţiei.
După debutul şi proliferarea crizei economico-financiare în anul 2007
fluxurile migratorii îşi schimbă direcţia treptat, Irlanda şi ţările Europei de Sud
înregistrează solduri migratorii negative datorită migraţiei de revenire şi
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aplicării

politicilor antt-nrugraţie. Deşi relaţia dintre crizele economice şi
este una extrem de complexă se remarcă faptul că ţările cu economii în
recesiune nu sunt atractive pentru migranţi datorită creşterii ratei şomajului care
afectează de obicei mai intens muncitorii străini decât pe cei autohtoni.
La nivelul Uniunii Europene economiile celor mai avansate ţări au traversat
criza financiar-economică mai bine comparativ cu economiile statelor
mediteraneene şi estice. Deşi produsul intern brut a suferit cea mai importantă
descreştere în anul 2009, afectând toate statele din UE, totuşi cele mai scăzute
solduri ale migraţiei internaţionale s-au înregistrat în ţările cu rate ridicate ale
şomajului. Bilanţul migratoriu era pozitiv în anul 2013 în: Germania, Austria,
Luxemburg, Marea Britanie, Suedia, Finlanda, Danemarca, Belgia, Franţa. Din
perspectivă spaţială ţările cu un bilanţ migratoriu negativ sunt situate în poziţii
periferice ale Uniunii Europene, astfel cele mai scăzute valori ale acestui
indicator se înregistrau în anul 2013 în: Cipru, Letonia, Grecia, Lituania,
Spania, Irlanda, Portugalia, Estonia, Polonia, Croaţia, România şi Bulgaria.
migraţie

Figura 2.

Evoluţia

ratei şomajului şi soldul migraţiei internaţionale în 2013 din U.E.
Sursa datelor: EUROSTAT (http://ec.europa.eu/eurostat)

Anul 2015 a fost unul de cotitură în ceea ce priveşte politica imigraţionistă
europeană. Această schimbare s:.a datorat fluxurilor masive de refugiaţi care au
solicitat azil politic în ţările mediteraneene şi statele dezvoltate din U.E.
Începând cu anul 2014 s-a înregistrat o amplificare a imigraţiei în special
dinspre orientul apropiat şi nordul Africii unde situaţia economică precară, dar
mai ales războaiele au obligat populaţia civilă să emigreze forţat.
Rutele migratorii au ca puncte de plecare Siria, Irak, Eritrea, Nigeria,
Etiopia, Sudan, trecând peste Marea Mediterană spre Grecia, Italia, Spania şi
Malta. Majoritatea refugiaţilor intenţionau să ajungă în statele dezvoltate din
vestul continentului, suprasolicitând sistemul european de azil politic, care s-a
dovedit a fi depăşit de situaţie.
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Amplificarea la cote inimaginabile a migraţiei refugiaţilor a avut drept
tensiunilor între statele UE, schimbări legislative privind
tranzitul migratoriu, construirea unor garduri la frontierele Ungariei cu Serbia şi
chiar intervenţia forţelor de ordine maghiare împotriva valurilor de refugiaţi.
Traversarea Mării Mediteraneene s-a soldat cu un număr mare de morţi , mai
ales în zona Siciliei unde în perioada 1 ianuarie - 21 septembrie 2015 au
decedat 2.621 persoane, migraţia dinspre taberele de refugiaţi sirieni din Turcia
spre Grecia soldându-se cu 224 decese în aceeaşi perioadă.
Ambiguitatea politicii migratorii a statelor europene, a avut ca rezultat o
reacţie întârziată, ineficientă privind gestionarea fluxurilor migratorii şi a dus la
accentuarea crizei umanitare.
consecinţă creşterea
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Sursa datelor: lntemational Organization for Migration (http://www.iom.int)

Concluzii
Evoluţia

stocurilor de populaţie imigrantă din ţările europene este
cu evoluţia sistemului economic capitalist şi cu procesul de
globalizare. Politicile migratorii au cunoscut de asemenea o serie de
transformări în funcţie de ciclurile economice şi de nevoia capitalului european
de a utiliza muncitori străini. Recesiunile economice au coincis întotdeauna cu
înăsprirea politicilor migratorii, iar fazele de expansiune economică au fost
însoţite de creşterea fluxurilor migratorii spre ţările dezvoltate. Din momentul în
care au fost iniţiate fluxurile migratorii s-au menţinut stabile, la cote înalte prin
reîntregirea familială şi prin solicitarea de azil şi au devenit puţin controlabile
din perspectiva statelor receptoare, astfel că numărul populaţiei străine în ţările
europene a crescut constant în timp.
La nivelul societăţilor receptoare asocierea migraţiei cu pericolul
terorist şi dificultăţile de integrare a noilor comunităţi etnice în societăţile
relaţionată
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receptoare plasează migraţia internaţională în sfera problemelor de securitate.
Sistemul de azil european a fost suprasolicitat în anul 2015 datorită asocierii
fluxurilor de migraţie economică cu cele ale refugiaţilor dinspre zonele de
conflict din Asia şi Africa. Măsurile tardive şi ambiguitatea politicii migratorii
europene s-au soldat cu accentuarea crizei umanitare şi creşterea numărului
persoanelor decedate pe rutele migratorii care traversează Marea Mediterană.
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Localitatea Iapa
(scurt istoric)
Ioan
Sighetu

Cotârlă

Marmaţiei

Localitatea Iapa, în prezent cartier al municipiului Sighetu! Marmaţiei,
din anul 1968, este atestată documentar din anul 1406 şi este aşezată în partea
de SV a oraşului, pe dealurile şi firul văii cu acelaşi nume - Valea Iepii, într-un
cadru pitoresc şi o regiune de dealuri subcarpatice, la altitudinea de 330 m, nu
departe de Piemontul Piatra, ramură a Munţilor Gutâi. Un document al vremii,
Diploma maramureşeană 152 din 15 iulie 1424, menţionează satul sub forma
tradusă din ungureşte - Kabalapataka, adică Valea Iepii. De peste 600 de ani
locuitorii acestei aşezări rurale continuă să crească animale şi să cultive
pământul, să îmbine munca cu comerţul asigurându-şi existenţa multiseculară.
Localitatea Iapa a fost întemeiată de către borşenii emigranţi de sub
Pietrosul Rodnei care s-au aşezat pe Valea Iepii, la hotarul cu oraşul Sighet,
atestat în anul 1326. Denumirea localităţii, conform legendei, se pare că vine de
la o iapă nărăvaşă care dezerta dintre celelalte animale aflate în hotarul comunei
Sarasău, atestată încă din anul 1345, şi era găsită mereu pe râtul cu iarba crudă
al văii ce avea să se numească Valea Iepii.
Casele satului erau din lemn de brad, fag sau stejar, acoperite cu
draniţe, cu două încăperi, tindă, cămară şi pivniţă. În zilele noastre multe s-au
transformat în vile aspectuoase. În gospodărie se află, alături de casă, grajd,
colejnă,cuptor, tăntână şi ocol. Pe firul văii funcţionau mai multe mori de apă, o
vâltoare şi o piuă. În prezent au fost înlocuite cu pălincii.
Port in amintire şi-mi iubesc satul în care m-am născut şi am copilărit.
L-am descris şi l-am făcut cunoscut în diferite publicaţii: Albina, Ţara
Maramureşului, Jurnalul de Sighet, Maramureş - vatră de istorie milenară ş.a.,
dar şi la Radio Sighet. În trecerea anilor n-am uitat de casa părintească, vatra
satului şi locurile lucrative ale părinţilor: Urzici, Răstoaca, Şes, Lunca, Bulbuci,
Paltini, Grui, Lespezi, Frasini, Poiana, Ţărmure, Rupturi ş.a. şi care mi-au fost
leagănul fericit al copilăriei, unde am învăţat să muncesc şi să mă pregătesc
pentru viaţă.
Învăţământul s-a organizat pe lângă biserică, copiii învăţând carte de la
preotul şi cântăreţul bisericii. Învăţământul primar, clasele I-IV, s-a înfiinţat în
anul 1889, până în 1918 în limba maghiară, dar şi între anii 1940-1944 tot la
fel, Ardealul fiind sub ocupaţie maghiară. Învăţământul gimnazial, clasele V VIII, s-a organizat în anul 1959 şi simultan, clasele I-IV la Sihei, Grui, Poiana,
Meia şi Valea Cireşului. În prezent funcţionează doar şcoala din centrul satului.
Din anul 2000/2001, Şcoala cu clasele I-VIII Nr. 8 - Iapa, poartă numele
renumitului cărturar Gherman Vida, originar din Iapa şi care a emigrat în
Moldova, unde s-a călugărit şi a ajuns arhimandrit şi care a fost dascălul lui
Mihail Kogălniceanu. Alexandru Ioan Cuza, Vasile Alecsandri, Matei Millo,
Vasile Porojan s.a. la Iaşi, predând elena, latina, greaca şi româna, conducând
Colegiul "Veniamin Costache".
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Localnicii, credincioşi ortodocşi, şi-au construit o biserică din lemn,
asemenea bisericilor maramureşene şi care a fost mistuită de un incendiu, drept
urmare, în anul 1825 au taluzat un deal unde au ridicat o falnică biserică din
piatră şi cărămizi arse în stil bizantin şi care străjuie întreaga panoramă a văii şi
a dealurilor din împrejurimile unde îşi duc traiul localnicii. Din turnul bisericii
se transmiteau ordinele (poruncile) şi ştirile autorităţilor, mai apoi ele au fost
difuzate de către dobaşul satului. Clopotul bisericii îi adună pe săteni în caz de
primejdie ori la adunările săteşti.
Locuitorii de azi sunt descendenţii familiilor nobiliare atestate în
documentele vremii. Printre cele mai vechi familii se numără: Danciu - 1497,
Pop, Onişa, Codrea, Simion, Cotârlă - 1693, Bledea ş.a.
De-a lungul şi de-a latul satului sunt o mulţime de uliţe care, grupate,
poartă denumiri ca: Grui, Poiana, Valea Cireşului, Meia, Surupatu, Calea Roşie,
Gheonoaie, Calea Mihului, Mălini, Cicera ş.a.
Valea Poienii, Valea Peştilor, Valea Ungurească, Valea Ciungilor şi
Valea Hotarului se varsă în Valea Iepii şi aceasta la rândul ei în râul Iza, lângă
confluenţa cu Tisa. Aceste pâraie şi vâlcele brăzdează dealurile şi gruiurile
despărţindu-le şi delimitându-le în diferite zone lucrative specifice pentru
gospodari.
În anul 1965 satul a fost legat la Staţia de radio Sighet, astfel în case sau instalat difuzoare.
În anul 1967 s-a introdus curentul electric care a înlocuit lămpile cu
petrol şi lumânările folosite de săteni.
În anul 1968 transportul în comun cu autobuze s-a extins de la Cearda
până în centrul localităţii, drum ce avea să se asfalteze în 1977.
În anul 1989, un grup de gospodari, în frunte cu Mih Mihai-Pătrunjel sau mobilizat şi au captat izvorul de la Urda, de sub Piemontul Piatra Goală,
introducând apa prin cădere în gospodăriile sătenilor.
Pe lângă Gherman Vida, cărturarul, un alt fiu al satului - Oniga Toader,
a ajuns, după ce s-a stabilit in Rio de Janeiro, ambasadorul Braziliei la Hong
Kong, la misiunea ONU de la Geneva şi Londra. A profesat şi a fost şi
cercetător în aeronautică. În anul 1972 a fost delegatul Braziliei la Congresul
mondial al populaţiei care s-a desfăşurat la Bucureşti. Cu această ocazie şi-a
vizitat locul de baştină, grădina şi meleagurile copilăriei. Un alt sătean, Cotârlă
Ion, este în prezent doctor şi cercetător în medicină la Universitatea Georgetown
din Washington - SU A. ş.a.
Satul de odinioară s-a modernizat, precum alte localităţi, sătenii
dispunând de multe autoutilitare, tractoare, automobile, pe lângă atelajele trase
de cai şi boi. Viaţa oamenilor este din ce în ce mai prosperă.
Peisajul natural al satului, cu case care se pierd în desişul livezilor de
pomi fructiferi, cu dealuri acoperite de ierburi şi păduri, cu vâlcele şi izvoare
cristaline şi cu o floră variată, atrage mulţi iubitori de excursii şi drumeţii,
oferindu-le agreabile locuri de odihnă şi recreere, de admiraţie şi de cunoaştere
a preocupărilor pe care le au sătenii, locuitorii de la ţară.
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Piemontul Piatra

Goală

de la Iapa

Coasta lui Moşică şi Lapte Gros de la Iapa
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Valea Iepii

Valea Iepii izvorăşte de sub Piemontul Piatra Goală, altitudine 11 72 m,
ramură a Munţilor Gutâi şi străbate mai multe dealuri, coline, gruiuri şi rituri
până la confluenţa cu Râul Iza şi Tisa.
Valea Iepii captează izvoarele şi vâlcelele din jur, cum ar fi: Izvorul de
la Urda, Valea Ciungilor, Valea Peştilor, Valea Poienii, Valea Ungurească şi
Valea Hotarului. Aceasta vale delimitează hotarul dintre oraşul Sighet şi satul
Iapa. Astfel avem pe malul stâng satul Iapa şi peste apă oraşul Sighet (apa este
mejda sau hotarul despărţitor dintre cele două localităţi). Izvorul de la Urda, a
fost captat de către săteni cu câţiva ani urmă (1989), aducându-şi apa în
gospodării prin cădere. Este o mare realizare!
De-a lungul timpului oamenii au construit pe vale, folosindu-se de forţa
apei, mai multe mori pentru măcinat porumbul şi grâul, mai rar secara şi hrişca
(în total nouă mori), piua, vâltori, ateliere de tâmplărie şi pălincii (cazane de
fiert fructele pentru a obţine pălinca/rachiul) .
Prin aceste locuri întâlnim ierburi, păşuni pentru vite, aluni, mesteceni,
arini, salcâmi, sălcii, tei, frasini, plopi, stejari şi fagi, dar şi pomi fructiferi,
culturi de porumb, ovăz şi cartofi.
Locuitorii acestei văi sunt buni gospodari, pomicultori şi harnici
crescători de animale încă din trecutul îndepărtat. Aici pot fi văzute livezi de
meri, peri, cireşi, pruni, nuci, gutui, piersici şi vişini. Animalele din gospodărie
sunt cu precădere oi, capre, vaci, cai şi păsări. Se mai ocupă şi cu exploatarea
lemnului din pădurile de fagi şi brazi din apropierea satului, aproape defrişându
le.
Prin aceste locuri întâlnim diferite păsări care ne încântă auzul şi
diferite animale sălbatice (urs, vulpe, lup, căprioare, mistreţi ş.a.) precum şi
diferite plante medicinale din flora spontană, ciuperci de diverse soiuri etc.
Iubitorii de drumeţii care vor alege traseul văii vor avea multe de
admirat şi se vor bucura de frumuseţea naturii.
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Ghid practic de orientare pe bolta

cerească

Prof. Ovidiu Ignat
Complexul Astronomic Baia Mare

I. Generalităţi
1. Bolta cerească
Bolta cerească cu puzderia ei de stele a aprins imaginaţia oamenilor din
momentul în care ei şi-au ridicat conştient ochii spre cer. Cunoaşterea cerului,
una din problemele de bază ale astronomiei de poziţie, înseamnă în primul rând
cunoaşterea constelaţiilor, grupări de stele concepute în vremuri imemoriale.
Omul antic şi-a imaginat pe cer figuri ce reprezentau fiinţe şi obiecte legate de
viaţa lui cotidiană, de cultele religioase şi de diferite fenomene ale naturii, pe
care nu şi le putea explica la momentul respectiv. Fiecare popor, fiecare
civilizaţie şi-a construit propria-i viziune asupra cerului, o imagine a boltei
cereşti care depindea inevitabil de locul din care se privea spre cer şi de gradul
de dezvoltare social-economică a poporului respectiv. Spre exemplu, cerul
grecilor abundă în eroi şi zeităţi, iar în cerul românesc ponderea cea mai mare o
au constelaţiile pastoral-agrare.
Aspectul de boltă cerească derivă din mai multe cauze. Ochiul omenesc,
un instrument optic complex, apropiat de perfecţiune, are totuşi şi lipsuri,
printre care cea mai importantă este aceea că nu poate deosebi şi aprecia
distanţe mari, mai ales când ele sunt în direcţii diferite. Din acest motiv,
începând de la o anumită depărtare limită, ochiul uman plasează toate obiectele
la aceeaşi distanţă, deci cu atât mai mult stelele şi celelalte corpuri cereşti aflate
la distanţe uriaşe, care apar proiectate pe o sferă în al cărei centru pare a se găsi
observatorul. Asupra impresiei de boltă contribuie şi fenomenul de difuzie
multiplă a luminii (împrăştierea razelor solare de către particulele opace solide
şi gazoase suspendate în atmosferă), formând un fond de perspectivă pe care par
proiectaţi aştrii. Tot fenomenul de difuzie contribuie şi la culoarea bolţii cereşti,
precum şi faptul că în plină noapte nu ne găsim niciodată într-o beznă deplină.
Stelele contribuie la lumina nopţii doar cu câteva procente.
Dacă

ochiul observatorului se află la o înălţime mică deasupra
el nu percepe din suprafaţa terestră decât o porţiune infimă de
contur circular. Din această cauză, iluzia că Pământul este plat a înşelat omul
timp de milenii. Acest contur circular din jurul observatorului poartă denumirea
de orizont. Raza orizontului exprimată sub formă matematică are următoarea
valoare: R= 3,8 .Yh, unde prin h am reprezentat înălţimea ochiului
observatorului deasupra solului, exprimată în metri. Cu ajutorul acestei formule
se poate calcula că un om cu înălţimea de 1, 75 m situat la câmpie vede orizontul
la distanţa de aproximativ 5-6 km. Deci, pe această boltă minusculă (cu
diametrul de 10-12 km) în comparaţie cu dimensiunile Pământului, vedem
proiectat întregul univers accesibil observaţiilor.
Pământului,
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2.

Mişcarea diurnă

Dacă observăm

cerul înstelat timp de câteva ore, avem senzaţia că sfera
în întregime, ca un corp solid, de la Est spre Vest (acest lucru
se întâmplă din cauza faptului că mişcarea reală a Pământului în jurul axei sale
se produce de la Apus spre Răsărit), efectuând o rotaţie completă în 24 de ore.
Acest fenomen poartă numele de rotaţie diurnă a sferei cereşti, sau mai scurt,
mişcare diurnă. Toate stelele descriu în timpul mişcării diurne cercuri ale căror
centre sunt situate pe o dreaptă numită axa lumii care înţeapă sfera cerească în
cei doi Poli (Polul Nord al lumii situat în apropierea stelei polare, pentru
emisfera nordică şi Polul Sud al lumii, localizat în constelaţia Octantul, pentru
emisfera sudică).
În mişcarea sa în jurul Soarelui, Pământul descrie un arc de 1° pe zi
(mai exact 0,986°). Noi avem însă impresia că Soarele se deplasează cu acelaşi
arc zilnic spre Est. Din această cauză stelele răsar şi apun zilnic cu aproape 4
minute mai repede ca în ziua precedentă (echivalentul în timp al arcului de 1°).
Din observaţii simple efectuate asupra mişcării diurne se pot deduce
următoarele legi după care se efectuează această mişcare:
cerească

se

roteşte

Sfera cerească
acelor de ceasornic;

efectuează

o

mişcare

de la Est spre Vest, sau în sensul

Mişcarea diurnă

este uniformă, adică fiecare corp ceresc descrie arce de
de timp egale;
Mişcarea cerească este sincronă, adică are loc ca şi cum sfera cerească
ar fi solidă şi păstrează distanţele relative dintre corpurile cereşti (cu excepţia
Lunii şi a planetelor);
Mişcarea diurnă este circulară, toţi aştrii având centre situate pe axa
lumii şi descriind cercuri paralele cu ecuatorul ceresc.
cerc egale în

3.

unităţi

Constelaţiile

Pentru a fi mai uşor de recunoscut, stelele vizibile cu ochiul liber au fost
grupate pe zone astfel încât desenul obţinut să semene cu figuri de oameni,
animale sau obiecte. Cu timpul desenele au fost înlocuite cu figuri geometrice
simple, care se obţin unind cu linii drepte anumite stele ale constelaţiei. În
prezent, o constelaţie este asociată cel mai adesea cu o suprafaţă de pe bolta
cerească, exprimată în grade pătrate de cer, o grupare aparentă de stele, care
unite printr-o linie imaginară, se aseamănă cu un anumit obiect, animal, zeu,
etc. Numărul constelaţiilor a variat în decursul timpului de la 48 la 131. E greu
de precizat cu exactitate cine a trasat primele constelaţii, sau unde şi când s-a
întâmplat acest lucru. Cu siguranţă ştim însă cine a fost cel mai meticulos. În
secolul al II-iea d. H., Ptolemeu în lucrarea sa „Megale Syntaxis" (devenită
ulterior mult mai cunoscută sub numele de al-Majisti sau Almagest datorită unei
traduceri în limba arabă) a publicat printre altele şi un catalog cu 1022 de stele
şi a descris 48 de constelaţii. Dintre acestea, 47 sunt folosite şi în ziua de azi, iar
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cea de-a 48-a , Argo Navis, a fost împărţită în alte 4 constelaţii: Carena, Pupa,
Busola şi Vela. Constelaţiile emisferei sudice au apărut mult mai târziu, de abia
pe la începutul secolului al XVI-lea, atunci când primii navigatori care au
străbătut coastele sudice au identificat şi denumit constelaţiile din zonele
respective. Printr-o convenţie internaţională încheiată în anul 1922, la un
congres al Uniunii Astronomice Internaţionale, numărul constelaţiilor a fost
stabilit la 88 şi în acelaşi timp, figurile constelaţiilor au fost înlocuite cu simple
suprafeţe pe sfera cerească, suprafeţe trasate după anumite reguli, care cuprind
vechile imagini cu care erau asemuite constelaţiile.
Constelaţiile

funcţie

de

constelaţii

vizibile de la latitudinea ţării noastre pot fi clasificate în
lor pe bolta cerească, astfel: constelaţii circumpolare,
zenitale, constelaţii ecuatoriale, constelaţii ecliptice şi constelaţii
poziţia

australe.
Constelaţiile circumpolare sunt acele grupări de stele care se rotesc în
jurul Polului Nord ceresc (situat în apropierea stelei Polare), rămânând în
permanenţă deasupra liniei orizontului. Pentru latitudini nordice cuprinse între
45° şi 50° aceste constelaţii sunt: Cassiopeia, Perseu, Cameloparda/is, Lynxul,
Ursa Mare, Ursa Mică, Dragonul, Cepheu şi Lacerta.
Constelaţiile zenitale se numesc astfel deoarece în timpul mişcam
diurne ele trec la zenitul locului (punctul de pe bolta cerească situat pe verticala
locului). Ele răsar în direcţia Nord-Est şi apun în direcţia Nord-Vest. Pentru
această regiune, în respectiva categorie putem încadra constelaţiile: Andromeda,
Triangulum, Auriga, Leul mic, Canes Venatici, Coma Berenices, Bootes
(Boarul), Coroana Boreală, Hercules, Lyra, Cygnus (Lebăda), Sagitta,
Vulpecula, Delphinus, Equuleus (Mânzul) şi Pegasus.
Constelaţiile

ecuatoriale sunt înşirate de-a lungul ecuatorului ceresc.
Est şi apun în direcţia Vest, fiind utile în orientarea pe
suprafaţa Pământului, în sensul de a determina cu aproximaţie direcţia punctelor
cardinale (în cazul în care vedem constelaţia în apropierea orizontului).
Constelaţii ecuatoriale vizibile din această regiune sunt: Cetus (Balena), Orion,
Monoceros (Licornul), Câinele mic, Hydra, Sextantul, Ophiucus, Serpens şi
Aquila (Vulturul).
Ele

răsar

în

direcţia

Constelaţiile ecliptice (sau zodiacale) sunt situate pe ecliptică, adică
pe traseul aparent al Soarelui pe bolta cerească. Fiecare dintre aceste constelaţii
ocupă o zonă de aproximativ 30° în lăţime pe cer. Ele sunt: Berbecul, Taurul,
Gemenii, Racul, Leul mare, Fecioara, Balanţa, Scorpionul, Săgetătorul,
Capricornul, Vărsătorul şi Peştii.
Constelaţiile australe (sudice) se văd doar parţial în apropierea liniei
orizontului. Enumerăm câteva dintre constelaţiile australe vizibile din aceste
regiuni: Eridanul, Lepus (Iepurele), Câinele mare, Puppis (Pupa), Crater
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(Cupa) , Corvus, Peştele Austral, Sculptor, Pyxis (Busola), Antlia
Centaurus şi Fornax (Cuptorul).

(Maşina

Pneumatică),

II.

Metode şi mijloace de orientare pe bolta cerească

1.

Distanţe şi

dimensiuni unghiulare
Pentru o orientare facilă pe bolta cerească, este foarte util să
aproximăm distanţele dintre corpurile cereşti, adică să putem măsura (în grade)
distanţele aparente dintre acestea. Poate părea foarte greu de realizat acest lucru,
dar el devine relativ simplu în cazul în care cunoaştem câteva mici trucuri. Cum
spuneam ceva mai devreme, bolta cerească pare o sferă, observatorul aflându-se
în centrul acestei sfere. Dacă o stea se află în apropierea liniei orizontului,
unghiul sub care este ea văzută este aproape nul, iar dacă steaua se află exact
deasupra capului (la zenit), unghiul dintre direcţia observator-linia orizontului şi
observator-stea este de 90°. Pentru a măsura orice alt unghi intermediar, vom
folosi palma sau constelaţia Ursa Major (Carul Mare).
Pentru majoritatea oamenilor, raportul dintre lungimea braţului şi
diametrul mâinii este constant, adică, pentru fiecare dintre noi, atunci când
întindem braţul, palma sau pumnul vor ocupa acelaşi număr de grade pe cer.

15°

10°
l

~
2 0
...!----:-.

j

i

h
Ursa Major este, probabil, cea mai cunoscută constelaţie din lume. A
fost menţionată de Ptolemeu în cartea sa Almagest, apare în literatură în operele
lui Homer, Shakespeare sau Tennyson şi a fost pictată de Vincent van Gogh în
celebrul său tablou „The Starry Night". Gruparea de stele este menţionată şi în
Biblie. Asterismul principal al constelaţiei este format din 7 stele (Carul Mare)
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şi

este vizibil pe tot parcursul anului pe bolta cerească, Ursa Major fiind o
latitudinea regiunii noastre. În cazul în care

constelaţie circumpolară pentru

cunoaştem distanţele unghiulare dintre principalele stele ale asterismului, putem
aproxima suficient de bine şi alte distanţe unghiulare de pe cer.
Iată şi câteva exemple de dimensiuni unghiulare pe bolta cerească:
Cercul imaginar dat de linia orizontului are distanţa unghiulară de 360°.
Distanţa unghiulară dintre două puncte cardinale consecutive (de ex. ES sau S-V) este evident de 90°.
Înălţimea stelei polare pentru această regiune este de aproximativ 4 7°
(înălţimea stelei polare coincide cu latitudinea locului de observare).
Diametrul aparent al Soarelui pe bolta cerească este de 31-32 minute,
adică aproximativ de o jumătate de grad. Acest lucru înseamnă că Soarele ar
încăpea de două ori după degetul mic al mâinii întins spre cer. Aproape la fel se
întâmplă şi cu Luna, corp al cărui diametru aparent pe cer variază între 29 şi 34
de minute.
Diametrul aparent al planetei Jupiter, observată de pe Pământ este
cuprins între 29 ,8 şi 50, 1 secunde de arc.
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2. Învăţarea constelaţiilor şi orientarea pe bolta cerească

N
N

lor pe bolta cerească există diferite metode şi mijloace. Oricare ar fi acestea, este bine ca
începătorul să se familiarizeze mai întâi cu denumirea constelaţiilor şi după aceea să treacă la recunoaşterea lor, la început pe
harta cerească şi apoi pe cerul real. O metodă bună pentru aflarea constelaţiilor este aceea a alinierilor, metodă prin care se poate
ajunge în acelaşi timp şi la identificarea unor stele, sau puncte mai importante pe bolta cerească.

Pentru

învăţarea constelaţiilor şi găsirea

https://biblioteca-digitala.ro

CERUL DE IARNĂ

Aspectul cerului nordic, valabil pentru decembrie - ora 23, ianuarie- ora 21, februarie - ora 19

N
N
N

Pentru identificarea principalelor constelaţii se porneşte de la Ursa Major, o constelaţie foarte
într-o zonă a cerului puţin aglomerată cu stele. Trasând o linie imaginară prin roţile din spate
ale Carului Mare înspre oişte (Linia 1 ) şi numărând pe această linie de cinci ori distanţa dintre aceste roţi,
ajungem la Steaua Polară. Prelungind în continuare această linie (Linia 2 ), la o distanţă de aproximativ 12°
întâlnim steaua Errai din constelaţia Cepheus şi ceva mai sus (Linia 3 ) steaua Caph din Cassiopeia. Această
constelaţie are forma literei M pe cerul de iarnă şi capătă forma literei W pe cerul de vară. Între cele două Care
şerpuieşte constelaţia Dragonul, constelaţie din care face parte steaua Thuban, stea care a fost stea polară în
urmă cu 5000 de ani. Prelungind în direcţia opusă Stelei Polare linia imaginară care trece prin roţile din spate ale
Carului Mare (Linia 5) vom trece prin Leul mic, ajungând în partea nord-estică a cerului în constelaţia Leul.
Privind deasupra capului (înspre zenit - linia 5 ), vom distinge constelaţiile Came/opardalis (Girafa) şi Perseu,
iar în partea nord-vestică a cerului (linia 6 ) poate fi observată o bună parte din constelaţia Lebăda (Crucea
Nordului). În interiorul curburii oiştii Carului Mare sunt două stele ce compun constelaţia Câinii de Vânătoare,
steaua mai apropiată de linia orizontului, Cor Caroli fiind o spectaculoasă stea dublă.
cunoscută, situată
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CERUL DE IARNĂ

Aspectul cerului estic, valabil pentru decembrie - ora 23, ianuarie - ora 21, februarie - ora 19

N
N

.j::..

Castor şi Pollux din constelaţia Gemenii sunt printre cele mai strălucitoare stele din partea de răsărit a
cerului de iarnă. Pot fi uşor recunoscute, după culorile lor, Pollux având o tentă portocalie iar Castor fiind albalbăstruie. În nopţile senine, sub Gemeni poate fi observată o pată difuză destul de greu perceptibilă, loc
cunoscut sub numele de Roiul lui Praesape, localizat în constelaţia Cancer (Racul). Mergând mai departe spre
linia orizontului (linia l ), vom găsi capul Hidrei. În partea sud-estică a cerului poate fi observată cea mai
strălucitoare stea a întregii bolţi cereşti, Sirius din Câinele Mare. Linia 2 uneşte stelele Pollux din Gemenii,
Procyon din Câinele Mic şi Sirius, trecând prin Licornul (Monoceros). Linia imaginară dintre Castor
(Gemenii) şi Dubhe (Ursa Major) taie constelaţia Linxul (linia 3). În partea opusă Carului Mare în raport cu
steaua Castor, traversând constelaţia Gemenii ajungem la steaua Betelgeuse din constelaţia Orion (linia 4). În
partea estică a constelaţiei Hidra îşi face apariţia, deasupra liniei orizontului, constelaţia Leul Mare (linia 5).
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CERUL DE IARNĂ
Aspectul cerului sudic, valabil pentru decembrie - ora 23, ianuarie - ora 21, februarie - ora 19

N
N

O'\

Cea mai frumoasă constelaţie a cerului sudic de iarnă este Orion. Poate fi recunoscută uşor după cele
trei stele coliniare din centura vânătorului (1 ). Sub constelaţia Orion se află Iepurele, iar în partea stângă a
acestei constelaţii poate fi identificată uşor steaua Sirius din Câinele Mare, pentru că este cea mai strălucitoare
stea a întregii bolţi cereşti. În dreapta constelaţiei Orion, spre sud-vest, se află constelaţiile Eridanul şi Balena
(linia 2), iar în stânga vânătorului, deasupra Câinelui Mare, identificăm Unicornu/ şi steaua Procyon din
CTine/e Mic (linia 3). Exact spre sud, faţă în faţă cu vânătorul se află constelaţia Taurul, cea mai strălucitoare
stea a acestei constelaţii fiind Aldebaran. La acel moment (15 decembrie 2013, ora 23:00), Luna se afla doar
la 3° în dreapta stelei Aldebaran. În stânga Taurului, identificăm constelaţiile Gemenii şi Racul (linia 4), iar
cornul dinspre zenit al Taurului se termină în steaua Alnath (linia 5), astru comun pentru constelaţiile Taurului
şi Auriga (Vizitiul). În partea vestică a Vizitiului întâlnim constelaţia Perseu. Prelungind linia care porneşte
din Aldebaran şi trece prin Lună, ajungem în Pleiade (M45), loc mult mai cunoscut la noi sub numele de
Găinuşa (6).
În partea sud-vestică a cerului, deasupra Balenei, pe un cer curat vom găsi constelaţia Peştii
(constelaţia fiind formată din stele slab strălucitoare), iar în interiorul frânghiei ce leagă cozile celor doi peşti
poate fi recunoscut marele pătrat din Pegasus. În stânga peştelui estic, se mai află două constelaţii mici ca
suprafaţă, Berbecul şi Triunghiul.
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CERUL DE IARNĂ

Aspectul cerului vestic, valabil pentru decembrie - ora 23, ianuarie - ora 21, februarie - ora 19

N
N
00

Constelaţia Pegasos domină cerul vestic în nopţile lunii decembrie. Pornind dinspre Pegas spre zenit,
trecem prin constelaţia Perseu şi ajungem în steaua Capei/a din constelaţia Auriga (linia 1). Străbătând
orizontul de la vest spre sud trecem prin constelaţiile Peştii, Balena şi Eridanul (linia 2). Între Pegasus şi
Ursa Minor identificăm constelaţiile Lacerta (Şopârla) şi Cefeu (linia 3). În apropierea liniei orizontului,
spre nord pot fi găsite Lebăda şi Lira cu steaua Vega (linia 4).

În partea sud - vestică a cerului, deasupra Balenei, descoperim constelaţiile Berbecul şi Taurul, iar în
partea nord-vestică, între Perseu şi Cefeu poate fi observată constelaţia Cassiopeia.
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CERUL DE PRIMĂVARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

Aspectul cerului nordic, valabil pentru martie - ora Ol, aprilie - ora 00, mai - ora 22
N

w

o

Nord: Cassiopeia, Cepheus, Ursa Minor;
Nord-Est: Cygnus (Lebăda), Dragonul;
Nord-Vest: Perseu, Camelopardalis (Girafa), Auriga (Vizitiul).

Stelele mai strălucitoare vizibile în partea nordică a cerului: Vega din
Auriga, Deneb (steaua din coada Lebedei), Polaris (vârful rudei Carului Mic).
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constelaţia

Lira, Capella din
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CERUL DE PRIMĂVARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

w

N

Aspectul cerului estic, valabil pentru martie - ora 01, aprilie - ora 00, mai - ora 22

Est: Bercule, Coroana

Boreală,

Bootes (Boarul), Coma Berenices (Părul Berenicei);

Sud-Est: Libra (Balanţa), Virgo (Fecioara);

Stelele mai strălucitoare vizibile în partea estică a cerului: Vega din
Boarul, Spica din Fecioara, Alphekka (a Coroana Boreală).
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constelaţia

Lira, Arcturus din
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CERUL DE PRIMĂ V ARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

Aspectul cerului sudic, valabil pentru martie - ora 01, aprilie - ora 00, mai - ora 22

l;.)
.ţ:..

Sud: Corbul, Cupa (Crater).
Sud-Vest: Leul, Hidra.

Stelele mai strălucitoare vizibile în partea
Regulus (steaua din piciorul din faţă al Leului).

sudică

https://biblioteca-digitala.ro

a cerului: Arcturus din Boarul, Spica din Fecioara,
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CERUL DE PRIMĂ VARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

w

O\

Aspectul cerului vestic, valabil pentru martie - ora 01, aprilie - ora 00, mai - ora 22

Vest: Gemenii, Racul, Linxul;
Nord-Vest: Auriga, Perseu, Girafa.

Stelele mai strălucitoare vizibile în partea de vest a cerului: Capella din Auriga, Procyon din Cainele
Mic, Regulus din Leu, Pollux şi Castor din Gemenii.
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CERUL DE VARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N
!..;.)

Aspectul cerului nordic, valabil pentru iunie - ora 02, iulie - ora 00, august - ora 22

00

Nord: Ursa Minor, Camelopardalis (Girafa)
Nord-Vest: Ursa Major, Canes Venatici (Câinii de Vânătoare)
Nord-Est: Perseu, Cassiopeia, Cefeu
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CERUL DE VARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în decursul
timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate, modalităţile de a
ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.
N

~

o

Aspectul cerului estic, valabil pentru iunie - ora 02, iulie - ora 00, august - ora 22

Est: Pegasus, Lacerta (Şopârla), Cygnus (Lebăda)
Sud-Est: Aquarius (Vărsătorul), Delfinul.
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CERUL DE V ARĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

.j::.

N

Aspectul cerului vestic, valabil pentru iunie - ora 02, iulie - ora 00, august - ora 22

Vest: Bootes (Boarul), Coroana

Boreală,

Fecioara, Coma Berenices
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CERUL DE TOAMNĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

.ţ:.
.ţ:.

Aspectul cerului nordic, valabil pentru septembrie- ora 23, octombrie - ora 21, noiembrie - ora 18

Nord: Ursa Minor, Cefeu, Camelopardalis

https://biblioteca-digitala.ro
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CERUL DE TOAMNĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

.j::..

O\

Aspectul cerului estic, valabil pentru septembrie- ora 23, octombrie - ora 21, noiembrie - ora 18

Est: Berbecul,

Peştii,

Andromeda, Pegasus

https://biblioteca-digitala.ro
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CERUL DE TOAMNĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N

.ţ:..

00

Aspectul cerului sudic, valabil pentru septembrie- ora 23, octombrie - ora 21, noiembrie - ora 18

Sud:Capricornul, Delfinul

https://biblioteca-digitala.ro
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CERUL DE TOAMNĂ

Deoarece poziţia relativă a constelaţiilor pe bolta cerească nu se modifică una faţă de cealaltă în
decursul timpului, în hărţile următoare vom indica doar constelaţiile vizibile în punctele cardinale menţionate,
modalităţile de a ajunge dintr-o constelaţie în alta rămânând cele descrise la hărţile cerului de iarnă.

N
Vl

o

Aspectul cerului vestic, valabil pentru septembrie- ora 23, octombrie - ora 21, noiembrie - ora 18

Vest: Bercule, Lira.

https://biblioteca-digitala.ro
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Sunt două indicii prin care putem face diferenţa pe cer dintre o stea şi o
Primul este faptul că cele mai strălucitoare corpuri de pe bolta cerească
sunt, de regulă, planetele şi nu stelele. Al doilea: stelele au o mică scintilaţie în
lumina lor, există o modificare sensibilă a intensităţii luminii, a coloritului,
strălucesc. Planetele reflectă lumina primită de la Soare, însă lumina lor este
fixă. Redăm în continuare lista cu cele mai strălucitoare stele ale cerului:

planetă.

I.

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sirius (Cîinele Mare)
Canopus (Carena)
Arcturus (Boarul)
Rigil Kentaurus (Centaurul)
Vega (Lira)
Rigel (Orion)
Procyon (Câinele Mic)
Betelgeuse (Orion)
Achernar (Eridanul)
Hadar (Centaurul)
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Poluarea în

spaţiul

cosmic
Prof. Ioan Bob

Complexul Astronomic Baia Mare

Jumătate de secol de explorări spaţiale au lăsat în urmă mii de obiecte
care plutesc nestingherit pe orbită. Cantitatea imensă de aşa numit "gunoi
spaţial'', riscă acum să afecteze viitoarele misiuni, dar şi actualii sateliţi.
De-a lungul anilor, cercetătorii NASA au inventat mai multe obiecte
pentru a-i ajuta să scape de rămăşitele din Cosmos. Una dintre aceste posibilităţi
ar fi o pătură magnetică care ar urma să atragă toate resturile.
Situaţia gunoiului spaţial a devenit o problemă reală, după ce ultimele
studii făcute au arătat că numeroasele rămăşiţe sunt periculoase şi pot provoca
pagube uriaşe . La ora actuală, deşeurile orbitale pun în pericol aproximativ
1.000 de sateliţi comerciali, militari şi civili. Experţii susţin că cea mai eficientă
metodă de a susţine spaţiul curat rămâne totuşi limitarea numărului de deşeuri
aruncate în spaţiu .
Dacă alte planete ale Sistemului nostru Solar au inele, putem considera
că şi planeta noastră, Pământul , are un asemenea inel, însă acesta e format din
gunoi spaţial. Aceste obiecte artificiale de pe orbita Pământului aparţin ţărilor
care trimit misiuni spaţiale, sau deţin sateliţi . Ţara care poluează cel mai mult
spaţiul cosmic este Rusia, apoi SUA, conform unui clasament al NASA. Astfel
pe orbita terestră se află peste 12.000 de obiecte "pământeşti", sateliţi ieşiţi din
uz, sau resturi ale rachetelor spaţiale.
Aceste resturi spaţiale sunt de diferite dimensiuni, pornind de la 1 cm şi
până la câţiva metri. Există
şi obiecte care au aparţinut
astronauţilor,

scăpate

probabil din greşeală la
ieşirea din cabina spaţială,
de exemplu: o mănuşă, o
şurubelniţa,
etc. Aceste
obiecte "spaţiale" au viteze
destul de mari, chiar şi de
ordinul km/h şi un astfel de
obiect, mărunt la pnma
vedere, ar putea crea
probleme destul de grave
unei navete spaţiale, poate
chiar o tragedie, dacă ar
avea loc un impact. Dacă aceste "gunoaie spaţiale" sunt de dimensiuni reduse şi
ar intra în sfera de atracţie gravitaţională a Pământului, atunci până la impactul
cu solul s-ar dezintegra prin ardere în întregime, reprezentând un pericol real
pentru oameni.
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Există multe date care certifică faptul că, uneori, aceste resturi materiale
sunt eliberate în spaţiu în mod deliberat, deşi Agenţia Spaţială Nord Americană
nu este de acord cu aruncarea acestora în spaţiul extraterestru.
Probabilitatea ca un astfel de obiect sa revină pe Pământ şi să lovească
un om este de I la I trilion. Cu toate acestea, în zona cosmodromului Baikonur
din Kazahstan, locuitorii au observat căzând fragmente din rachete sau
rezervoare de combustibili.
Cercetătorii de la NASA au declarat că înmulţirea numărului de obiecte
scăpate de sub control în spaţiul extraterestru devine o problemă foarte gravă.
Acest fenomen a fost numit "Sindromul Kessler". Deja se fac calcule privind
posibilitatea unui impact între un asemenea obiect cu o misiune spaţială,
probabilitatea ar fi de aproximativ 1/300.
Sunt studii făcute care încearcă să găsească soluţii pentru colectarea
acestor resturi. Astfel, dacă un satelit şi-a îndeplinit misiunea şi este scos din uz,
el să se dezintegreze. S-au vehiculat diverse soluţii, dar costurile unor astfel de
operaţii sunt foarte mari.
Legislaţia internaţională are numeroase lacune în această privinţă,
neexistând nici o abordare legală care să pună la punct poluarea spaţiului,
distrugerea unui satelit ieşit din uz sau scăpat de sub control.
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Efectele poluării luminoase
Prof. Ioan Bob
Complexul Astronomic Baia Mare
Imaginaţia

oamenilor din cele mai vechi timpuri, ar putea să dispară în
50 de ani datorită poluării luminoase, desigur, aceasta combinată cu
poluarea convenţională. Din marile oraşe abia dacă se mai pot observa în jur de
l 0% dintre stele.
Mai mult de 35% din energia luminii artificiale luminează norii şi
cerul. Se formează, astfel, halouri difuze care denaturează cerul adevărat de
deasupra oraşelor şi, implicit, calitatea observaţiilor astronomice. Primăriile
oraşelor şi ale comunelor ar trebui să se sesizeze şi să introducă cel puţin la
nivelul iluminatului stradal, acele lămpi , bine concepute de altfel, care
luminează punctual la sol, în jurul lui, şi nicidecum să difuzeze lumina în toate
direcţiile, inclusiv spre cer.
Pentru a seta întunericul cerului şi, prin urmare, posibilitatea de
observaţii astronomice, John Bortle a conceput în 2001 o scară de măsurare a
poluării luminoase. Poziţia minimă este de l, corespunzătoare unui cer întunecat
excelent pentru observaţii astronomice, iar cea maximă de 9, din centrul unui
metropole. În acest caz, este aproape imposibil să distingem o stea pe cer, cu
excepţia Lunii sau a planetelor. Pentru prima data in lume in anul 1958 oraşul
care a trebuit să limiteze iluminatul stradal, deoarece deranja observatorul
astronomic, a fost Tucson, Arizona din SUA.
Scintilarea stelelor este una din cele mai importante consecinţe ale
poluării luminoase care perturbă activitatea astronomilor şi privează oamenii de
frumuseţea cerului nocturn si a peisajului de noapte. Astăzi trebuie sa ne
deplasam zeci sau sute de kilometri, departe de centrele urbane, pentru a
percepe, în mod corespunzător, frumuseţea Căii Lactee. Această scintilare este
cauzată, în mod artificial, de lumina emisă în sus de către corpurile de iluminat.
Scintilarea este vizibilă datorită reflectării luminii de către particulele în
suspensie (praf, aerosoli, umiditate).
Creşterea semnificativă a poluării luminoase afectează tot mai multe
activităţi de cercetare din cadrul observatoarelor astronomice. Astfel, cel mai
mare observator de pe teritoriul canadian, observatorul David Dunlap, a fost
nevoit să-şi închidă porţile. În SUA , activităţile Universităţii Harvard din
Massachusetts şi ale observatorului Palomar din California, ambele situate în
suburbiile marilor oraşe, sunt de asemenea compromise din aceleaşi motive.
Este clar ca oraşe şi localităţi au devenit medii artificiale şi sterile, chiar
si stelele sunt greu vizibile, din cauza prea multor surse de lumină, uneori
inutile şi de multe ori prost concepute. În aceste condiţii, este uşor de înţeles de
ce observatoarele astronomice sunt situate în zone deşertice, la distanţe
apreciabile, astfel încât acestea să nu fie perturbate de activităţile umane. Mai
mult, efectele presupuse ale luminii artificiale asupra sănătăţii noastre sunt
destul de îngrijorătoare deşi încă sunt greu de confirmat. Insuficienta expunere
la lumina zilei sau expunerea pe timp de noapte la lumina artificială poate
următorii
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modifica anumite fenomene fiziologice, contribuind astfel la o desincronizare în
interiorul organismelor vii. Unele studii arată şi anumite consecinţe imediate
pentru somn. Într-adevăr, sub efectul luminii artificiale, glanda pineală (o
glanda mică din creier) scade semnificativ producţia de melatonină, un hormon
care contribuie, în principal, la oboseală psihică şi determină scăderea vigilenţei
şi atenţiei. Astfel, efectul cel mai evident de somn nocturn este perturbat,
deoarece scade nivelul de melatonină.
Astfel, omul intră într-o stare de uitare fără să mai înţeleagă NATURA.
Locuitorii acestora se află în imposibilitatea de a observa cerul cu
MĂRGĂRITARELE sale şi, de ce nu, de a visa spre alte tărâmuri necunoscute
ale galaxiilor.
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Metodă teoretică

de calcul a cantităţii de lemn mort
din ecosistemele forestiere

Olimpiu
Ocolul Silvic Mara, Sighetu

Chişiu,

Marmaţiei

Rezumat
Lucrarea prezintă o metodă expeditivă de calcul a cantităţii de lemn
mort dintr-un ecosistem forestier teoretic. Este luat în calcul modelul teoretic de
ecosistem asupra căruia intervine doar un singur factor destabilizator
(doborâturi produse de vânt) şi niciun tip de influenţă a factorilor antropici. Se
analizează cantităţile de lemn mort care ar trebui să existe la un moment dat în
ecosistem, momentele de stabilitate ale acestuia în raport cu factorul
destabilizator luat în calcul şi comparaţii cu rezultate obţinute prin cercetări în
teren.
Cuvinte cheie: lemn mort, doborâturi produse de vânt
Introducere
Studiul este aplicat asupra unui ecosistem forestier teoretic cu o
compoziţie uniformă (IOFa, fag în proporţie de 100%) care ocupă o suprafaţă
unitară (I ha) şi aflat în clasa I de producţie. Ecosistemul este urmărit în toate
fazele lui de dezvoltare şi este scoasă în evidenţă cantitatea de lemn mort
produsă în fiecare dintre aceste etape. S-a luat în considerare că asupra
ecosistemului acţionează un singur factor destabilizator care generează lemn
mort (doborâturi produse de vânt).
Material

şi metodă

Datele prelucrate în această lucrare au fost extrase din «Biometria
arborilor şi arboretelor din România» şi se referă la: vârsta arboretului, număr
de arbori, volumul arboretului şi creşterea anuală. Numărul arborilor, volumul
arboretului şi creşterea anuală sunt în corelaţie cu vârsta arboretului şi raportate
la suprafaţa luată în calcul. Datele iniţiale sunt prezentate în tabelul nr. 1.
Vârsta
(T) ani
10
15
20
25
30
35
40

Număr

(N)
6994
5647
4300
2953
2060
1555
1242

arbori

Volum
(V)mc
23
66
113
163
215
267
321

arboret
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Creşterea anuală

mc
2,3
4,4
5,7
6,5
7,2
7,6
8,0

(Ic)

45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

1040
888
772
681
610
552
506
469
438
410
386
366
348
334
323
312
303
295
289
285

375
425
468
508
544
577
609
640
669
695
721
744
764
783
799
813
827
840
851
861

8,3
8,5
8,5
8,5
8,4
8,2
8,1
8,0
7,9
7,7
7,6
7,4
7,3
7,1
7,0
6,8
6,6
6,4
6,2
6,1

Tabelul nr. I. Date iniţiale
Numărul de arbori pentru vârstele de 1O şi 15 ani a fost calculat prin
extrapolare în baza datelor extrase din biometrie. Pentru calculul cantităţii de
lemn mort s-au aplicat următoarele proceduri preliminare care constau în:
determinarea volumului unitar al arborilor, diferenţa numărului de arbori de la o
vârsta la alta (rezultată în urma pierderilor normale generate de concurenţa
intraspecifică, deoarece concurenţa interspecifică nu acţionează, arboretul fiind
pur), creşterile arboretului pe o perioadă de 5 ani şi volumul de lemn mort.

V
a

=!j_
N.
I

!iN = Ni+I - Ni
VLM =/iN·Va
J5c

= 5·(.

Unde
va - volumul unitar al arborelui

v; - volumul arboretului la o anumită vârstă
Ni, Ni+I - numărul arborilor la o anumita vârstă
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tiN - diferenţa numărului de arbori între două etape succesive de vârstă
Ic - creşterea medie anuală

15c

- creşterea

medie pe intervalul de 5 ani

volumul lemnului mort
Rezultat e le obţ'mu te sun t prezent ate m t ab e lu l nr. 2 .
VLM -

A

V/N
0,003
0,012
0,026
0,055
0,104
0,172
0,258

dN

VLM
(mc)

15c
(mc)

T (ani)

X
1347

X

X

10

4,430

22,0

15

1347

15,743

28,5

20

1347

35,398
49,292
52,706

32,5
36,0

25
30
35

893
505
313
202
152
116
91
71

53,743

38,0
40,0

52,208
54,808
55,518
55,166
52,963

41,5
42,5
42,5
42,5
42,0

45
50
55
60
65

1,204
1,365
1,527
1,695
1,868

58
46
37
31
28
24

51,725
48,083
44,532
42,303
42,767
40,683

41,0
40,5
40,0
39,5

2,033
2,195
2,344
2,474
2,606
2,729

20
18
14
11
11
9

37,358
36,590
30,736
25,787
27,211

38,5
38,0
37,0
36,5
35,5

70
75
80
85
90
95
100
105
110

35,0
34,0

115
120

2,847
2,945
3,021

8
6
4

33,0
32,0
31,0
30,5

125
130

0,361
0,479
0,606
0,746
0,892
1,045

23,452
21,835
17,085
11,779

40

135
140

Tabelul nr. 2. Rezultate parţiale privind cantităţile de lemn mort

Pentru evidenţierea surplusului de lemn mort generat de factorul
destabilizator considerat că acţionează asupra ecosistemului s-a folosit formula
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propusa de I. Popa în studiul «Doborâturi produse de vânt - factor de risc în
ecosistemele forestiere montane» cu menţiunea că aceasta s-a aplicat pe
intervale de vârstă de 5 ani:
vdob

Vdab -

=

p dec . pdvdec . v,,a

Unde:
volumul decenal probabil al doborâturilor produse de vânt (mc I ha I 10

ani)

p dec - probabilitatea decenală de apariţie a doborâturilor produse de vânt
pdvdec

-

intensitatea decenală a doborâturilor produse de vânt (procent din

volumul la hectar)
volumul la hectar
Probabilitatea şi procentul decenal folosite sunt cele determinate în
acelaşi studiu şi pot fi regăsite în tabelul de mai jos (tabelul nr. 3):

vha -

Specificaţie

Clase de vârstă
o- 20 20 - 40

Probabilitatea decenală de a ariţie
0,58

80
100
a doborâturilor roduse de vânt
0,68
O, 76
0,63
40 - 60

60- 80

Procentul decenal al doborâturilor roduse de vânt
pdv;
0,17
0,18
0,22

0,21

>100

0,37
0,14

Tabelul nr. 3. Probabilitatea doborâturilor de vânt şi
procentul decenal pe clase de vârstă

Cantitatea de lemn mort este semnificativă după apariţia doborâturilor
produse de vânt, iar rezultatele sunt centralizate în tabelul nr. 4.
Volum
Volum
Volum
LM
do borâturi total LM
Vârsta
mc
mc
mc
(T) ani
10
X
X
X
4,430
0,000
4,430
15
15,743
11,
142
26,885
20
35,398
16,072
51,470
25
70,491
49,292
21,199
30
35
40
45
50
55
60

52,706
53,743
52,208
54,808
55,518
55,166

26,326
31,651
45,900
52,020
57,283
62,179
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79,032
85,394
98,108
106,828
112,801
117,345

65
70
75
80
85
90
95
100
105
110
115
120
125
130
135
140

52,963
51,725
48,083
44,532
42,303
42,767
40,683
37,358
36,590
30,736
25,787
27,211
23,452
21,835

90,957
96,474
101,825
107,008
88,509
91,949
95,388
98,431
39,575
40,559
41,388
42,113
42,839
43,512
44,082
44,600

17,085
11,779

totală

Tabelul nr. 4. Cantitatea

Rezultate

143,920
148,199
149,908
151,540
130,812
134,716
136,071
135,789
76,165
71,295
67,175
69,324
66,291
65,347
61,167
56,379

de lemn mort pe vârste

şi discuţii

Din reprezentarea grafică (graficul nr. 1) a valorilor privind volumul
lemnului mort în varianta ecosistemului netulburat de factori externi, a
volumului generat de apariţia doborâturilor de vânt şi a volumului total de lemn
mort, se observă evident influenţa factorilor perturbatori în sensul creşterii
semnificative a volumului total de lemn mort.
Reprezentare grafica a variat iei cantitatii de lemn mort in raport cu varsta si
factorii perturbatori

- - Volwn total lemn mort

Varsta- ani

Graficul nr. 1. Volumul lemnului mort în raport cu vârsta şi factorii perturbatori

Este evident faptul că volumul total al lemnului mort este modelat în
reprezentarea grafică de curba caracteristică volumului de lemn mort rezultat
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din doborâturi produse de vânt. Tot din graficul de mai sus şi tabelul nr. 4 se
poate determina vulnerabilitatea arboretului la anumite vârste. Astfel se poate
spune că arboretele sunt mai stabile la vârste mici (până la 55-60 de ani) şi
relativ stabile în jurul vârstei de 105-11 O ani. În intervalul cuprins între 55-11 O
ani arboretele sunt în mare măsură vulnerabile în faţa factorilor destabilizatori
(doborâturi produse de vânt). Peste vârsta de 110 ani vulnerabilitatea arboretelor
creşte din nou dar nu mai atinge valorile critice de la mijlocul intervalului de
vârstă.

Concluzii
Rezultatele obţinute în această lucrare pot fi comparate cu cele din
cercetări întreprinse pe teren unde s-au determinat volume ale lemnului mort
cuprinse între 50 şi 223 mc/ha (Tarziu D., Turcu D.), cu o medie de 87 mc/ ha.
Raportul WWF din octombrie 2014 menţionează cantităţi de 40-200 mc/ha în
pădurile de foioase negospodărite din Europa şi sugerează realizarea unei norme
de 20-30 mc/ha în pădurile gospodărite până în anul 2030. În plus, metoda
scoate în evidenţă vulnerabilitatea arboretelor aflate în condiţii normale şi sub
influenţa factorilor perturbanţi naturali.
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Evaluarea stării de conservare a cocoşului de munte (Tetrao
urogallus) din Parcul Naţional Munţii Rodnei (Sit Natura 2000)
Claudiu Iuşan 7, Rareş Săsăran 8
Abstract
The study is aiming to identify the conservation status of capercaillie
(Tetrao urogallus) in Rodna Mountains National Park (Natura 2000 site,
Biosphere Reserve) from Romani a, Eastern Carpathians, during 2010-2015. The
research area has 57.000 ha. There were identified 275 individuals of
capercaillie and 13 leks. A few negative factors are threatening the local
populations such as: shepherd dogs without neck yoke, high number of
shepherd dogs, poaching, illegal logging, eggs collection, land use changes. The
observations were conducted in the period of reproduction when the individuals
can be seen and heard very well. The local population of capercaillie is having a
good conservation status taking into acount the habitat availability and some
special measures for decreasing the pressure of negative factors will be taken by
the Administration of National Park such as decreasing the number of shperd
dogs, puting the neck yoke at all shepherd dogs, controlling the poaching and
illegal logging.
Introducere

Lucrarea de faţă cuprinde prima cercetare în detaliu a speciei de interes
comunitar - cocoşul de munte (Tetrao urogallus) din Parcul Naţional Munţii
Rodnei (Sit Natura 2000, Rezervaţie a Biosferei) derulată în perioada 20102015. Zona de studiu este Situl Natura 2000 Munţii Rodnei cu o suprafaţă de
57.000 de ha, acesta incluzând parcul naţional şi rezervaţia biosferei cu aceeaşi
denumire.
Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) preferă pădurile de răşinoase pure
şi limita inferioară a golului alpin, dar este întâlnit şi la limita superioară a
pădurilor de amestec din tot lanţul carpatic, fiind prezent în număr mai mare în
Carpaţii Răsăriteni (Filipaşcu, 1959, 1961, 1962, 1964).
În acest studiu s-au analizat o serie de aspecte ecologice ale speciei
Tetrao urogallus precum: verificarea datelor bibliografice existente (Filipaşcu,
1959, 1961, 1962, 1964, 1966, 1970; Bereş, 1960, 1961, 1964, 1969, 1977,
1989, 1997, 1999, 2000; Iuşan&Hoza, 2013), distribuţia speciei în Munţii
Rodnei, evaluarea stării de conservare, identificarea şi evaluarea zonelor de rotit
sub aspect populaţional, estimarea gradului de impact asupra speciei,
Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a Biosferei), Str.
Nr. 1445, Loc. Rodna, Jud. Bistriţa-Năsăud, Cod: 427245, Email:
iusan2000@googlemail.com
8
Facultatea de Resurse Minerale şi Mediu - Universitatea Tehnică Cluj-Napoca
(Centrul Universitar Nord), Email: rares.sasaran007@gmail.com

7

Principală,
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propunerea unor măsuri de management pentru menţinerea şi/sau îmbunătăţirea
stării de conservare a speciei în aria protejată. Majoritatea observaţiilor în teren
s-au derulat în perioada rotitului când sunt uşor de observat, în perioada 20 I 02015.
Cocoşul de munte (Tetrao urogallus) este o pasăre tipic poligamă. încă
de la începutul lunii aprilie, în locurile de rotit sunt deja strânşi cocoşii de
munte. În "bătăile" situate la altitudine mai mică se găsesc la această dată şi
găinile, care, de regulă se grupează la 1-2 săptămâni după cocoşi. Declanşarea
rotitului, menit să stimuleze împerecheatul, începe în asemenea locuri înainte de
5-1 O aprilie. În cele situate la altitudini mai ridicate, începe doar în jur de 15
aprilie (Botnariuc&Tatole, 2005). Aici au loc, de altfel, şi ultimele jocuri
nupţiale, în jur de 10-15 mai. Rotitul se consideră la apogeu în data de 23
aprilie, dar acest lucru nu este valabil pentru toate locurile de rotit. Rotitul are
loc în zori pe "cloambă", apoi după ce începe să se lumineze, pe sol. Durează
până la ora 7,30-8, iar în locurile liniştite în timpul apogeului, chiar până la ora
1O. Împerecherea are loc întotdeauna pe sol (Bertei et. al., 1999). În această
perioadă sunt uşor de reperat vizual şi auditiv şi astfel populaţia estimată.
Materiale

şi

metode

Datele utilizate în prezenta lucrare au fost atât din cadrul evaluărilor
anuale realizate de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, a asociaţiilor
de vânătoare, a ocoalelor silvice şi date proprii în cadrul campaniilor de teren în
perioada 2010-2015.
Observaţiile s-au derulat prin parcurgerea habitatelor favorabile şi unde
a fost menţionată specia ca prezentă. S-au utilizat binocluri, lunete ornitologice,
unităţi GPS pentru localizarea în teren, software-ul ArcGIS pentru analiza şi
interpretarea datelor, camere foto şi video, monoculare cu vedere în infraroşu,
camere cu termoviziune, camere video cu senzori de mişcare în infraroşu,
maşini 4x4.
Analiza factorilor care ameninţă populaţiile locale s-a desfăşurat în
teren prin colectarea informaţiilor fie direct, fie în urma discuţiilor cu ciobanii
de la peste 100 de stâne. Măsurile de conservare identificate au fost selectate
având în vedere ecologia speciei şi consultând bibliografia ştiinţifică de
specialitate. Evaluarea populaţiilor locale s-a realizat de-a lungul celor 6 ani de
investigaţii, fiecare loc de rotit fiind vizitat de minim 6 ori. La evaluarea
populaţională au participat şi voluntari din cadrul Asociaţiei ECO RODNA.
Rezultate

şi discuţii

În urma evaluării stării de conservare a cocoşului de munte în perioada
2010-2015, s-au estimat populaţiile locale prezente în zonele de rotit (tabel 1,
fig. 1, 2).
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Tabel I. Estimarea populaţiilor de cocoşi de munte (Tetrao urogallus) în zonele de rotit
din Parcul Naţional şi situl Natura 2000 Munţii Rodnei

Locaţia

Nr.

Nr. masculi

Nr. femele

Nr. total

9

21

30

4

16

20

3

12

15

Bătrâna

1

Culmea

2

Vârful

3

Valea Repedea

4

Vârful

Corongiş

5

17

22

5

Vârful

Mihăiasa

3

14

17

6

Casa Laborator din Pietrosu
Mare

6

16

22

7

Vârful Rabla

4

15

19

8

Vârful Cormaia

5

16

21

9

Vârful Laptelui

5

18

23

10

Măgura Moiseiană

7

18

25

11

Valea Putredului

4

17

21

12

Căldarea

5

19

24

13

Valea Bila

3

13

16

Roşu

Gagi

Cele mai numeroase exemplare de cocoşi de munte (Tetrao urogallus)
s-au identificat în zona Culmii Bătrâna, unde au fost identificaţi 9 de masculi şi
21 de femele, centralizându-se un total 30 de exemplare, datorită faptului că în
această zonă se află vegetaţie forestieră cu predominarea pădurilor de conifere
şi a luminişurilor, habitatul optim al speciei fiind mai puţin alterat. Suprafaţa
investigată în punctul Culmea Bătrâna se întinde pe circa 100 ha.
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Nr. exemplare
30
30
22

25

22

17

20

16

15
10
5

Fig. 1

de cocoşi de munte (Tetrao urogallus) din Parcul
Rodnei (sit Natura 2000)
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Fig. 2 Harta distribuţiei cocoşului de munte (Tetrao urogallus) în Parcul Naţional şi
situl Natura 2000 Munţii Rodnei
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Conform hărţii de distribuţie a speciei în masiv, se observă prezenţa
de munte (Tetrao urogallus) în pădurile de conifere situate la baza
crestei principale a masivului, precum şi de-a lungul crestelor secundare.
De asemenea s-au evaluat factorii care ameninţă starea de conservare a
speciei în aria protejată, acestora atribuindu-se un drag de impact pe o scară în
care, impactul minim este gradul 1 şi maxim este 5 (tabel 2, fig. 3).
Tabel 2. Evaluarea factorilor de impact care ameninţă starea de conservare a
cocoşului de munte (Tetrao urogallus) în Parcul Naţional Munţii Rodnei
cocoşului

Activităti

Nr.
1
2
3
4
5
6

Numărul

Câini

cu impact ne2ativ
jujeu
mare de câini ciobăneşti

Grad de impact
5
5
3
2
3

ciobăneşti fără

Câinii

semi-sălbăticiti

Tăierile

ilegale de pădure
Braconajul
Schimbarea folosinţei terenurilor
Colectarea ouălor

7

1
1

Colectarea ouilor
SchlmbanNI folosinţei
terenurilor

Braconajul
Tăierile ilegale de
pădure

Câini semi-sălbăticiţi
Nr. mare de câini

5

ciobăneşti

Câinii ciobăneşti fără
jujeu

5

o

2

1

3

4

5

Grad de impact
Fig. 3 Factorii care influenţează starea de conservare a
Rodnei (sit Natura 2000)

cocoşului

de munte în Parcul

Naţional Munţii

Gradul de impact 1 este minim iar gradul 5 este maxim.
jujeu şi numărul mare al acestora la stâne, sunt
cu acţiune negativă asupra speciei deoarece cocoşii şi
de munte pot fi urmăriţi uşor de câinii ciobăneşti şi ucişi , constituind

Câinii
factori

ciobăneşti fără

importanţi

găinuşele
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factori majori de scădere a numărului exemplarelor de cocoşi de munte. Puii şi
de munte prezintă o vulnerabilitate ridicată, rata mortalităţii în cazul
lor fiind mai ridicată.
Câinii semisălbăticiţi semnalaţi în interiorul ariei protejate ameninţă
fauna de păsări şi mamifere prin agresivitatea şi vânătoarea în haită, astfel că,
speciile de păsări mari precum este cocoşul de munte, constituie o pradă uşoară
pentru aceştia.
Exploatările de pădure din zona tampon a ariei protejate, conform
amenajamentelor silvice în vigoare, pot uneori deranja găinuşele de munte în
perioada de cuibărire sau determina schimbarea locurilor de rotit. De asemenea
şi dezvoltarea vegetaţiei forestiere în poienile de rotit poate determina
necesitatea de schimbare a locurilor de rotit.
Cocoşul de munte (Tetrao urogal/us) prezintă o vulnerabilitate ridicată
în perioada de rotit şi de cuibărire, motiv pentru care măsurile de conservare
trebuie aplicate cu precădere în această perioadă. Starea de conservare a speciei
de cocoşi de munte (Tetrao urogal/us) este relativ bună în masiv, populaţia fiind
estimată la 275 de exemplare pe o suprafaţă de 57.000 ha. Măsurile de
management pentru menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de conservare vor fi
axate pe reducerea impactului factorilor care ameninţă specia şi vor fi aplicate
de Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, acestea fiind incluse în
Planul de Management al ariei naturale protejate. Dinamica populaţională a
speciei va fi monitorizată în viitor în vederea asigurării unei stări de conservare
favorabile a speciei în Parcul Naţional şi situl Natura 2000 Munţii Rodnei.
găinuşele
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(Remiz pendulinus Linnaeus, 1758)
Specie cuibăritoare în depresiunea Maramureşului, România
Boicuş

Vasile Timur
CUVINTE

CHEIE:

Maramureşului, Boicuş

România, Transilvania,
(Remiz pendulinus), specie

Maramureş,

Chiş*

Depresiunea

cuibăritoare

REZUMAT
Boicuş

cuibăritoare În Depresiunea
România
În perioada 2013-2015, în urma observaţiile efectuate în zona lacului
Tepliţa asupra avifaunei din zonă, am identificat o familie de boicuş (Remiz
pendulinus). Este prima semnalare a speciei în zona râului Tisa din Depresiunea
Maramureşului. Zona unde se află lacul face parte din situl Natura 2000 Tisa
Superioara ROSCI 0251.

(Remiz pendulinus L.) specie

Maramureşului,

INTRODUCERE
(Remiz pendulinus) este o specie parţial migratoare în
România. Cuibăreşte în sălciile de pe ţărmuri şi în crânguri aflate în general
între stufărişuri.
În „Atlasul păsărilor clocitoare din România'', ediţia II (2002), specia
cuibăreşte în Câmpia Transilvaniei, Câmpia de Vest, Moldova, Dobrogea şi în
zona Dunării, efectivul fiind estimat la 5.000-8.000 perechi.
Lacul Tepliţa se află în Depresiunea Maramureşului, pe teritoriul
administrativ al localităţii Bocicoiul Mare, lângă localitatea Sighetu Marmaţiei.
Lacul are o suprafaţă de 2,8 ha şi este înconjurat de plopi (Populus
nigra) şi sălcii (Sa/ix sp.).
Zona unde se află lacul face parte din situl Natura 2000 Tisa Superioara
ROSCI 0251.
Boicuşul

REZULTATE
Cercetările efectuate şi publicate în „Fauna de vertebrate a
Maramureşului" (Ardelean G., Beres I., 2000) şi „Zone umede din Ţara
Maramureşului" (Vasile T. C., 2007) nu confirmă prezenţa speciei în această
zonă.

În urma observaţiile efectuate în perioada 2013-2015 în zona lacului
asupra avifaunei din zonă, am identificat o familie de boicuş (Remiz
pendulinus).
Cuibul a fost amplasat în anul 2013 şi 2014 pe malul lacului Tepliţa
într-o salcie. În anul 2015, cuibul a fost amplasat într-o salcie aflată în stuful
(Phragmites communis) de lângă lac.
Tepliţa
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CONCLUZII
În urma observaţiilor efectuate în perioada 2013-2015 pot afirma faptul
ca m zona râului Tisa lângă lacul Tepliţa din Depresiunea Maramureşului,
cuibăreşte boicuşul

(Remiz pendulinus).
O cercetare a zăvoaielor şi a stufărişului din zona râului Tisa,
Iza, ar face posibil o evaluare a efectivului din zonă.

Boicuş

(Remizpendulinus),foto

Chiş

Vişei şi

Vasile Timur
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Măsuri

de management pentru speciile de interes comunitar din situl
Natura 2000 Munţii Rodnei
Claudiu Iuşan 9

Abstract
The articol is presenting the conservative management measures for 76
communitarian species of flora and fauna from Rodna Mountains Natura 2000
site which is placed in Eastern Carpathians and being an important hotspot for
Carpathian biodiversity, having different protection status as national park and
biosphere reserve. Having in mind the ecology of species, SWOT analysis about
the threats and antropic factors from field, there are showed measures for
maintaining and improving the conservation status of these species, according
to the objectives of paneuropean Natura 2000 network. Also, these measures are
included in the Management lan of the site.
Introducere
Situl Natura 2000 Munţii Rodnei (ROSCIO 125 - 48.062 ha,
ROSPA0085 - 54.832 ha) se suprapune în mare parte peste Parcul Naţional şi
Rezervaţia Biosferei Munţii Rodnei. Altitudinal între 595 şi 2.303 m, cu o
medie altitudinală de 1.398 m ( 18% din suprafaţa sitului fiind în judeţul
Maramureş iar 82% se află în judeţul Bistriţa-Năsăud). Mare parte a teritoriului
din sit este acoperit de păduri (păduri de conifere 43%, păduri de amestec 18%,
habitate de păduri - păduri în tranziţie 4%), alături de pajişti naturale (20%),
păşuni (3%), iar 12% sunt acoperite de tufişuri şi tufărişuri (HG 971/2011).
Situl Natura 2000 Munţii Rodnei a fost constituit printr-o serie de acte
legislative:
•
Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 776/2007
privind declararea siturilor de importanţă comunitară ca parte integrantă a
reţelei ecologic europene Natura 2000 în România;
•
Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr. 1.964/2007
privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importanţă
comunitară, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000 în
România;
•
Hotărârea de Guvern nr. 1.284/2007 privind declararea ariilor de
protecţie specială avifaunistică drept parte integrantă a reţelei ecologice
europene Natura 2000 în România;
•
Ordinul Ministrului Mediului şi Pădurilor nr. 2.387/2011 pentru
modificarea Ordinului Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.
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;
•
Formularul Standard al sitului cuprins în Hotărârea de Guvern nr. 971
din 2011 pentru modificarea şi completarea Hotărârii de Guvern nr l.284/2007
Biolog al Administraţiei Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a Biosferei),
iusan2000@googlemail.com, Str. Principală Nr. 1445, Rodna, Bistriţa-Năsăud, Fax
0263377181
272
9

https://biblioteca-digitala.ro

privind declararea ariilor de protecţie specială avifaunistică ca parte integrantă a
reţelei ecologice europene Natura 2000 în România.
Materiale şi metode
Situl Natura 2000 Munţii Rodnei cuprinde o serie de specii de interes
comunitar din diverse grupe taxonomice pentru care s-au identificat, pe baza
valenţelor ecologice şi analizei ameninţărilor, măsurile de management care
trebuie aplicate pentru menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de conservare a
acestora pe teritoriului sitului (tabel 1).
Speciile de interes comunitar prevăzute în managementul sitului sunt
incluse în Formularul Standard al sitului dar şi cele care se regăsesc în sit dar nu
au fost incluse. Aceste specii se regăsesc în Anexa 2 a Directivei Habitate 92/43
CEE şi Anexa 1 a Directivei Păsări 79/409 CEE, respectiv în Anexa 4 a Legii
49/2011.
Tabel 1 Măsurile de management prevăzute pentru speciile de interes comunitar
din situl Natura 2000 Munţii Rodnei ROSSCI0125 şi ROSPA0085
(www.parcrodna.ro, Planul de management al Parcului Naţional Munţii Rodnei
- sit Natura 2000, Rezervaţie a Biosferei; Iuşan C„ 2011 , Botnariuc N. , Tatole
V, 2005; Combroux I„ Schwoerer C., 2007)
Nr.
Specia
Măsuri de mana2ement conservativ
Mamifere mari
Educarea comunitătilor locale spre coabitare
Asigurarea unor zone de refugiu fără impact uman
Monitorizarea activă a speciei
Interzicerea exploatărilor forestiere în imediata
vecinătate a bârloagelor de urs (circa 200 m)
Inlăturarea câinilor vagabonzi
Ursus arctos*
1
Amplasarea iuieelor la câinii ciobăneşti
(ursul brun)
Interzicerea nădirii/momelilor
Interzicerea depozitării deşeurilor menajere în
locurile de campare
Limitarea construcţiei de noi drumuri şi reducerea
fragmentării habitatelor
Reducerea poluării fonice
Menţinerea Şl ameliorarea habitatelor existente,
precum şi monitorizarea populaţiilor
Amplasarea de garduri la proprietarii
limita sitului Natura 2000
2

Lutra lutra
(vidra)

heleşteielor

din

Interzicerea amplasării constructiilor hidrotehnice
Combaterea braconajului şi monitorizarea efectivelor
din acele zone
Limitarea interventiilor asupra cursurilor de apă
Interzicerea depozitării de
în habitatele de vale
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deşeuri

menajere, rumeguş

Nr.

Specia

Măsuri de mana2ement conservativ
Monitorizarea populaţiei de către personalul implicat
în managementul cinegetic ŞI estimarea anuală a
mărimii populaţiei

Interzicerea depozitării deşeurilor menajere în
locurile de campare
Interzicerea nădirii
Amplasarea de jujee la câinii ciobăneşti
De asemenea, este esenţială implementarea unor
metode îmbunătăţite de estimare care să ia în
considerare atât parametrii biologici cât şi ecologia
Lynx lynx
speciei iar activităţile de monitorizare să fie abordate
3
(râsul)
integrat
Realizarea unor studii la nivel de parc privind eco. .
spec1e1
(caracteristici
populaţionale,
etologia
tendinţe, distribuţie, implementarea unui plan de
management care să urmărească atât combaterea
eficientă
a braconajului, evitarea fragmentării
habitatelor dar şi conştientizarea opiniei publice şi
reducerea efectelor interacţiunilor cu activităţile
umane
Educarea publicului larg
Reducerea poluării fonice
Estimarea anuală a populaţiei şi controlul
braconajului. Realizarea de studii detaliate privind
eco-etologia speciei, în special legate de mărimea şi
tendinţele de evoluţie a populaţiei de lupi în sit,
conştientizarea opiniei publice privind conservarea
speciei, precum şi acordarea unor compensaţii pentru
Canis lupus*
pagubele produse sectorului zootehnic conform
4
(lupul)
legislaţiei în vigoare
Interzicerea depozitării deşeurilor menajere în
locurile de campare
Interzicerea nădirii/momelilor
Amplasarea de jujee la câinii ciobăneşti
Reducerea poluării fonice
Mamifere mici (lilieci, oa reci)
Interzicerea accesului cu făclii aprinse în peşteri
Interzicerea accesul turiştilor/vizitatorilor în perioada
de hibernare în peşteri
Myotis blythii
(liliacul comun
Instalarea de porţi metalice pentru restricţionarea
5
numărului de vizitatori în peşteri cu colonii de lilieci
mic)
Protejarea adăposturilor
Realizarea unui management natural al pădurilor
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Nr.

6

7

Specia

Myotis myotis
(liliacul comun)

Rhinolophus
ferrumequinum
(liliacul mare cu
potcoavă)

8

Rhinolophus
euryale
(liliacul
mediteranean cu
potcoavă)

Măsuri de mana2ement conservativ
Educarea publicului larg
Interzicerea accesului cu făclii aprinse în peşteri
Interzicerea accesul turiştilor/vizitatorilor în perioada
de hibernare în peşteri
Instalarea de porţi metalice pentru restricţionarea
numărului de vizitatori în peşteri cu colonii de lilieci
Protejarea adăposturilor
Realizarea unui management natural al pădurilor
Educarea publicului larg
Interzisă fragmentarea şi izolarea habitatelor
Interzicerea schimbării regimului de folosinţă a
terenurilor agricole
Interzicerea accesului cu făclii aprinse
Interzicerea accesului turiştilor în perioada de
hibernare
Aplicarea de porţi metalice pentru restricţionarea
numărului de vizitatori
Protejarea adăposturilor
Limitarea tratamentele chimice pentru reabilitarea şi
conservarea structurilor alterate ale locuintelor
Educarea publicului larg
Interzisă fragmentarea elementelor lineare pentru
zborul de hrănire (liziere, făşii aluviale)
Interzicerea accesului cu făclii aprinse
Interzicerea accesului turiştilor în perioada de
hibernare
Instalarea de porţi metalice pentru restricţionarea
numărului de vizitatori
Interzicerea distrugerii sau deranjarea adăposturilor
(peşteri) , mai ales în perioada de reproducere
Interzicerea folosirii pesticidelor organoclorurate
Interzicerea alterării şi/sau distrugerii adăposturilor
de vară şi de iarnă
Interzicerea folosirii pesticidelor şi insecticidelor în
agricultură

9

Rhinolophus
hipposideros
(liliacul mic cu
potcoavă)

Interzicerea eliminării perdelelor de vegetaţie şi a
benzilor aluviale
Reducerea vandalismului în peşteri
Instalarea de porţi metalice pentru restricţionarea
numărului de vizitatori
Interzicerea accesului cu făclii aprinse
Interzicerea accesului turiştilor în perioada de
hibernare
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Nr.

Specia

10

Myotis bechsteini
(liliacul cu urechi
mari)

Măsuri de mana2ement conservativ
Evitarea fragmentării şi izolării habitatelor
Educarea publicului larg
Interzicerea alterării şi/sau distrugerii adăposturilor
de vară şi de iarnă
Interzicerea folosirii pesticidelor şi insecticidelor în
agricultură

Interzicerea eliminării perdelelor de vegetaţie
benzilor aluviale
Evitarea fragmentării şi izolării habitatelor
Educarea publicului larg
Managementul natural al habitatelor forestiere
Interzisă

zborul de

ŞI

a

fragmentarea elementelor lineare pentru
(liziere, făşii aluviale)

hrănire

Interzicerea accesului cu făclii aprinse

11

Barbastella
barbastellus
(liliacul cârn)

Interzicerea accesului
hibernare

turiştilor

în perioada de

Instalarea de porţi metalice pentru
de vizitatori

restricţionarea

numărului

Interzicerea distrugerii sau deranjarea adăposturilor
(peşteri), mai ales în perioada de reproducere
Educarea publicului larg
Interzicerea folosirii pesticidelor organoclorurate
habitatelor optime
Interzisă depozitarea deşeurilor menajere în habitatul
speciei
Evitarea păşunatul excesiv în habitatul spec1e1,
precum şi târlirea
Interzis accesul turiştilor cu câini pe traseele turistice
din imediata vecinătate
Păstrarea

12

Microtus tatricus
(şoarecele de
Tatra)

Amfibieni

13

Triturus cristatus
(tritonul cu
creastă)

Interzicerea degradării ŞI distrugerii habitatelor
acvatice de reproducere şi a fragmentării habitatelor
terestre adiacente
Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi
crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au
fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie
va permite menţinerea unor populaţii viabile
Interzicerea desecării intenţionate a bălţilor de
reproducere şi depozitare a deşeurilor menajere
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Nr.

Specia

14

Triturus
montandoni
(tritonul carpatic)

15

Bombina
variegata
(buhaiul de baltă
cu burta galbenă)

Măsuri de manaeement conservativ
Interzicerea colectării speciei
Interzicerea distrugerii zonelor umede unde se
reproduce
Interzicerea colectării speciei
Hibridizarea cu tritonul comun (Triturus vulgaris)
poate reprezenta o ameninţare serioasă la adresa
menţinerii unor populaţii
Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi
crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au
fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie
va permite menţinerea unor populaţii viabile
Interzicerea desecării intenţionate a bălţilor de
reproducere şi depozitare a deşeurilor menajere
Interzicerea distrugerii zonelor umede unde se
reproduce
Interzicerea colectării speciei
Hibridizarea cu tritonul comun (Triturus vulgaris)
poate reprezenta o ameninţare serioasă la adresa
menţinerii unor populaţii
Menţinerea habitatelor acvatice existente precum şi
crearea de noi habitate acvatice acolo unde acestea au
fost distruse şi asigurarea de coridoare de dispersie
va permite menţinerea unor populaţii viabile

Interzicerea
reproducere

desecării

şi

intenţionate

depozitare a

deşeurilor

a bălţilor de
menajere

Peşti

Menţinerea

16

17

18

Barbus
meridionalis
(mreana vânătă)

Cottus gobio
(zglăvoacă)

Eudontomyzon

unor sectoare de

apă fără

impact antropic

Interzicerea construcţiilor hidrotehnice (bararea
văilor) , îndiguirea şi reQUlarizarea cursurilor
Reducerea frecvenţei de manifestare şi a amplitudinii
viiturilor care afectează mai ales stadiile de juvenil şi
subadult
Interzicerea exploatării de agregate minerale din
patul albiei, braconajului
Interzicerea aducţiunilor de apă, hidrocentralelor,
corectărilor de torenti, barajelor
Interzicerea deversării de deşeuri menajere în albia
văilor

Interzicerea păşunatului în apropierea apei
Menţinerea unor sectoare de apă fără impact antropic
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Nr.

Specia
danfordi
(chişcar)

19

20

Leuciscus soujfia
(cleanul dungat)

Hucho hucho
(lostriţa)

Moluşte

21

Măsuri

de mana2ement conservativ
de manifestare şi a amplitudinii
viiturilor care afectează mai ales stadiile de juvenil şi
subadult
Interzicerea construcţiilor hidrotehnice (bararea
văilor) , îndiguirea şi regularizarea cursurilor
Interzicerea exploatării de agregate minerale din
patul albiei, braconajului
Menţinerea unor sectoare de apă fără impact antropic
Scăderea frecvenţei de manifestare şi a amplitudinii
viiturilor care afectează mai ales stadiile de juvenil şi
subadult
Interzicerea construcţiilor hidrotehnice (bararea
văilor), îndiguirea şi regularizarea cursurilor
Interzicerea exploatării de agregate minerale din
patul albiei, braconajului
Menţinerea unor sectoare de apă fără impact antropic
Scăderea frecvenţei de manifestare şi a amplitudinii
viiturilor care afectează mai ales stadiile de juvenil şi
subadult
Interzicerea construcţiilor hidrotehnice (bararea
văilor), îndiguirea şi regularizarea cursurilor
Interzicerea depozitării rumeguşului şi a deşeurilor
menajere de-a lungul albiilor
Interzicerea exploatării de agregate minerale din
patul albiei, braconajului
Scăderea frecvenţei

(melci)

Chilostoma
banaticum
(melc bănăţean
carenat)

Interzicerea distrugerii malurilor apelor curgătoare
din păduri prin îndepărtarea cvasitotală a lemnului
mort putred
Interzicerea depozitării de deşeuri menajere sau halde
de rumeguş
Interzicerea păşunatului în habitatul de prezenţă a
speciei
Interzicerea activităţii necontrolate a utilajelor
forestiere grele de-a lungul văilor

Gândaci (coleoptere)

22

Carabus
variolosus
(carab)

Interzicerea păşunatului în habitatele umede de
prezentă a speciei
Interzicerea accesului utilajelor forestiere pe
drumurile unde specia a fost semnalată
Interzicerea deversării de agenţi poluanţi în apele
văilor

Interzicerea pesticidelor şi insecticidelor
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Nr.

Specia

23

Carabus
zawadszkii
(carab)

24

Carabus hampei
(carab)

25

Rosa/ia alpina*
(croitorul alpin)

Măsuri de mana2ement conservativ
Interzicerea depozitării deşeurilor menajere de-a
lungul văilor montane
Interzicerea înlăturării vegetaiei ripariene
Interzicerea colectării pietrelor din albia văilor
Interzicerea dezvoltări
aducţiunilor
de apă,
hidrocentralelor, corectarea torenţilor
Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii
Interzicerea pesticidelor şi insecticidelor
Interzicerea depozitării rumeguşului în habitatul
speciei
Interzicerea amplasării de vetre de foc
Interzicerea extragerii lemnului mort din habitatul
..
forestier de prezenţă al spec1e1, acesta fiind
microrefugiul speciei
Interzicerea campării şi a fluxului de turişti în
poienile de prezentă a speciei
Interzicerea păşunatului şi a târlirii în habitatul de
prezenţă al speciei, specia este critic periclitată
Interzicerea pesticidelor şi insecticidelor
Interzicerea depozitării rumeguşului în habitatul
speciei
Interzicerea campării Şl a fluxului de turişti în
poienile de prezenţă a speciei
Interzicerea extragerii lemnului mort din habitatul
forestier, acesta fiind microrefugiul speciei
Monitorizarea populaţiilor existente pe termen lung
(minimum 5 ani), perioadă în care se vor nota cât mai
multe aspecte privind frecvenţa, abundenţa,
densitatea, migraţia indivizilor, preferinţele ecologice
şi altele
Interzicerea utilizării insecticidelor în păduri
Limitarea incendierilor de pădure
Menţinerea fagilor bătrâni şi scorburoşi, atacaţi sau
parţial uscaţi

26

27

Lucanus cervus
(rădaşca)

Cucujus
cinnaberinus
(gândac)

Conservarea pădurilor de stejar şi gorun
Interzicerea utilizării insecticidelor
Limitarea incendierilor de pădure
Mentinerea lemnului mort în habitatele forestiere
Păstrarea arborilor bătrâni, cu scorburi
Conservarea şi păstrarea arborilor uscaţi sau atacaţi
în păduri
Menţinerea lemnului mort
Limitarea incendierilor de pădure
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Nr.

Specia

28

Pseudogaurotina
excellens*
(gândac)

Măsuri de mana2ement conservativ
Interzicerea utilizării insecticidelor
Interzicerea distrugerii poienilor cu Lonicera nigra şi
Lonicera rubra, adică a plantei gazdă, chiar şi în
cazul descoperirilor se interzice tăierea speciilor de
Lonicera
Interzicerea arderii vegetaţiei în habitatele de
prezentă

Interzicerea utilizării insecticidelor
Lăcuste

29

(ortoptere)

Pholidoptera
transsylvanica
(cosaşul
transilvănean)

Conservarea habitatelor în care trăieşte specia
Interzicerea decopertării vegetaţiei herbacee Şl
arbustive din zone ripariene
Interzicerea suprapăşunatului si supratârlirii
Interzicerea depozitării deşeurilor menajere în
habitatul speciei
Interzicerea amplasării stânelor noi în habitatul
speciei
Interzicerea creării de noi drumuri în habitatul speciei
Interzicerea utilizării insecticidelor şi pesticidelor
În habitatele respective păşunatul şi cositul trebuie
făcute în mod alternativ

Libelule (odonate)

30

Coenagrion
hylas
(libelulă)

31

Cordulegaster
heros
(libelulă)

32

Leuccorhinia
pectoralis
(calul dracului)

Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii zonelor
umede de prezentă a speciei
Interzicerea depozitării sau deversării rumeguşului şi
altor agenţi poluanţi în habitatele acvatice de
prezentă a speciei
Interzicerea pătrunderii cu utilaje grele în habitatele
acvatice unde specia a fost semnalată
Interzicerea desecării zonelor umede
Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii zonelor
umede de prezentă a speciei
Interzicerea depozitării sau deversării rumeguşului şi
altor agenţi poluanţi în habitatele acvatice de
prezentă a speciei
Interzicerea pătrunderii cu utilaje grele în habitatele
acvatice unde specia a fost semnalată
Interzicerea desecării zonelor umede
Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii zonelor
umede de prezentă a speciei
Interzicerea depozitării sau deversării rumeguşului şi
altor agenţi poluanţi în habitatele acvatice de
prezentă a speciei
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Nr.

Specia

Măsuri de manae;ement conservativ
Interzicerea pătrunderii cu utilaje grele în habitatele
acvatice unde specia a fost semnalată
Interzicerea desecării zonelor umede

Fluturi Oepidoptere)

33

Callimorpha
quadripunctaria*
(fluturele tigru)

34

Colias
myrmidone
(fluturele albiliţa
portocalie)

Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii în
poienile de prezentă a speciei
Interzicerea aprinderii vegetaţiei ierboase
Interzicerea utilizării pesticidelor şi insecticidelor
Interzicerea suprapăşunatului şi supratârlirii
Interzicerea utilizării pesticidelor şi insecticidelor
Interzicerea aprinderii vegetaţiei ierboase
Promovarea unm păşunat controlat ŞI cosirea
pajiştilor

Plante

35

Campanula
serrata*
(clopoţei)

36

Tozzia
carpathica
(iarba gâtului)

37

Poa granitica
ssp. disparilis
(firuţă de munte)

38

Ligularia
sibirica
(curechiu de
munte)
Dicranum viride

39

(muşchiul
furculiţă)

40

Drepanocladus
vernicosus
(muşchiul

seceră)

Conservarea habitatului
Interzicerea târlirii şi a suprapăşunatului
Interzicerea denudării vegetaţiei ierbacee
Interzicerea aprinderii pajiştilor şi a vegetatiei uscate
Conservarea habitatului
Interzicerea târlirii şi a suprapăşunatului
Interzicerea denudării vegetatiei ierbacee
Interzicerea aprinderii pajiştilor şi a vegetaţiei uscate
Conservarea habitatului
Interzicerea târlirii şi a suprapăşunatului
Interzicerea denudării vegetatiei ierbacee
Interzicerea aprinderii pajiştilor şi a vegetaţiei uscate
Limitarea tăierilor masive care se fac în pădurile de
foioase
Interzicerea înlăturării vegetatiei erbacee
Conservarea habitatului
Interzicerea incendierii resturilor vegetale
Principala ameninţare este reprezentată de tăierile
masive care se fac în pădurile de foioase, limitarea
tăierilor de pădure în habitatul de prezenţă a speciei
Interzicerea tăierilor de arbori în zone de prezenţă a
speciei şi menţinerea lemnului mort
Interzicerea tăierilor de pădure în zone de prezenţă a
speciei
Interzicerea îndepărtării vegetaţiei herbacee
Mentinerea lemnului mort
Interzicerea incendierii resturilor vegetale
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Măsuri

Specia

Nr.

Principala
exploatările

41

Buxbaumia
viridis
(muşchi de
pământ)

42

Meesia longiseta
(muşchi de turbă)

de mana2ement conservativ
este
reprezentată
de
forestiere care se fac în pădurile de
ameninţare

foioase
Interzicerea incendierii resturilor vegetale
Menţinerea lemnului mort
Interzicerea înlăturării vegetatiei erbacee
Interzicerea tăierilor de arbori în zone de prezenţă a
speciei
Principala ameninţare
este reprezentată de
exploatările forestiere care se fac în pădurile de
foioase
Interzicerea incendierii resturilor vegetale
Mentinerea lemnului mort
Interzicerea înlăturării vegetaţiei erbacee
Interzicerea tăierilor de arbori în zone de prezenţă a
speciei

Păsări

43

Aegolius
funereus
(rninuniţă)

Interzicerea eliminării arborilor bătrâni şi scorburoşi
Management forestier orientat spre conservare în
habitatele speciei şi interzicerea igienizării pădurilor,
rnicrohabitatelor
fragmentarea
izolarea
ŞI
corespunzătoare

Interzicerea utilizării insecticidelor şi a pesticidelor
Interzicerea exploatării pădurilor bătrâne (peste 100
de ani) ŞI deranjarea permanentă a locurilor de
cuibărit

44

45

Bubo bubo
(buha)
Glaucidium
passerinum
(ciuvică)

Menţinerea rnicrorefugiilor pentru rnicromarnifere
Interzicerea tăierilor rase şi a defrişării molidişurilor
în zona de prezentă
Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi şi
scorburoşi

Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,
46

47

Strix uralensis
(huhurez mare)

Aquila
chrysaetos

uscaţi

şi

scorburoşi

Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul

lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea tăierii arborilor izolati pe stâncării
Interzisă colectarea ouălor de acvilă
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Nr.

48

Specia
(acvila de munte)
Aquila pomarina
(acvila ţipătoare
mică)

49

50

51

Falco
columbarius
(şoimul

rândunelelor)

scorburoşi

Falco peregrinus

Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

(şoimul călător)

scorburoşi

Hieraetus
pennatus

52

Circus cyaneus
(erete vânăt)

53

Circus
aeruginosus
(erete de stuf)

55

56
57

arbustive de-a lungul

lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea asanării şi drenării zonelor umede
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzise activităţile de modificare a habitatului
caracteristic
Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

Dendrocopos
leuco tos
cu

uscaţi

ŞI

uscaţi

ŞI

uscaţi

ŞI

scorburoşi

spate alb)
Dendrocopos
medius

Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

(ciocănitoarea

scorburoşi

pestriţă

de stejar)
Dendrocopos
syriacus
(ciocănitoarea de

Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

grădină)

Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase

Picoides

ŞI

scorburoşi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

(acvilă

(ciocănitoarea

uscaţi

Interzicerea colectării puilor ŞI ouălor pentru
falconerie
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni , uscaţi şi

porumbacă mică)

54

Măsuri de management conservativ
Interzicerea accesului turiştilor în zonele de cuibărire
Controlul braconajului
Interzicerea tăierii arborilor izolati pe stâncării
Interzisă colectarea ouălor de acvilă
Interzicerea accesului turiştilor în zonele de cuibărire
Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi şi

scorburoşi
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Nr.

Specia
tridactylus
(ciocănitoarea

de

munte)

Măsuri de mana2ement conservativ
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

58

Dryocopus
martius
(ciocănitoarea
neagră)

59

60

Picus canus
(ghionoaie sură)

Bonasa bonasia
(ieruncă)

Alcedo atthis
61

(pescărel

albastru)

62

Ciconia ciconia
(barza albă)

63

Ciconia nigra
(barza neagră)

şi

scorburoşi

arbustive de-a lungul

lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni ,

uscaţi

Şl

scorburoşi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi Şl
scorburoşi

Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul

lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea tăierilor rase şi a defrişării molidişurilor
în zona de prezentă
Interzicerea utilizării pesticidelor şi insecticidelor
Controlul braconajului
Interzicerea degradării malurilor de văi
Interzicerea depozitării rumeguşului în marginea
văilor şi pâraielor
Interzicerea deversării agentilor poluanţi în apă
Interzicerea înlăturării vegetaţiei lemnoase de-a
lungul pâraielor montane
Interzicerea păşunatului în habitatele ripariene de
prezenţă a speciei
Interzicerea constructiilor şi a microhidrocentralelor
Interzicerea asanării şi drenării zonelor umede
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzisă extinderea retelelor de înaltă tensiune
Utilizarea practicilor tradiţionale de utilizare a
terenurilor (cosit)
Interzicerea asanării şi drenării zonelor umede
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzisă extinderea retelelor de înaltă tensiune
Utilizarea practicilor tradiţionale de utilizare a
terenurilor (cosit)
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Nr.

Specia

64

Tetrao urogallus
de
munte)
(cocoşul

Măsuri de mana2ement conservativ
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzisă înlăturarea vegetaţiei arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi Şl
scorburoşi

65

Tetrao tetrix
de

(cocoşul

mesteacăn)

66

Ficedula
albicollis
(muscar gulerat)

Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea tăierilor de jneapăn, afin, ienupăr
Interzisă înlăturarea vegetaţiei arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea câinilor ciobăneşti fără jujeu
Reducerea numărului de câini ciobăneşti
Interzicerea păşunatului şi târlirii în zonele de
reproducere
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Mentinerea lemnului mort
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi Şl
scorburoşi

67

Ficedula parva
(muscar mic)

Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Mentinerea lemnului mort
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

uscaţi

Şl

uscaţi

şi

scorburoşi

68

Lanius collurio
(sfrâncioc
roşiatic)

69

70

Lanius minor
( sfrâncioc cu
fruntea neagră)

Lullula arborea
(ciocârlie de
pădure)

Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,
scorburoşi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi Şl
scorburoşi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi Şl
scorburoşi
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Nr.

Specia

Măsuri

de management conservativ
arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzisă înlăturarea vegetaţiei arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi şi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

71

Pernis apivorus
(viespar)

scorburoşi

Controlul braconajului
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

72

73

Sylvia nisoria
(silvie

Interzisă înlăturarea vegetaţiei

lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni,

Tringa glareola
(fluierar de

scorburoşi

74

Crex crex
(cârstel de câmp)

75

Caprimulgus
europaeus
(caprimulg)

76

Charadrius
morinellus
(prundăraş de
munte)

ŞI

arbustive de-a lungul

porumbacă)

mlaştină)

uscaţi

scorburoşi

uscaţi

şi

Interzisă înlăturarea vegetaţiei arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea drenării şi asanării luncilor
Stimularea cosirii manuale
Controlul braconajului
Interzisă înlăturarea vegetaţiei arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Interzicerea defrişărilor şi tăierilor rase
Interzicerea extragerii arborilor bătrâni, uscaţi şi
scorburoşi
Interzisă înlăturarea vegetaţiei

arbustive de-a lungul
lizierelor de pădure şi în poieni
Controlul braconajului
Interzicerea insecticidelor şi pesticidelor
Controlul păşunatului prin evitarea suprapăşunatului
şi supratârlirii
Interzicerea incendierii vegetaţiei ierboase
Interzicerea utilizării pesticidelor şi insecticidelor
Interzicerea câinilor ciobăneşti fără jujeu
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Rezultate şi discuţii
Situl Natura 2000 Munţii Rodnei (SCI, SPA) a fost declarat pe baza
prezenţei unor specii de interes comunitar ce se regăsesc în Anexa 2 a Directivei
Habitate şi Anexa I a Directivei Păsări, o parte fiind prezente în sit dar
neincluse în Formularul Standard al HG 971/2011 sau OM 776/2007.
Dintre cele 76 de specii de interes comunitar, 12 specii sunt mamifere, 3
specii de amfibieni, 5 specii de peşti , o specie de melc, 7 specii de gândaci, o
specie de lăcustă, 3 specii de libelule, 2 specii de fluturi , 8 specii de plante şi 34
specii de păsări (fig. 1).
Pe lângă speciile prezentate anterior, conform Anexei 3 a Legii
4912011 , pe lista speciilor comunitare ce se regăsesc în sit se pot enumera:
pârşul de alun (Muscardinus avellanarius), pârşul cu coadă stufoasă (Dryomys
nitedula), şoarecele săritor de pădure (Sicista betulina), pisica sălbatică (Felis
silvestris), ţestoasa de apă (Emys orbicularis), şopârla de câmp (Lacerta agilis),
şopârla de zid (Podarcis muralis), guşterul (Lacerta viridis), şarpele de alun
(Corone/la austriaca), şarpele lui Esculap (Elaphe longissima), şarpele de apă
(Natrix tessellata), brotăcelul (Hyla arborea), broasca roşie de pădure (Rana
dalmatina), fluturele Erebia (Erebia sudetica radnensis), fluturele Parnassius
(Parnassius mnemosyne).
Menţinerea şi/sau îmbunătăţirea stării de conservare a speciilor de
interes comunitar reprezintă obiectivul de management al sitului Natura 2000,
motiv pentru care au fost elaborate protocoale de monitorizare şi o bază de date
care să stocheze şi să susţină analiza informaţiilor din teren.
Nr. specii
Fluturi; 2
Melci; 1

Plante; 8

Mamifere; 12

Pasari; 34

Fig. 1 Distribuţia speciilor comunitare pe grupe taxonomice din situl Natura 2000
Munţii Rodnei
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Cercetări maramureşene

de Geografie Regională şi Turism.
Profesorul Nicolae Boar la un moment aniversar
Lector dr. Nicolaie Hodor
Universitatea

1.

"Babeş

Bolyai " Cluj - Napoca
Facultatea de Geografie

PROBLEME INTRODUCTIVE

În cadrul cercetărilor de geografie regională şi turism, în Maramureş , un
rol important revine profesorului Nicolae Boar. Născut în localitatea Cintei,
judeţul Arad, la data de 3 ianuarie 1950, a urmat cursurile şcolii generale din
satul natal, apoi pe cele ale Liceului Teoretic din Chişineu-Criş. A devenit
student la Timişoara, la istorie-geografie şi la Cluj-Napoca, la geografie. Şi-a
finalizat studiile universitare în anul 1975.

A lucrat ca profesor de geografie în Maramureş , în Municipiul Sighetu
în împrejurimi, la mai multe şcoli şi licee, unde a ocupat şi
funcţiile de director şi director adjunct.
Din anul 1998 a predat cursuri universitare ca profesor asociat şi din
2000 ca titular, a avut importante responsabilităţi în conducerea Colegiului
Universitar din Sighetu Marmaţiei al Universităţii "Babeş-Bolyai" şi, mai târziu,
a Extensiei Universitare, ca director adjunct şi director general.
A obţinut titlul de doctor în geografie şi a urcat în ierarhia universitară
până la gradul de conferenţiar. S-a pensionat în toamna anului 2015.
Marmaţiei şi
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2.

ÎNFIINŢAREA COLEGIULUI UNIVERSITAR

Deşi era întemeietor de vechi formaţiuni statale, Maramureşul
reprezenta singura provincie geografico-istorică din România care nu avea
universitate de stat. De aceea, în anul 1997 am propus înfiinţarea Colegiului
Universitar în Municipiul Sighetu Marmaţiei, ca parte componentă a Facultăţii
de Geografie din cadrul Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (UBB).
L-am anunţat imediat despre acest fapt pe fostul meu profesor Alexandru
Diaconescu şi apoi pe Nicolae Boar, Marin Ilieş şi Gabriela Ilieş, profesori de
geografie din oraş.
La începutul anului 1998 am predat la Consiliul Naţional de Evaluare şi
Acreditare Academică dosarele celor două specializări propuse pentru Sighetu
Marmaţiei (Geografia turismului şi Gestiune economică şi teritorială).
Cele mai importante documente, care însumau aproximativ 500 de
pagini fiind definitivate, ne-am îndreptat atenţia, în zilele care au urmat, asupra
pregătirii bazei materiale, în special a spaţiilor cu destinaţie didactică (Pentru
detalii, a se vedea şi lucrarea: Hodor N., Geografie şi geografi la Sighetu
Marmaţiei, Acta Musei Maramorosiensis, 2004).
3.
PROFESORUL ALEXANDRU DIACONESCU - ULTIMUL
CUVÂNT
Profesorii clujeni care şi-au asumat activităţi academice pentru noul
colegiu universitar au fost stabiliţi în conformitate cu procedurile şi uzanţele
interne, specifice pentru UBB. Mai trebuia finalizată componenta
maramureşeană a corpului profesoral, în special cea repartizată pentru predarea
de seminarii şi lucrări practice.
În luna februarie, regretatul profesor Alexandru Diaconescu,
colaboratorul meu direct, deşi mi-a fost profesor la liceu, mi s-a adresat cu o
formula oarecum protocolară şi mi-a spus: "-Domnule profesor, vă rog să nu
promiteţi ore nimănui, până când vom stabili împreună componenţa
personalului didactic!" Aceasta era de fapt şi intenţia mea. Nici nu se putea
altfel, decât printr-o înţelegere între noi doi, cu acceptul profesorilor clujeni
titulari de curs şi cu acordul conducerilor catedrelor, a decanilor şi consiliilor
profesorale ale facultăţilor, validate de Rectoratul şi de Senatul UBB. I-am
explicat profesorului Diaconescu procedurile care erau de urmat şi i-am pus
următoarea întrebare: "- Domnule profesor, vă rog să-mi spuneţi care sunt
specialiştii de la nivel local la care v-ati gândit!". Am primit următorul răspuns:
"-Trebuie să ne mai consultăm, dar primul dintre aceştia va fi Nicu Boar".
4.
COOPTAREA
PROFESORULUI
NICOLAE
BOAR
ÎN
CONDUCEREA ECHIPEI DE ORGANIZARE A COLEGIULUI
Am ţinut minte bine cuvintele relatate mai sus, cu atât mai mult cu cât
aceasta avea să fie, din nefericire, cea din urmă discuţie pe care am avut-o cu
profesorul Diaconescu, ultima noastră întâlnire. Am luat recomandarea aceasta
ca fiind mai mult decât un sfat, aproape ca un ordin pe care l-am acceptat fără
să-l mai analizez vreodată. De altfel, nici nu era necesar. Cunoşteam deja destul
de bine activitatea profesorului Boar şi l-am cooptat imediat în mica noastră
echipă de conducere a grupului de lucru.
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În următoarele luni am făcut mai multe vizite la Sighetu Marmaţiei. De
fiecare dată, îl anunţam şi îl rugam să participe la întâlnirile noastre, deşi încă
nu era nominalizat pentru o anumită funcţie. De fapt, noi toţi eram voluntari, iar
tot ceea ce era necesar să realizăm, făceam de cele mai multe ori din proprie
iniţiativă, în limitele legilor şi regulamentelor impuse şi tot timpul cu deplină
convingere. Numai aşa s-a putut ctitori această frumoasă instituţie academică!
5.

CONDUCEREA COLEGIULUI UNIVERSITAR
A venit momentul să ne asumăm şi să ne pregătim cursurile. Am preluat
amândoi mai multe sarcini didactice, deşi eu am rămas tot timpul cu norma de
bază la Cluj-Napoca şi dânsul încă îşi păstra postul de titular de la liceu.
În scurt timp, eu am fost numit director al Colegiului, iar profesorul
Boar a ocupat funcţia de director adjunct. Amândoi eram subordonaţi
decanatelor facultăţilor de la Cluj-Napoca şi Rectoratului UBB. În toamna
anului 1998, am inaugurat instituţia cu două specializări profilate pe turism şi
gestiune, urmând ca în anul 1999 să fie autorizată şi cea de-a treia specializare,
axată pe domeniul pedagogic. Din anul 2001, profesorul Boar a ocupat funcţia
de director general al Colegiului şi apoi al Extensiei Universitare pentru o
perioadă de aproximativ un deceniu.
Primul profesor cu normă întreagă la Colegiul Universitar a fost domnul
Marin Ilieş, angajat ca asistent la începutul anului 1999.
6.

REALIZĂRILE ŞTIINŢIFICE, DIDACTICE ŞI MANAGERIALE
În acest mod am pornit o colaborare de durată, profesorul a ocupat prin

de lucrări, a început munca pentru doctorat, cartea
ani prin publicarea tezei fiind încununată cu premiul
"Simion Mehedinţi" al Academiei Române pe anul 2005.
Am participat împreună la multe activităţi academice şi administrative
din Sighetu Marmaţiei şi din Cluj-Napoca, am adus în oraş diferite personalităţi
din cadrul UBB şi profesori de marcă din diferite ţări, am organizat cu
regularitate acţiuni comune ale studenţilor clujeni şi maramureşeni, am făcut
numeroase cercetări de teren, am publicat împreună lucrări ştiinţifice importante,
am organizat simpozioane ştiinţifice etc.
Domnul profesor Nicolae Boar poate prezenta astăzi specialiştilor
realizări ştiinţifice deosebit de bogate care cuprind trei cărţi, numeroase hărţi şi
zeci de lucrări publicate (în total, aceste trei categorii depăşesc 75 de titluri),
mai ales din domeniile Geografiei regionale, Geografiei umane şi Turismului,
Geografiei politice, precum şi participarea la numeroase reuniuni ştiinţifice de
mare anvergură (peste 70).
Trebuie evidenţiată contribuţia deosebită a profesorului la realizarea a
13 proiecte de cercetare şi granturi, la dotarea laboratoarelor facultăţilor şi în
mod special la amenajarea spaţiilor de învăţământ din cele două locaţii
sighetene ale UBB situate în străzile Iuliu Maniu, nr. 67 şi Avram Iancu, nr. 6.
Activitatea didactică a domnului profesor Nicolae Boar însumează
educarea mai multor generaţii de elevi şi a 15 promoţii de studenţi de la
specializările: Geografia turismului, Gestiune economică şi teritorială,
concurs un post de

şef

rezultată după câţiva
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Economia

comerţului,

învăţământului

primar

Contabilitate şi informatică de gestiune, Pedagogia
gimnazial, Institutori - limba engleză, Geografia

şi

mediului etc.
7. CONCLUZII
Profesorul Nicolae Boar a deţinut timp de peste un deceniu funcţia de
director general al Colegiului Universitar din Sighetu Marmaţiei şi al Extensiei
Universitare şi se poate mândri astăzi cu realizările sale. Merită evidenţiat
spiritual său colegial şi deschiderea sa permanentă pentru colaborarea cu colegii
şi cu studenţii.
Realizările domniei sale ocupă un palier larg în care domină cercetările
de Geografie regională şi Geografie umană, în special Turism precum şi
importantele contribuţii manageriale.
A ocupat un loc de seamă în cadrul corpului academic al Extensiei
Universitare din Sighetu Marmaţiei a Universităţii "Babeş-Bolyai" în calitate de
cadru didactic titular şi continuă participarea la sarcinile didactice şi de
cercetare printr-o bogată activitate şi după data pensionării sale din toamna
anului 2015.
Amintim în continuare câteva dintre lucrările sale cele mai importante,
conform CV-ului pe care ni l-a pus la dispoziţie:
l.
Ilieş M., Ilieş Gabriela, Boar N., Ilieş Al., Dăncuş M, Ilieş Al, Vlaicu
Ioana, Popşa Daniela (2000), Descoperă Sighetu Marmaţiei. Hartă turistică şi
text, Marinex, Baia Mare;
2.
Ilieş M., Ilieş Gabriela, Boar N., Ilieş Al., Dăncuş M., Hodor N., Vlaicu
Ioana, Popşa Daniela (2001), Zona etnografică Maramureş. Hartă turistică şi
text, Edit. Universităţii din Oradea;
3.
Ilieş, M., Ilieş Gabriela, Boar N. (2001), Ţara Oaşului. Hartă turistică şi
text, Marinex Baia Mare;
4.
Boar N., Cocean P., Ciangă N., Ilieş M., Ilieş Gabriela, Hodor N.,
Şteliac Nela, Popşa Daniela (2002) Harta turistică a regiunii transfrontaliere
româno-ucrainiene a Maramureşului, Edit. Presa Universitară Clujeană;
5.
Ilieş M., Ilieş Gabriela, Boar N., (2002), Ţara Maramureşului. Hartă
turistică şi text. Edit. Universităţii din Oradea;
6.
Boar N. (2002), The salt and the mineral water. Two touristic resources
of the Maramureş space", "Geomorfologicini Doslidjennia v Ucraini: :
Mijnule, Suceasne, Maibutne", Vidavniţii ţentr LNU im.Ivana Franca
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Gheorghe Vornicu 1 şi rolul său în afirmarea
Muzeului Maramureşului

Prof. univ. dr. Ioan

Opriş

Bucureşti

În multe locuri istoria aşează, treptat, cuvenite „semne" pe seama celor
care au servit-o cu dăruire, fără să-şi precupeţească energia, timpul şi resursele.
Nu însă peste tot îi regăsim tocmai pe aceştia, lăsând parcă voit uitării
demersurile lor. Reparaţia în asemenea situaţii trebuie grabnic făcută. Despre un
înaintaş din clasa uitaţilor de istorie scriem aici, un dascăl căruia i se cuvine
recunoştinţă şi un loc foarte bine subliniat în cultura maramureşeană: Gheorghe
Vornicu. Numele său ar trebui să-l întâlnim pe frontispiciul muzeului din
Sighetu Marmaţiei iar figura sa, întruchipată în bronzul unei statui, în chiar
centrul aşezării. Argumentele de mai jos, de natură documentară, se adaugă
celor deja evocate de prestigiosul nostru confrate dr. Mihai Dăncuş 2 , cel care i-a
desăvârşit lui Gheorghe Vomicu proiectul, dându-i dimensiuni impresionante.

***
La 15 iulie 1930, profesorul Gheorghe Vomicu îi scria noului ministru
al Instrucţiunii Publice şi Cultelor, Nicolae Costăchescu, că ministerul pe care-l
conducea şi „Casa Şcoalelor" i-au refuzat „ani de-a rândul să mă pună în buget",
tărăgănând o decizie de subordonare a Muzeului din Sighetu Marmaţiei fie la
Primărie, fie la Prefectură; însă ambele „se oferă a-l lua în proprietatea lor ca un
patrimoniu al Ţării Voievozilor Maramureşeni, şi ca atare a-l întreţine şi
dezvolta, mai ales că ambele aceste instituţiuni au ajutat muzeul cu frumoase
3
donaţiuni în bani" • Intervenţia lui Vomicu presupunem că s-a făcut direct şi
personal, de vreme ce în ziua următoare ministerul s-a adresat Prefecturii
Judeţului, întrebând dacă asuma preluarea muzeului. La 28 iulie 1930,
Administraţia Judeţului Maramureş - Serviciul administraţiei generale a
comunicat la Bucureşti, prin preşedintele George Dan, că „ia în mod solemn
angajamentul de a face toate sacrificiile pentru dezvoltarea, aranjarea şi
întreţinerea acestui Muzeu, singurul păstrător al documentelor de viaţă al
mândrului Ţinut maramureşean, punându-l astfel oricând la dispoziţia
G Vomicu (1892 Angheleşti - Putna - ?), studii universitare de geografie la Cluj,
profesor la Sighetu! Marmaţiei şi Oradea. Director al ziarului „Gazeta maramureşeană",
ziarist cu colaborări la ,,Adevărul", „Dimineaţa'', „Universul". Lucrări publicate:
Geografia judeţului Maramureş, Bucureşti 1924; Organizarea muncei ţăranului
maramureşan, Sighet 1926; Maramureşul, Bucureşti 1929. Vezi la Lucian Predescu,
Enciclopedia Cugetarea, Cugetarea - Georgescu Delafras, Bucureşti 1940, p.911
2
Vezi în Mihai Dăncuş, Vernacular Architecture and Other Values of Folk Cu/ture in
the Collections of the Maramureş Ethnographic Museum, Editura Dacia XXI, Cluj
Napoca, 2010, p. 19.
3
Cf. adresa cu antetul Muzeul Etnografic Maramureşan din Sighet nr. 1/15. VII. 1930,
în ANIC, fond MCA, dosar 1111930, f. 21.
1
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publicului

şi

a

cercetătorilor,

aceasta fiind în primul rând în interesul

străvechiului nostru ţinut şi apoi în însăşi interesul Patriei şi a culturii umane"'.

Numit profesor la Şcoala Normală din Sighet, în 1921, Gheorghe
Vomicu şi-a descoperit vocaţia muzeografică justificată astfel: „am putut vedea
importanţa etnografică şi naţională a culturii poporului maramureşean şi de aici
a purces în mintea mea ideea absolutei necesităţi a unui muzeu etnografic,
păstrător a tuturor lucrurilor în care se oglindeşte această cultură din bătrâna ţară
a Voievozilor" 2• Opinie şi convingeri deopotrivă i-au întărit lui Vomicu ideea,
care la colegii săi profesori era „strâns legată de arheologie", considerând
aceştia că în Maramureş „din cauza climei veşnic ploioase nepăstrând astfel de
pietre (!arheologice!), nu se poate crea muzeu" 3 . Ca să-l potolească, cei din
conducerea Şcolii i-au dat iniţial o cameră mică, neîncăpătoare, pe care i-au
luat-o repede pentru infirmerie, oferindu-i loc în bibliotecă, până în anul 1924,
când portarul Şcolii i-a adus obiectele colectate „în braţe acasă iar la mine".
Profitând de inaugurarea cu fast a bustului lui Ioan Mihali de Apşa, în mai 1925,
şi-a expus patrimoniul adunat în Palatul Cultural, unde „au fost văzute pentru
prima dată de publicul mirat că pe neştiute s-a putut alcătui un început de muzeu
atât de iute răsărit" 4 • Cu acel prilej a şi primit primele elogii de la ministrul
Cultelor şi Artelor, Alexandru Lapedatu, care a scris „în cartea muzeului
cuvinte de laudă". În luna septembrie 1926 - cum o arată şi dr. Mihai Dăncuş Simion Mehedinţi „a scris o pagină de admiraţie pentru nou înfiinţata
5
instituţie" , aducând în sălile muzeului pe toţi participanţii la Congresul
Naţional de Geografie. Cu acea ocazie, la 7 septembrie 1926, prestigiosul
învăţat a spus: „Generaţia risipitoare de azi nu poate preţui cum se cuvine opera
începută în Sighetul confundat sub atâtea aluviuni eterogene. Va veni însă
timpul, când o generaţie creatoare - şi prin urmare respectuoasă faţă de trecut va întreba cu mirare: cum de s-a început atât de târziu această operă profund
culturală? Acei urmaşi vor pomeni cu adâncă recunoştinţă numele tuturor celor
ce au sprijinit pe culegătorul cel vrednic al documentelor etnografice din
Maramureş şi vor osândi fără nici o cruţare pe cei ce vor fi rămas nepăsători în
acest greu moment al vieţii poporului nostru. Întemeietorul Muzeului poate fi pe
deplin mulţumit de începutul său atât de lăudabil. Profesorul Vomicu a
binemeritat de la ţară" 6 .
Cum era conceput muzeografic şi ce patrimoniu deţinea Muzeul?
Evaluarea conceptuală îl arată pe Vomicu ca pe un discipol al concepţiei lui
Romulus Vuia, al cărui muzeu clujean dădea în epocă nota modelului. Astfel, la
Sighet regăsim în cele cinci secţiuni dominanta ocupaţională; acestea erau
organizate şi reflectau în obiecte profilurile: vânătoarea (54 obiecte), păstorit şi
Cf. adresă cu nr. 8271128. VII. 1930, Sighet, idem, f. 22.
Cf. Declaraţiune Gh. Vornicu, Oradea, 20. I. 1932, idem, f. 32.
3
Ibidem.
4
Ibidem.
5
Ibidem.
6
Document prezentat în expoziţia deschisă la 2 octombrie 1996 - Aşa s-a făcut Muzeul
- la Muzeul Maramureşean Sighetu Marmaţiei, ca şi în Institutul Geografic Cluj, voi. IV,
planşa XIII, care-l prezintă pe Gheorghe Vornicu.
1

2
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păcurărit

industria
obiecte 1•

(147 obiecte), obiectele casnice (809 obiecte, ultimul o oloiniţă),
casnică (309 obiecte) şi obiecte religioase (76), totalizând 1394

Dacă evaluăm

contextul şi vremurile respective, nu ne vom reţine
pentru tenacitatea cu care Vomicu, un temerar pionier în muzeografie,
şi-a urmărit pasiunea. Refuzat de conducerea Şcolii pentru un spaţiu de
expunere, ba chiar oprindu-se curăţenia în cel de la Palatul Cultural, anchetat că
şi-ar fi însuşit bani, muzeograful şi-a văzut strădania ameninţată, în pericol de a
se destrăma colecţia, deşi inspectorul general Mitru l-a evidenţiat în cartea de
onoare a Muzeului. Ajutoarele promise în 1925 de Alexandru Lapedatu (1 O.OOO
lei), apoi în 1926, au întârziat sau nu le-a primit, ceea ce l-a demoralizat, deşi
George Vâlsan, Alexandru Tzigara-Samurcaş, I Simionescu, G. T. Kirileanu,
Coriolan Petranu nu şi-au oprit laudele la iniţiativa de la Sighet. După câţiva ani
de eforturi, mai ales de alergătură prin sate „mâncând unde, când şi ce apucam",
rupând „cel puţin 6 rânduri de haine şi ghete", a ajuns la concluzia că
„sacrificiile materiale necesitate de Muzeu mi-au mâncat în bună parte leafa
mea şi a soţiei" 2 . În acel răstimp a făcut nu mai puţin de 6 drumuri la Bucureşti,
s-a îmbolnăvit - după o cercetare de teren la Ieud - de laringită acută, ajungând
în spital la Cluj, toate acestea contând pentru moralul său. Când Muzeul se
înfiripase şi recunoaşterea lui era publică, conducerea Şcolii normale „Regele
Ferdinand" a întrezărit totuşi valoarea patrimoniului şi buna imagine pe care
acesta i-ar fi putut-o aduce. S-a adresat în acest sens ministrului - cunoscând
opinia favorabilă a lui Nicolae Iorga despre rolul muzeului şi al şcolii în
educaţie (acesta fiind prim-ministru şi ad interim la Instrucţiune Publică) cerând să li se atribuie lor instituţia; la Bucureşti s-a considerat însă cererea
nefondată, muzeul rămânând pe mai departe în subordinea Prefecturii, iar de la
Şcoala Normală, profesorul de desen Liviu Bordeaux fiind desemnat să îl
supravegheze, în baza unui Regulament ce trebuia degrabă întocmit 3 .
Fondatorul său, prof. Vomicu, a considerat măsura potrivită, apreciind că
judeţul era bine ales pentru a patrona muzeul, şi nu şcoala, acesta fiind „o
instituţie cu caracter specific regional şi naţional"4 .
admiraţia

1

Cf. proces-verbal de predare - primire din 4. IV. 1931, Gheorghe Vomicu predând lui
Gheorghe Başca, Dr. Ludovic Bathory, membri în Delegaţia Consiliului Judeţean,
asistaţi de Paul Joody, şef birou la Administraţia Judeţeană şi Iuliu Marchiş, şef serviciu
tot acolo, idem, f. 29. La predare lipseau 2 ştergare şi 5 ţoluri, pentru care s-au dat, la
schimb, 2 cojoace noi, pieptare neînscrise în inventar şi nenumerotate şi un halat alb. Cu
acelaşi prilej, au fost predate 13 scaune (3 de papură), o masă de papură, 9 mese, birouri,
9 dulapuri (8 vitrină şi 1 pentru arhivă), 1 cuier, un preş, 8 manechine şi „cartea de
cercetare a Muzeului, carte de inventar" (sub!. n.).
2
Cf. scrisoare Gh. Vomicu către Prefect, Sighet, 20. VII. 1930, idem, f. 27.
3
Cf. adresa Şcolii Normale de Învăţători „Regele Ferdinand" nr. 156/24. XI. 1931,
semnată de V. Popp, idem, f. 13.
4
În Declaraţiune, idem, f. 32. Această caracterizare obiectivă a corespuns întru totul
concepţiei muzeografice modeme, ceea ce a determinat ca în Legea 31112003 a
muzeelor şi colecţiilor publice să i se reconfirme muzeului profilul şi competenta de
muzeu regional.
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Neajunsurile materiale şi mai ales opreliştile locale l-au determinat pe
Vomicu, în 1926, să ceară transferul ca profesor în Oradea. Nu l-a obţinut în
acel an, ceea ce i-a motivat o nouă cerere în anul următor, de data aceea la Dr. C.
Anghelescu, noul ministru, înlesnită de Sabina Cantacuzino, care a susţinut-o
pasional întrucât era impresionată „de opera Dv. aşa de interesantă" de la
Sighet 1• În 1930, în sfărşit, Vomicu a fost transferat la Oradea ca profesor la
Liceul „Samuil Vulcan", iar judeţul Maramureş a hotărât să-l recompenseze
„pentru sacrificii" cu suma de 70.000 lei De acum, colecţiile au trecut la
Prefectură, ocupând de la 4 aprilie 1931 patru camere, iar pentru amenajarea lor
s-a apelat la Roska Mărton, preistorician şi muzeolog clujean, care a şi săpat în
zonă în numele Comisiunii Monumentelor Istorice; de îngrijirea muzeului din
partea prefecturii a fost desemnat Paul Joody.
La 20 iulie 1930, încurajat de prefectul Gheorghe Dan, Vomicu şi-a
scris cererea de recompensare, oferind şi exemple ale abnegaţiei şi sacrificiilor
sale „pentru clarificarea pretenţiunilor mele de ordin material, pretenţiuni care
departe de a fi exagerate (a cerut 80.000 lei, n. n.) înseamnă doar o slabă, justă
2
şi echitabilă reparaţie a cheltuielilor mai mari făcute de mine" • Primind
recompensa de 70.000 lei, „sincer cu toată bucuria mai ales că nici nu mă
gândeam la aceşti bani, deşi cu drumurile făcute, cu îmbrăcămintea uzată şi cu
bolile contactate din cauza traiului neregulat prin sate a căror consecinţă o simt
şi azi, cheltuisem mult mai mult - făcând şi datorii - deşi am şi soţia
profesoară" 3 . De acum Muzeul era asigurat: avea un om de serviciu şi un
funcţionar pentru îngrijirea sa, iar de la bugetul Prefecturii se alocaseră 5.000 lei
pentru îngrijirea colecţiilor. Evaluate puţin mai târziu, cheltuielile generale
pentru Muzeul din Sighet apar evocatoare şi pentru susţinerea financiară pe care
alte instituţii au manifestat-o în acei ani 4 •
Răspunzând solicitării lui Nicolae Iorga de a se activa ca factori de
educaţie publică, cei de la Muzeul Judeţului Maramureş au comunicat
ministerului la 20 decembrie 1931 că, la Sighet, muzeul şi colecţiile sale de
etnografie, istorie, naturale şi artă bisericească erau la dispoziţia publicului în
zilele de marţi/vineri, orele 10-12 5 • Între cele 63 de muzee din cuprinsul
1

Cf. cerere Gh. Vomicu, 7. XI. 1927, idem, f. 23-24.
Cf. cerere Gh. Vomicu, 20. VII. 1930, idem, f. 27.
3
În Declaraţiune, idem, f. 32.
4
După referatul inspectorului general Al. Pteancu [1932], acestea se prezintă astfel:
- 141.250 lei
Ministerul Cultelor şi Artelor
Fundaţia Regală „Regele Ferdinand"
- 50.000 lei
- 29.000 lei
Casa Şcoalelor
Primăria Sighetu Marmaţiei
- 25.000 lei
ASTRA
- 1O.OOO lei
- 5.000 lei
Prefectura Maramureş
Ministerul Muncii şi Ocrotirilor Sociale
- 5.000 lei
Administratorul financiar Emil Teodoru
- 2.000 lei
267.250 lei. Cf. idem, f. 17.v
5
Cf. adresa Muzeului Judeţului Maramureş din 20. XII. 1931, semnată de responsabilul
muzeului Paul Joody, loc. cit., dosar 8411932, f. 42.
2
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României, de la acea dată, iată, muzeul din Sighet era considerat unul funcţional,
capabil să răspundă, prin valoarea colecţiilor şi personal, cerinţelor primului
ministru Nicolae Iorga, vădit interesat de rolul muzeelor în societate. De acum,
Gheorghe Vomicu putea să se mândrească cu instituţia pe care o crease, de care
îşi leagă în mod nemijlocit numele şi pe care o destinase urmaşilor voievozilor
maramureşeni.
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Despărţirea

de marele

meşter

- Găvrilă Hotico Herenta cel tânăr
(ln memoriam)
Pamfil Bi/ţiu
Baia Mare

Vestea dispariţiei neaşteptate a celui care a fost „meşterul meşterilor" Hotico Herenta cel Tânăr, un talent înnăscut, care a durat în lemn o
operă memorabilă, a căzut asupra noastră ca o lovitură de trăsnet. Chiar m-am
gândit la poetul Mihai Eminescu, când îl vedeam pe meşterul viguros, plin de
viaţă, cu o nestăpânită poftă de lucru, că ar putea să înveţe să moară vreodată.
Născut într-un leagăn de civilizaţie a lemnului, la 15 august 1938, în
Ieud, se trăgea dintr-o familie înzestrată cu harul creaţiei. Bunicul său Găvrilă
Hotico Herenta-Vâju a fost cel mai mare meşter popular al tuturor timpurilor,
din Maramureş, care stăpânea şi toate meseriile de trebuinţă ale ţăranilor. Tatăl
său Ion a fost un poet-ţăran neîntrecut, care în 1926, pe când se afla în butini,
prin pădurile Buzăului, a scris o producţie poetică, rămasă într-un caiet
manuscris, intitulat simbolic „Dorul înstrăinatului". Cu multă amabilitate
meşterul Găvrilă ne-a încredinţat acest manuscris, pe care l-am şi publicat într-o
lucrare de-a noastră, precedat de un studiu. Priveam fotografia marelui meşter şi
ce mândru era când rostea: „Îi un dac coborât de pe Columnă". M-am bucurat
pentru modul în care şi-a ştiut cinsti bunicul, care i-a călăuzit primii paşi şi de la
care a furat meseria, cum el însuşi ne-a mărturisit, apoi a aclamat cu mândrie:
„Îi port numele şi m-am străduit nu numai să i-l port cu cinste, dar şi de la
înălţimea marelui meşter care a fost. M-am străduit să-i calc pe urme. Şi să mă
apropiu de măiestria lui de neasemuit." Ca semn de cinstire i-a ridicat o troiţă
lângă casa lui din Prund-Ieud, o casă-monument, pentru care am pledat şi noi să
devină Casa memorială a marelui meşter. N-a devenit casă memorială, dar a fost
salvată prin strămutarea ei, devenind „Muzeul Etnografic Ion Pleş". Tot în semn
de cinstire a bunicului său i-a restaurat valoroasa Troiţă de pe Fieş, una dintre
puţinele opere rămase de la maestru, iar în casă îi păstrează cu pietate
Crucifixul, lucrat tot cu mare măiestrie.
L-am cunoscut chiar la începutul carierei noastre, în timpul unor
cercetări de teren la Ieud, efectuate împreună cu Francisc Nistor, directorul
Muzeului Maramureşului. Ne-au apropiat de îndată pasiunile comune, care au
cimentat între noi o strânsă prietenie, relaţii de colaborare, care au persistat până
la neaşteptata sa trecere în lumea umbrelor.
După anul 1978, când s-a transferat la Muzeul Maramureşului, l-am
întâlnit deseori, aflându-l la lucru pe şantierul de pe Dobăieş, unde trudea din
greu cu o echipă harnică la făurirea Muzeului Satului. Nu ştim exact câte
obiective a montat, oricum cu zecile, dar ceea ce ştim este strădania lui pentru
ca nimic din casele vechi sau acareturile acestora să nu le ştirbească autenticul.
Când am scris despre activitatea meşterului, ne-am convins de îndată
cât a fost ea de bogată şi de importantă, căci a ştiut să fie doctorul de elită a
peste şaptezeci de monumente istorice, unul mai important ca celălalt. Foarte
laborios şi meticulos a întocmit documentaţia amănunţită pentru fiecare. Era
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Găvrilă

https://biblioteca-digitala.ro

mândru când ne-a depănat povestea demontării şi remontării unor obiectivemonument la Secţia în aer liber de la Muzeul din Cluj. Povestea se aprindea de
entuziasm când ne vorbea de ridicarea la acelaşi muzeu a Bisericii de lemn din
Cizer, a lui Horea, zis Nicolae Ursu, important şi nemuritor personaj istoric.
Meşterul Găvrilă a fost un creator complex. A realizat şi restaurat porţi
maramureşene, troiţe şi cruci mortuare, care i-au fost comandate în ţară şi în
străinătate, una ajungând în 1990 în Munţii Pădurea Neagră din Germania. Era
tare mândru când ne povestea că opera sa slujeşte cinstirii unor mari
personalităţi maramureşene şi româneşti. Se referea la crucea de la mormântul
poetului Nichita Stănescu, de la Cimitirul Belu, cea de la mormântul pictorului
Traian Bilţiu-Dăncuş, de la Cimitirul Mănăstirii Cernica, cea de la mormântul
scriitorului sighetean Alexandru lvasiuc. A lucrat şi cruci mortuare închise în
cerc, realizate cu măiestrie, având ca motiv central scena răstignirii,
circumferinţa fiind ornamentată cu motivul torsadei, dintele de lup, unghiuri
deschise, etc.
Găvrilă Hotico Herenta cel Tânăr a lucrat cu multă măiestrie porţi
monumentale. Cea din faţa casei sale este una de factură clasică, care se
evidenţiază prin sobrietatea şi echilibrul compoziţiei ornamentale. Caracteristic
pentru porţile sale este adâncimea la care sunt săpate ornamentele în masa
lemnului, atingând până la şase centimetri. Motivele transfigurate pe porţi sunt
cele clasice, de largă circulaţie: torsada, pomul vieţii, unghiuri deschise, rombul,
rozeta, crucea, dintele de lup. Poarta de la intrarea în Muzeul de Etnografie Baia
Mare este o dovadă a evoluţiei artei meşterului, în materie de porţi. Aceasta este
concepută pe şase stâlpi, iar motivul ornamental principal al stâlpilor este
sucitura (canelurile), o influenţă venită din arta Renaşterii în arta populară.
Întâlnim pe această poartă rozeta-vârtej sau „soarele în mişcare" cum este
denumită în grai local, motiv de largă circulaţie în arta populară românească şi
universală.

Convins de nevoia perpetuării tradiţiei artei lemnului şi-a transmis
său la doi dintre cei cinci copii, care-i calcă vertiginos pe urmă.
Marele meşter a plecat, dar zestrea lui rămasă în urmă, îi va perpetua
amintirea. Cred cu tot dinadinsul că meşterul nu a murit, s-a înălţat doar la
ceruri să pună frumuseţea artei populare sub ochii îngerilor.

talentul
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amintiri, şi imagini care să le exprime gândurile şi sentimentele filtrate prin
prisma sensibilităţii lor".
Secretele remedierii greşelilor săvârşite în arta fotografică stăteau la
acest artist în felul cum ştia „să primească insuccesele ca o parte integrantă a
succeselor. Trebuie să fii conştient că nu există drum pietruit care să te ducă la
succes, iar atunci când ai greşit, prin perseverenţă şi tenacitate să ştii să iei totul
de la început, până ce obţii rezultatul dorit. Mulţumirea e mai profundă decât în
cazul când obţii rezultate fără greutăţi."
Iuliu Pop a fost, printr-o activitate neobosită, un propagator al artei
fotografice şi al frumosului în rândul semenilor. Formele de propagare a trudei
sale în rândul iubitorilor de frumos au fost multiple. În afara expoziţiilor a
folosit cu succes diaporama, diapozitivul, care au ilustrat tematica diferitelor
expuneri, comunicări, conferinţe, fiind combatant al multor simpozioane,
sesiuni de comunicări, mese rotunde. Activitatea lui s-a desfăşurat în şcoli,
cămine culturale, universităţi. Cu fotografiile sale s-au ilustrat un număr
impresionant de ziare şi reviste.
Stimularea tinerilor artişti fotografi, amatori sau profesionişti, a fost la
Iuliu Pop o preocupare constantă şi pasionantă. Împreună am făcut parte din
diverse jurii la expoziţii de fotografii, în care au expus profesionişti şi amatori.
Pe toţi i-a încurajat cu o căldură părintească.
Fotografia artistică i-a descoperit lui Iuliu Pop şi alte pasiuni, între care
dragostea pentru arta populară. Rezultatele acestei pasiuni le-a materializat în
lucrările: „Ceramica de Seini". Studiu publicat în: Marrnaţia, III, 1977,
„Pecetare maramureşene'', Editura Cybela, 1995, iar lucrarea „Motive
ornamentale pe ceramica din Ţara Oaşului" a rămas în manuscris. Lucrarea
lui monumentală „Arhitectura Maramureşului'', elaborată împreună cu un
colectiv de specialişti arhitecţi, în care au fost investigate peste l 50 de
monumente de arhitectură din mediul rural şi urban, de lemn şi zid, a rămas în
manuscris. Dacă s-ar fi găsit bani să se publice, ar fi rezultat o enciclopedie a
arhitecturii culte şi populare din colţul nordic de ţară.
Fototeca rămasă în urma artistului reprezintă o comoară fără de preţ,
care în timpul vieţii a fost prea puţin valorificată. Cât a trăit nu a avut bucuria
să-şi vadă măcar un album publicat. O machetă a unui album rămasă în arhiva
particulară este o intenţie de a-şi fi valorificat, chiar şi sumar, truda sa artistică,
dar nici această intenţie nu a izbutit.
Acesta a fost artistul, cercetătorul şi omul de cultură Iuliu Pop, un om
minunat, un truditor neobosit pentru cauza artei fotografice de calitate, menită a
bucura inimile şi sufletele semenilor.
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Repere ale credinţei din Ţara Maramureşului:
Episcopul Serafim (Ştefan Petrovay)
Prof. dr. Ion Petrovai
Liceul Tehnologic "Al.

Filipaşcu"

Petrova

Începuturile unei v1eţ1 bisericeşti organizate cu episcopie proprie a
românilor din Maramureş datează de la sfârşitul veacului al XIV -lea şi este în
strânsă legătură cu Mănăstirea Peri cu hramul Sfăntul Arhanghel Mihail,
ridicată de voievodul Sas, fiul voievodului Dragoş. înainte de 1391, pe teritoriul
satului Ţeres, în dreapta Tisei, azi în Ucraina Subcarpatică.
Această mănăstire e amintită pentru prima dată într-un "document
oficial al judelui curiei regale din 2 februarie 1382". 1 în anul 1391 voievozii
din Maramureş Baku şi Dragu, fiii voievodului Sas se prezintă personal Ia
patriarhul Antonie din Constantinopol şi-i închină Mănăstirea Peri, ctitoria
tatălui lor.
Patriarhul binecuvântează această închinare declarând mănăstirea
stavropighie patriarhală, iar egumenului Pahomie şi urmaşilor săi li se acordă
titlul de exarhi adică împuterniciţi patriarhali cu autoritate sau jurisdicţiune ca şi
a unui episcop, peste toţi preoţii de pe moşiile mănăstirii din Peri şi peste un
teritoriu din comitatele învecinate. Astfel actul patriarhal din 1391 poate fi
numit actul de naştere al episcopiei ortodoxe-române din Maramureş.
Începând însă cu anul 1391 până în 1600 ţinutul Maramureşului este
disputat religios mereu de către stăpânirea principilor şi nobililor străini în
funcţie de interese. De la 1657 până în 1700 Maramureşul a fost dat oficial în
stăpânirea duhovnicească a mitropoliţilor români ai Ardealului din Alba Iulia.
Dar puterea lor peste biserica maramureşeană a fost înlocuită uneori prin cea a
episcopilor locali puşi şi recunoscuţi de mai marii politici ai ţinutului şi astfel
biserica Maramureşului devine mărul discordiei între mitropoliţii români din
Aba Iulia şi episcopii ruteni din Muncaciu.
În anul 1656 mitropolitul de la Alba Iulia primeşte jurisdicţie şi asupra
Maramureşului, dar nu-şi poate exercita jurisdicţia deoarece Maramureşul avea
episcop propriu pe Mihai Molodeţ. Însă în anul 1662 Mihai Molodeţ este
destituit „ .pentru fapte neplăcute stăpânirii calvine". 2 Din acest an şi până în
1680 biserica din Maramureş este păstorită de mitropolitul Sava Brancovici,
mitropolit al Ardealului, care în anul 1672 vine în Maramureş şi sfinţeşte
biserica Mănăstirii Moisei. După Sava Brancovici Maramureşul a fost păstorit
de urmaşii săi mitropoliţii Varlaam (1685 - 1692) şi Teofil (1692 - 1697).
În anii 1698 - 1700 propaganda pentru unirea cu catolicismul a început
a se înfăptui şi în Maramureş. Această propagandă a fost zădărnicită de
episcopul Iosif Stoica ( 1690 - 1711 ), un om bogat dintr-o familie nobilă, sfinţit
în Moldova şi hirotonit în demnitatea de episcop al Maramureşului de către
Ioan Mihalyi de Apşa - Diplome maramureşene ... , Sighet, 1900, p. 91
Ştefan Meteş - Istoria mănăstirilor româneşti din Transilvania şi Ungaria, Sibiu,
1936,p.233

1

2
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Iuliu Pop sau fotografia ca artă şi document
(O sută de ani de la naştere)
Pamfil Bilţiu
Baia Mare

În marea lui modestie
Iuliu Pop nu vorbea despre sine,
considerând că este cu mult mai
nimerit ca în locul său să
vorbească arta sa. Acest artist al
fotografiei s-a născut la Negreşti ,
la 6 iulie 1915, fiind unul dintre
cei cinci copii ai preotului Andrei
Pop, care a fost capelan la Şişeşti,
în vremea când păstorea Vasile
Lucaciu. În memoria copilului de
atunci
s-a
întipărit
chipul
tribunului, pe care îl evoca cu
veneraţie: „De câte ori se întorcea
din lume îşi făcea vreme să adune
copiii în jurul său, să-i întrebe de
carte şi să le-mpartă bănuţi de
argint."
Iuliu Pop a urmat liceul la
Satu Mare şi facultatea la Cluj,
devenind jurist, profesie pe care a slujit-o cu pasiune şi devotament peste patru
decenii.
Pasiunea pentru fotografie îşi are începuturile în anii de liceu, la Satu
Mare, unde a beneficiat de îndrumările lui Ioniţă Andron, şi el oşan din Racşa,
mare pasionat şi artist al fotografiei.
În 1942 izbuteşte primele fotografii artistice care i-au aprins o mare
pasiune pentru fotografie. Prima participare la o expoziţie de fotografii artistice
are loc la Bucureşti în 1964. I-a urmat cea de la Tg. Mureş din 1965, apoi
urmată de o alta la Bucureşti în 1967. În anul 1968 Iuliu Pop devine membru al
Asociaţiei Artiştilor Fotografi din România (AAFR), iar din 1976 devine
membru al Federaţiei Internaţionale a Artiştilor Fotografi.
Începând cu 1960 lucrările sale au început să facă ocolul pământului
românesc, numărul expoziţiilor pe care le deschide în oraşele mari din ţară
ridicându-se la peste 40. A expus la Bucureşti, Cluj-Napoca, Iaşi , Timişoara,
Tg. Mureş, Braşov, Craiova, Ploieşti şi multe altele.
Treptat arta lui Iuliu Pop elaborată cu trudă a început să facă înconjurul
globului pământesc. A expus în China, Cehoslovacia, Olanda, Austri,
Portugalia, grecia, Ungaria, America, Rusia, Italia şi altele.
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În discuţiile purtate Iuliu Pop mi s-a destăinuit, împărtăşindu-mi câte
ceva din culisele pasiunii sale. Am reţinut că tainele artei fotografice au fost
cucerite de către artist în trepte urcate succesiv, până ce a atins perfecţiunea.
Până în 1950 a fotografiat ca toţi amatorii, rezultatele fiind când mai bune, când
mai slabe. După ce şi-a cumpărat un aparat Rolleiflex şi-a început ucenicia. A
comandat revista Fotografia, pe o perioadă de zece ani şi a studiat-o cu atenţie
toată colecţia, dobândind multiple cunoştinţe de optică, tehnică şi de laborator.
A început să vadă cu alţi ochi subiectul fotografiat, realizând imagini artistice.
Vorbind de tematica fotografiilor lui Iuliu Pop ne convingem că în
concepţia lui fotografia nu este numai artă ci şi document. Aşa ne putem explica
varietatea conţinutului fotografiilor sale. Pe Iuliu Pop l-au atras tradiţiile, cu
care era înfrăţit din copilărie, căci ele aparţineau vieţii satului în care a copilărit
şi trăit o parte din viaţă. A imortalizat secvenţe din datini şi obiceiuri, artă
populară, vestigii arheologice, documente istorice vechi, portrete de bătrâni.
Multe imagini cuprind aspecte ale artei şi arhitecturii populare. Personal l-am
văzut pe teren cum fotografia în casele oamenilor covoare, obiecte ornamentate
de lemn, ceramică sau alte piese de textilărie populară.
Fiind un om de omenie se apropia cu multă căldură de ţărani, mai ales
de aceia ale căror case erau veritabile muzee de artă populară de familie. Era
îndrăgostit pur şi simplu de bisericile de lemn şi de meşterii populari cei mai
iscusiţi. Împreună i-am vizitat pe marii meşteri Ion Stan Pătraş din Săpânţa,
Gheorghe Borodi din Vadu Izei, Ion Ţîplea din Fereşti, Găvrilă Utan din
Călineşti.

Pentru Iuliu Pop fotografia a constituit un bun mijloc de conservare,
mai ales, unele aspecte ale culturii populare aflate pe drumul dispariţiei: port
popular, case vechi, instalaţii ţărăneşti, etc. Era ferm convins că dinamica vieţii
modeme, aplicarea descoperirilor ştiinţifice se răsfrâng asupra vieţii satului şi
contribuie la ştergerea şi dispariţia unor aspecte ale culturii populare. De aceea,
spunea el, fotografia peste vreme poate sluji ca un preţios document.
Două zone etnofolclorice l-au atras în mod deosebit: Maramureşul şi
Ţara Oaşului. „Am fost convins că în aceste zone se mai păstrează valori
autentice ale folclorului şi artei populare într-o perioadă în care transformările şi
drumul spre progres şi civilizaţie îşi spun cuvântul, iar schimbările din viaţa
socială modifică şi imaginaţia artistică."

Iuliu Pop a caracterizat plastic ce înseamnă a fi un bun fotograf.
Considera că unui bun fotograf îi sunt necesare multiple calităţi, căci „el
calculează ca un inginer, gândeşte ca un filozof, dar priveşte lumea ca un
poet". Era şi adeptul celor spuse de Eugen Iarovici: „Eu cred că a fi artist
fotograf înseamnă că, pe lângă talent şi pasiune, hărnicie, cultură generală bună,
pregătire bună şi multă experienţă."

În fotografie Iuliu Pop vedea un mijloc eficient de educaţie a semenului
şi asta pentru că „ea este un mijloc de comunicare între oameni. Fotografii, de
orice categorie, fie profesionişti, fie amatori, caută să stăpânească tainele artei,
ale tehnicii fotografice, cumulează cunoştinţe de optică, chimie, estetică,
experienţă de viaţă şi cultură generală. Ei caută să reţină pe lângă imagini,
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care episcopul Serafim l-a cumpărat pentru biserica din Apşa de Jos. Numele
episcopului folosit de cercetătorii vieţii şi activităţii lui a fost când Serafin, când
Serafim dar consideram că numele este cel de Serafim conform asumării făcute
de episcop în consemnarea de pe Mineiul amintit.
Numele de Serafim este credibil şi pentru că în istoria bisericii ortodoxe
au mai existat slujitori cu acest nume. Astfel unul dintre ucenicii Sfântului
Paisie Velicikovski pe nume Serafim ridică un lăcaş de închinare la şaizeci de
kilometri de Chişinău într-o poiană numită Frumuşica, în secolul al XVIII-lea,
lăcaş ce poartă numele Frumoasa.
Se ştie că în Maramureş au existat în vremurile mai vechi 14 mănăstiri
care erau ridicate în satele unde voievozii şi cnejii români îşi aveau reşedinţa
sau pe moşiile stăpânite de aceştia, fapt ce ar explica prezenţa mănăstirilor în
multe localităţi din Maramureş şi prin urmare şi în Petrova. În virtutea acestei
tradiţii reşedinţa episcopului Ştefan Petrovay, Serafim de Petrova a fost
mănăstirea din Petrova situată pe cursul inferior al râului Vişeu ''pe câmpul de
lângă râul Bistri".
Din protocolul Congregaţiei comitatense din 2 iunie 1643 reiese că în
satul Petrova exista o mănăstire ortodoxă română căreia "întreaga familie
Petrovay a dăruit pentru locuinţă călugări/or pe veci câmpul de lângă râul
Bistri cu toate apartinenţiile, cu păduri, lazuri, ape, drepturi de pescuit etc. aşa
că dacă cineva, din membrii familiei Petrovay, ar voi a nimici donaţiunea
acestora să plătească I 00 de galbeni". 1
Desigur că episcopul Serafim de Petrova a continuat lupta de păstrare a
dreptei credinţe ortodoxe la fel ca înaintaşul său Iosif Stoica. Din activitatea
episcopului Serafim ştim ca „ el a hirotonit diaconi ortodocşi veniţi din Ardeal
şi din dieceza Muncaciului. "2
Episcopul Serafim a păstorit credincioşii cinci ani şi atât în această
perioadă cât şi în întreaga viaţă a luptat mereu pentru a-şi păstra poziţia în
mijlocul marilor primejdii ale acelor vremi. Catolicii îl credeau ortodox cu
simpatii calvine şi deci primejdios pentru propaganda lor, calvinii îl considerau
agent al catolicismului şi de aceea foloseau toate mijloacele pentru a-1 putea
răsturna din scaunul episcopal.
În acele vremuri tulburi episcopul Serafim încearcă să se pună sub o
protecţie, fie a calvinilor, fie a catolicilor. Boierimea românească a Comitatului
protestează când crede că vrea să se unească cu Roma, dar în acelaşi timp
catolicii nu-l recunosc de episcop pentru că „ a fost ales de popor şi nu numit de
rege, ceea ce e împotriva legilor. "3 '

Tit Bud - Date istorice despre protopopiatele parohiile şi mănăstirile din Maramureş,
Gherla, 1911, p.58
2
Simion Reli - Biserica ortodoxă din maramureş în vremurile trecute, Cernăuţi, 1938,
~· 119
Zenovie Pâclişanu -Din istoria bisericeasca a Maramureşului în Cultura creştină,
anul III. Blaj, 25 Maiu, 1913, nr. 11
1

309
https://biblioteca-digitala.ro

De altfel iezuiţii nu aveau mari speranţe în unirea maramureşenilor
deoarece, erau de părere că „preoţimea era foarte simplă şi neînvâţată" 1 , dar îşi
puneau nădejdea în generaţia tânără care studia în şcolile lor.
În soborul general din 9 martie 1713 ţinut la Sighet preoţii l-au
confirmat din nou episcop pe Serafim, alegere care a fost aprobată şi de
autorităţile comitatense în 16 mai a aceluiaşi an. După alegere episcopul
Serafim este. atacat din toate părţile. În 15 iulie 1713 Filipowicz,
administratorul diecezei Muncaciului, scrie congregaţiei De propaganda fide din
Roma că una dintre primejdiile cele mai mari care stau în calea propagandei
catolice este episcopul ortodox al Maramureşului, Serafim.
La începutul anului 1714 vicarul diecezei Muncaciului Bizanczi se
adresează direct Comitatului, cerând destituirea episcopului Serafim. Astfel în
14 februarie 1714 Comitatul îi răspunde lui Bizanczi că destituirea episcopului
nu ţine de competenţa sa şi că episcopul are toate „scrisorile" necesare şi deci
nu-l poate împiedica nimeni de la exercitarea drepturilor sale vlădiceşti
" ... dumnealui (episcopul) are scrisori care îl îndreptăţesc să
funcţioneze ca episcop şi nu-l poate opri de la aceasta, încolo dumnealui are
voie să îngăduie ori nu sfinţire diaconilor din afară. "2
Împotriva episcopului unelteau acum şi calvinii şi catolicii acest lucru
fiind dovedit de evenimentele din vara anului 1714. Astfel Comitatul scrie
Consistoriului reformat că nici reprezentanţii calvini din Congregaţie nu mai pot
3
să sufere „păcatele lui Serafim " , păcatul fiind faptul că nu s-a conformat
obligaţiilor religioase ale Comitatului calvinesc.
Tot în această perioadă este numit episcop al Muncaciului Iosif
Hodemiarski, numire făcută de Curtea din Viena, dar lară aprobarea Romei.
Acesta vine în Maramureş şi-l cheamă pe episcopul Serafim la el şi-i cere
documentele în baza cărora păstoreşte credincioşii din Comitat. Episcopul n-a
arătat documentele deşi în acelaşi an Comitatul îi răspunde lui Bizanczi, vicarul
diecezei Muncaciului, că episcopul are „ scrisorile" necesare ocupării scaunului
vlădicesc.

Prin urmare episcopul este dat pe mâna colonelului Schwaininger până
la proxima adunare comitatensă în care drepturile lui vlădiceşti aveau să fie
aduse din nou în discuţie în faţa reprezentanţilor Comitatului. Episcopul
Serafim a fost întemniţat şi dus în Cetatea Hustului. În vremea aceasta episcopul
Muncaciului Hodermarski a intrat în legătură cu preoţimea rămasă fără păstor
pe care a convocat-o la un sinod pentru a-i convinge pe preoţi de necesitatea
Unirii cu Roma. În Congregaţia comitatensă Hodemiarski însoţit de iezuitul
Carol Jungwirth şi de călugărul franciscan Benedict cere din nou documentele
lui Serafim (actul de numire şi de consacrare). Comitatul nu-l apără pe Serafim
acuzându-l că a încercat să-i convertească pe preoţi la catolicism.
1

Idem
Alexandru Cziple - Documente privitoare la Episcopia din Maramureş, în Analele
Academiei Române, Tomul XXXVIII, Secţiunea Istorice, Bucureşti, 1915 - 1916, p.
341
3
Idem
2
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Dosoftei, mitropolitul Moldovei. Păstoria episcopului Iosif Stoica s-a desfăşurat
în perioada 1690 - 1711. Primii zece ani au fost petrecuţi sub presiunea calvină,
iar următorii zece sub teroare catolică. Documentele atestă faptul că românii din
nordul Carpaţilor erau lipsiţi de cele mai elementare drepturi şi că în această
perioadă toate legile, decretele, diplomele legiferau faptul că în Transilvania
există trei naţiuni politice: unguri, saşi şi secui şi patru religii admise: calvină,
catolică, luterană şi unitariană.

În ceea ce priveşte prigonirea ortodocşilor în Transilvania, George
spunea: "goanele asupra Bisericii Răsăritului în această ţară şi în
părţile Ungariei s-au continuat în tot veacul al XVII-iea fără precurmare cum a
fost şi până in anul 1600 ". 1
Obstacolul principal în realizarea scopurilor expansioniste maghiare. îl
constituia viaţa - românească cu trăsăturile ei definitorii: credinţa ortodoxă şi
limba română. în acest context episcopul Iosif Stoica, cu întreg clerul său. s-a
opus Unirii cu Roma primite în 1701 de mitropolitul de la Alba Italia. Atanasie
Anghel. Episcopul Iosif Stoica îşi avea reşedinţa fie lângă cetatea Hust, căci
Mănăstirea Peri nu mai exista, fie la Giuleşti şi Budeşti unde erau mănăstiri. Se
presupune că mormântul episcopului Iosif Stoica ar fi în faţa altarului din
biserica mănăstirii Giuleşti.
Dr. Alexandru Cziple spunea despre episcopul Stoica „Iosif Stoica a
fost cel mai strălucit şi mai de frunte episcop al Maramureşului, a cărui faimă a
2
străbătut hotarele comitatului şi ale ţării. "
În anul 1699 împăratul Austriei sancţionează Unirea cu Roma a
românilor din Ardeal, de aceea românii din Maramureş în frunte cu episcopul
Iosif Stoica ca să scape de Unire s-au declarat de formă uniţi cu reformaţii. Dar
neîndeplinind condiţiile reformaţilor, episcopul, păstrând dreapta credinţă
ortodoxă a neamului, în martie 1705, este aruncat în temniţă fără anchetă şi fără
Bariţiu

judecată.

În această epocă se ştie că organizaţia administrativă a Bisericii române
din Maramureş era complet subjugată Congregaţiei comitatense a nobililor
calvini, spre a asigura calvinilor un amestec cât mai mare în afacerile bisericeşti
ale românilor cu scopul de a-i calviniza. Această Congregaţie avea putere
supremă peste episcopii ortodocşi şi peste preoţi, îi numea şi îi destituia după
bunul plac.
Profesorul cernăuţean Simion Reli susţine, că: „principii, nobilii şi
clericii de legea calvină erau neobosiţi în uneltirile şi străduinţele lor de-a
surpa biserica românească şi a slăbi credinţa credincioşilor ei. "3

George Bariţiu - Pagini alese din Istoria Transilvaniei Pre două sute de ani în urmă,
voi. I. Sibiu, 1889, p. 135
2
Alexandru Cziple - Documente privitoare la Episcopia din Maramureş, în Analele
Academiei Române, Tomul XXXVIII, Secţiunea Istorice, Bucureşti, 1915 - 1916, p.
339 - 341
3
Simion Reli - Biserica ortodoxă română din Maramureş în vremurile trecute,
Cernăuţi, 1938, p. 40
1
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La întemniţarea episcopului Iosif Stoica au contribuit şi catolicii care nu
puteau trece cu vederea refuzul lui din anul 1701 când a fost chemat la Viena şi
i s-a propus Unirea religioasă cu Roma. Episcopul Stoica a rămas în temniţă
luni de zile iar principele Ardealului Francisc Rakoczy al Ii-lea dăruieşte averile
episcopale şi parohiale lui Adam Pogan de Ceh.
În 22 mai 1705 românii protestează, pentru eliberarea episcopului
cerând o judecată dreaptă, el fiind nobil şi conform legii ţării trebuie citat legal
şi dovedit. În urma acestor demersuri episcopul Stoica este eliberat dar nu-şi
poate ocupa scaunul episcopal până la căderea lui Franz Rakoczy al Ii-lea.
În anul 1707 în scaunul de mitropolit ortodox la Alba Iulia este numit Ioan Ţirca
(Iov Ţirca) dar nu va sta mult în scaunul mitropolitan pentru că Alba Iulia este
cucerită de imperiali iar Atanasie Anghel a fost repus în scaunul de mitropolit al
Ardealului. Vlădica Iov Ţirca se retrage în Maramureş şi este pus episcop în
locul lui Iosif Stoica. Nu ocupă prea mult timp nici scaunul episcopal pentru că
autorităţile nu l-au iertai că a vrut să restabilească Mitropolia Ortodoxă la Alba
Iulia, pentru că era episcop ortodox şi i-au înscenat un proces condamnându-l la
moarte, dar bănuindu-şi sentinţa a fugit în Moldova.
După plecarea lui Iov Ţirca, Iosif Stoica a rămas singurul episcop al
Maramureşului dar nerecunoscut de puterea politică. El moare în 1711 şi pentru
că Maramureşul era statornic în credinţa strămoşească ortodoxă, reprezentanţii
episcopiei greco-catolice ucrainene din Muncaci au cerut Propagandei din
Roma şi primatului Ungariei să împiedice alegerea şi numirea unui nou episcop
ortodox român pentru Biserica Maramureşului şi să treacă acest ţinut sub
jurisdicţia episcopului greco-catolic din Muncaci, Iosif Hodermarski.
Astfel Polycarp Filipowicz, administratorul diecezei Muncaciului, scrie
prezidentului Propagandei din Roma, în anul 1711, despre moartea episcopului
Iosif Stoica, menţionând că a sosit timpul potrivit de-a încerca din nou
supunerea Maramureşului jurisdicţiei episcopiei Muncaciului şi de-a înlătura
astfel cea mai mare piedică a propagandei catolice din acest comitat.
Acelaşi Polycarp Filipowicz în 6 octombrie 1711 aducând la cunoştinţă
cardinalului Paulucci moartea episcopului Iosif Stoica îl roagă să scrie
nunţiaturii din Viena ca să intervină la curtea împărătească pentru a nu îngădui
alegerea unui nou episcop ortodox în Maramureş ci să-i supună pe români şi
ruteni jurisdicţiei sale.
Ruga lui Filipowicz a fost împlinită şi la 1 decembrie 1711 secretarul
congregaţiei De propaganda fide, Cavalierii scrie nunţiului din Viena să stăruie
pe lângă curtea împărătească ca să nu se pună un nou episcop în locul lui Iosif
Stoica ci credincioşii din comitat să fie supuşi arhiereului din Muncaci.
Intervenţia n-a avut niciun rezultat pentru că preoţimea a ales imediat după
moartea episcopului Iosif Stoica un nou vlădică pe Ştefan Petrovay, protopopul
Ieraşului de Sus.
Hirotonit episcop al Maramureşului de mitropolitul Ghedeon al Ii-lea al
Moldovei el se intitula „ Cu mila lui Dumnezeu Serafim episcopu pravoslavnicu
Maramureşului". 1 Această titulatură se află pe un Minei slavon în manuscris pe
1

Nuţu Roşca - Mănăstirea Giuleşti, Sighetu-Marmaţiei, 201 l, p. 58
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Până la terminarea procesului episcopului a fost numit mspector al
Bisericii din Maramureş, Popa Ionaş din Moisei, ales în I O octombrie 1714.
În 26 noiembrie 1714 Comitatul însărcinează cu investigaţia împotriva
episcopului pe Mihail Raţiu şi Gavrilă Horwath. La începutul anului 1715,
soborul preoţesc l-a ales episcop pe Popa Andrei din leraşul Cosăului.
Congregaţia comitatului a cerut guvernului din Ardeal să întărească alegerea
Popei Andrei. Dar actul alegerii n-a mai ajuns la Curtea împărătească din Viena
ci s-a oprit la guvernul din Ardeal care n-a aprobat alegerea pentru că avea
pentru episcopia Maramureşului un candidat greco-catolic, pe Hodermarski,
episcopul Muncaciului care a promis "să aducă la Unire pe românii ortodocşi
. Af
„I
drn 1naramureş,
Serafim scapă din închisoare pentru că în vara anului 1715 este liber
deoarece semnează un contract pentru iobagul Alexa Bodnar din Ruscova. În
toamna anului 1715 Serafim era liber şi „preoţimea era gata să-l recunoască
iar întâistătătorul e{ 2
Autorităţilor politice nu le-a convenit aceasta iar Congregaţia
comitatului nu i-a mai recunoscut demnitatea de episcop iar episcopul de altă
dată era numit acum "Popa Ştefan de Petrova ". 3
În 9 aprilie 1717 Comitatul a poruncit ca episcopul Serafim să fie
arestat din nou fără să se cunoască motivele. După arestarea a doua oară a
episcopului Serafim de Petrova sinodul maramureşean l-a ales în 1718 ca
episcop al Maramureşului pe Dosoftei al II-iea Teodoravici arhimandrit al
Mănăstirii Uglea. După Dosoftei al Ii-lea Teodorovici la cârma episcopiei a
urmat Gavril Ştefanca de Bârsana. Episcopul Gavril Ştefanca va lupta din
răsputeri pentru păstrarea credinţei ortodoxe în Maramureş conştient de
greutăţile pe care le va înfrunta şi cunoscând soarta înaintaşilor săi Iosif Stoica
şi Serafim Petrovay întemniţaţi în Cetatea Hustului, Iov Ţirca condamnat la
moarte, Dosoftei al Ii-lea asasinat.
Persecuţiile împotriva bisericilor ortodoxe din Maramureş şi din Ardeal
au continuat prin distrugerea bisericilor şi mănăstirilor, prin arderea cărţilor
religioase, persecuţii care au culminat în anul 1740 când episcopia ortodoxă
română din Maramureş a fost desfiinţată de stăpânirea austriacă şi avea să fie
reînfiinţată în anul 193 7 după aproape 200 de ani de la desfiinţare.
În toată această perioadă de la desfiinţarea episcopiei ortodoxe din 1740
şi până la reînfiinţarea ei în 1937 lupta ortodocşilor pentru păstrarea credinţei
străbune - s-a intensificat adeseori cu urmări dramatice. Trebuie menţionată aici
mişcarea revoluţionară a românilor din Ardeal împotriva Unirii cu catolicismul
austro-ungar, izbucnită în 1759 - 1761 şi condusă de călugărul Sofronie din
Cioara, fiu de preot, mişcare care a pătruns şi în judeţele Sătmar şi Maramureş.
Cei mai dârji ortodocşi în această răscoală împotriva Unirii au fost românii din
Săpânţa şi Rona de Jos pe care episcopul unit al Muncaciului Olszawski îi

I

Idem, p. 276

Nuţu Roşca - Mănăstirea Giuleşti, Sighetu Marmaţiei, 2011, p. 61
3
Alexandru Cziple - Documente privitoare la Episcopia Maramureşului in Analele
2

Academiei Române. Tomul XXXVIII, Memoriile

Secţiunii
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Istorice, 1914, p. 348

recomandă

comitelui suprem al Maramureşului ca să-i trateze astfel: (precizare
în 24 octombrie 1761 şi vicarului său din Maramureş Andrei Szetkey)
„Am rugat pe comitele suprem din Maramureş neavând alt mijloc de a
constrânge populaţia temerară de acolo, să se îngrijească de a aresta cu
ajutorul forţei judecătoreşti, atât pe mirenii revoltaţi cât şi pe preoţii sfinţiţi
aiurea (adică ortodocşi) cari seduc poporul, a-i lega în lanţuri şi întocmai cum
s-a făcut la Satu-Mare, a-i arunca în temniţă şi a-i chinui cu sete şi cufoame". 1
Acelaşi martiraj l-au suferit şi alţi credincioşi dar nu putem încheia fără
a menţiona efortul ortodocşilor din Săcel care au trecut în masă la religia
strămoşească în anul 1900. După nenumărate ameninţări şi întemniţări
credincioşii reuşesc la 2 ianuarie 1901 să-şi sfinţească o casă de rugăciune
întemeind "prima parohie ortodoxă a românilor din Maramureş, reîntorşi de la
confesiunea greco-catolică la biserica lor strămoşească ortodoxă. "2
Dar suferinţele românilor din Săcel nu s-au terminat odată cu trecerea la
ortodoxie şi înfiinţarea unei parohii ortodoxe. Aproape niciunul n-a scăpat
neamendat sau neîntemniţat, nu li s-a dat voie să-şi clădească o clopotniţă deşi
aveau clopotele, cumpărate „astfel săcelenii ortodocşi îşi îngroapă morţii
aproape de doi ani fără tragerea clopotelor. "3
Am prezentat fapte şi evenimente din lupta credincioşilor ortodocşi de
pe meleagurile Maramureşului pentru dăinuirea credinţei strămoşeşti şi
păstrarea fiinţei naţionale care sunt edificatoare pentru dăinuirea credinţei
strămoşeşti şi păstrarea fiinţei naţionale care sunt edificatoare pentru cei care
trăiesc şi simt româneşte.
făcută
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In memoriam Stela Covaci
Scriitoarea ocultată a trecut în veşnicie. Sfărşitul lui Octombrie, anul
2015, a fost şi încheierea cursului zilelor pe Terra a Stelei Covaci. Vara a fost
capricioasă, ba chiar tragică. Nişte penali au reuşit să se substituie ca proprietari
ai casei locuite de Stela şi, cu concursul altor penali care, în prezent, umplu
„beciul domnesc" din Capitală, au reuşit s-o izgonească din apartamentul din str.
Theodor Aman nr. 9 A din Bucureşti. Veniseră cu executor judecătoresc, cu
jandarmi, cu tot dichisul ... Dar inima Stelei a luat-o razna ... Numai bine a ajuns
într-o locuinţă cu chirie la proprietar particular şi ... totul s-a năruit. Acum
odihneşte în acelaşi loc, la Bellu, unde cu douăzeci şi doi de ani în urmă, în
perimetrul aleşilor, în dreapta lui Mihai Eminescu, a fost depus trupul lui Aurel
Covaci - soţul de-o viaţă şi colegul de închisoare comunistă, o vreme ...
STELA COVACI (n. Rădăuţi-Prut, jud. Botoşani, 13 martie 1935),
fiica Eleonorei (n. Râşcanu), brodeză, şi a lui Pantelimon Pogorilovschi, inginer
agronom din Lipcani (jud. Hotin, Basarabia), cu merite profesionale deosebite
(decorat de Regele Carol II, înainte de 1940, iar de sovietici cu Premiul Lenin,
după 1955). Soră cu Ion Pogorilovschi, brâncuşolog (premiul Academiei
Române). Membră a Uniunii Scriitorilor din România. Membră a Asociaţiei
Foştilor Deţinuţi Politici.
Studii: Liceul „Regina Maria", Dorohoi (1950-1954), Facultatea de
Filologie Bucureşti, Secţia Literatură şi Critică Literară (fosta şcoală de
Literatură „M. Eminescu"), întrerupte în ultimul an de studii, fiind arestată şi
condamnată de comunişti pentru „delict de uneltire contra ordinii sociale" (Cod
Penal, art. 209), într-un proces intentat unui grup de studenţi apropiat lui
Nicolae Labiş, considerat lider, printre care se număra şi Aurel Covaci, viitorul
ei soţ. I se refuză reabilitarea şi continuarea studiilor după eliberare (1959).
Activitate socio-culturală: muncitoare funcţionară la diverse unităţi de
producţie din Capitală, creatoare de modă vestimentară în cadrul Fondului
Plastic. Colaboratoare la presa scrisă literară. Căsătorită cu Aurel Covaci ( 19521993 ), poet şi remarcabil traducător (din 14 limbi străine), cu care are doi copii:
Laura - artist plastic consacrat şi Andrei - designer şi scriitor.
Opera: Timpul asasinilor (împreună cu Cezar lvănescu), Libra, 1997;
Ceasul Utopiei (Poezii), Axa, 2003, Persecuţia. Mişcarea studenţească
anticomunistă Bucureşti-Iaşi (1956-1958), Vremea, 2006; Nopţile de coşmar
ale poetului Nicolae Labiş, Tracus Arte, 2011. Nichita Stănescu. Aurel Covaci.
Destinul unei prietenii. 1956-1983, Premier, Ploieşti, 2013.
Referinţe: „Două zile prelungite mult în noapte am fost robul lui Cezar
lvănescu şi al Stelei Covaci prin Timpul asasinilor. Cumplită carte!" (Ştefan
Fay, 1997); ,,Persecuţia, cartea Stelei Covaci, se citeşte cu sufletul la gură şi
înfiorare, ca un roman poliţist." (Doina Jela); „Persecuţia, o carte, în felul ei,
cutremurătoare." (Eugen Simion)
Dumnezeu să-i privegheze pe Covaci - Aurel şi Stela - în lumea de
dincolo!
Un grup de prieteni

314
https://biblioteca-digitala.ro

Compositional and coloristic experiments of Simon Hollosy in
landscape painting du creative period in Tiachiv

Ihor Lutsenko,
Ph D, Ukraine, Mukachevo
Annotation. In the article an attempt is made to define by means of formal
analysis the peculiarities of coloristic and compositional experiments in
landscape works of Simon Hollosy created in the second half of his creative
period in Tiachiv. In this context ways for implementing of the artist 's creative
method into artistic and educational environment are considered. Works of art
which were painted by the artist on the plein-air and are the dominating
direction of artist 's activity in the mentioned period are taken into
consideration.
Keywords. Composition, coloristics, creative period, experiment.
KoMnOJHU,iiÎHi Ta KOJIOpHCTHlfHi eKcnepHMeHTH lll. roJIJIOllli B
neu1a~u0My ~aupi nepio.uy Teop1:1ocri e M. TH1:1ie.

ÂHomau,iR. Y cmammi npo6oâumbc.R cnpo6a 3aco60M cjJopMGJ1bH020 aHGJ1i3y
03Ha'lumu oco6J1u6ocmi KO!lopucmu'lH020 ma KOMno3uqiuH020 eKcnepUMeHmiB
y :JICU60nUCHUX m6opax fil. I'OJIJIOtui, Cm6opeHUX y opyziu nO!l06UHi nepiooy
po6omu 6 M. T.R'le6i. B LfbOMY KOHmeKcmi po32J1.Râmombc.R tu!l.RXU
Bnpo6aâ:J1CeHH.R m6op1.Jo20 Memoây MUmtf.R y MucmetţbKO-oCBimHc cepeâo6uUţe.
/{o yBazu 6epymbc.R mBopu :JICU6onucy, RKi 6UKOHY6GJ1UC.R xyâo:JICHUKOM y
n!leHepi, Uţo cma6 00MiHaHmo10 MucmetţbKoi· âi.R!lbHocmi 3a3Ha'leH020 nepioây.
Kn101106i CJl06a. KoMno3utţi.R, KO!lopucmuKa, mBop'licmb, eKcnepUMeHm.
In the creations of visual arts of the last centuries there is the most
significant and important feature which characterizes innovation field and
overall gains in art - an experiment. lt is worth to provide an example of
creative and methodological gains of the Barbizon painters, impressionists, or
the first novators of art synthesis - modernists, who gave the dynamic impulse
to experiment in visual art culture in XIX and XX centuries. Innovation and
tradition is mostly a consequence of creative search (experiment) and are
considered in study of art as immensely close and tangent categories for
princip Ies and ways of analyzing phenomena of visual arts.
Approaching to the problems of plein-air in investigation it should he
mentioned that ideas of the Barbizon painters get popular in artistic circles of
Europe and they are used by Hungarian painters as well. In 1873 Lasl6 Pal, the
follower of Mihăly Munkăcsy, have settled in Barbizon. In his first works ideas
of romanticism prevail "Fontainebleau Forest" ( 1876), what is specific to many
other Hungarian artists. The evidence ofit is also the work of Mihăly Munkăcsy
"Kolpasi park" ( 1886). In French creative settlement there also worked other
artists - Lajos Deak Ebner, Laszlo Mednianszky and others [2, 21]. Barbizon
school and its ideas of plein-air gain wide methodological meaning and
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ideologica! content in the art of XX century. In the art of Hungary on the cusp
of centuries active movement for creating of art colonies (Nagybânya,
Kecskemet, Szolnok, Godollo and Tiachiv) is being formed. Tuming to works
of Mihâly Munkacsy as one of the representatives of Hungarian national
romanticism principles of innovation are visible on the basis of which
phenomenon of creative persan appears. In this meaning the artist forms the
whole epoch of traditions for Hungarian painting on which a generation of
artists is bred, among them Imre Revesz, Simon Hollosy and many other
authors.
The mast significant investigations of this historical period belong to
Hungarian and Soviet (including the students of Simon Hollosy) analytics and
art critics Lyka Kâroly [9], Nemeth Lajos [11], Reti Istvan [12], Szabo Julia [5],
Szollosy Tibor [13], Alyoshina [l], Tihomirov [7], Ostrovskiy [10], Pavlov [4].
Separate investigations belong to Romanian investigators Muradin Jeno, Tiberiu
Alexa, Traian Moldovan, Mihai Muscă. From the historical and culturologica!
aspect Hollosy staying in Tiachiv is highlighted in publications of Szollosy and
partially in memoirs of Temovets [6]. Notwithstanding sufficient number of
investigations involved problem was not taken into account or was considered
indirectly what proves its topicality.
In this investigation a goal is set to generalize phenomenon of the
artist' s painting in his last creative period and separate out specific principles of
compositional and coloristic motivations, as well as the artist' s ways to
introduce creative method into artistic and educational environment.
Considering artistic heritage of Hollosy in diachronic context it should
be mentioned that his staying in Tiachiv cardinally changes the ways of the
artist' s creative method. While the first two periods in painting creations
(Munich and Nagybanya) include romantic nostalgia inspired by national
romanticism ("Good wine" (1884), "In tavem" (1888), "Woes of Fatherland"
(1893), the period in Tiachiv colony is marked by the artist' s cognitive
perception of nature as way to improve painting mastery.
Tiachiv period is mostly characterized by ways of organizing plane of
painting. The artist actively apostrophizes to landscape as means of necessity to
investigate color in nature. In 191 O in his letter to his student the artist
highlights: "Now I think about Tiachiv. Until now I painted only landscapes, it
was necessary for leaming color. But the main treasure is hidden in people who
live there" [ 11, 106]. Through such ways of investigating nature the artists tries
to approach to compositional decision in the work "Rakotsi march", which
remained in numerous draft variants. This work does become dominating theme
of the last artist' s years of life. In the drafts the artist does not separate out the
figure of count Ferents Rakoci II as the leader of liberation revolt but those who
supported it - Ruthenian peasants. Taking into consideration analysis of
painting heritage of Simon Hollosy during his staying in the artistic colony in
Tiachiv as the final phase of his artistic studies it should be mentioned about
active creative experiment of the artist. There he demarcates searching for
characters (archetypes) for creating "Rakotsi march" which he finds among
local peasants. The draft variants are executed by the artist in expressive
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technique of plein-air painting [5, 56]. From the other side Simon Hollosy
searches for spatial, compositional and coloristic decision for this work,
experimenting in painting environment. When analyzing painting works created
in Tiachiv colony, perfection of painting genre can be observed where
compositional and coloristic decisions sound controversially.
As fine art experts affirm nearly 191 O in painting of Hollosy one can
find distinctive changes of visual language. He actively works in landscape
painting, continues his work on the drafis of "Rakotsi march" and creates two
self-portraits. On this stage of creative improvement in his works one can find
monumentality and generalization which the artist tried to convey by means of
colorful spot [11, 122]. Such an approach gives him an opportunity to focus on
coloristic tasks and building space of picture. One of the characteristic
peculiarities which appear especially in landscape is compositional experiment.
The artist turns away from traditional ways of filling painting area (rules of
academic tradition); he utilizes compositional means for depicting image of
nature in his idea of selected motive as the result of investigation. He forms
compositional background of a picture in some cases, created relative
misbalance of activities on surface, moving tonally dynamic elements and thus
freeing tonal spot in other sector of a picture, the so called "calmness zone".
Such tendency is vividly seen in the following works: "Landscape near Tiachiv"
( 191 O), "Peasant landscape" ( 1912), "Spring over the river" ( 1916). Considering
ways of composing the works, both compositional and coloristic, it is necessary
to focus on the most significant. The mentioned works allow to find from the
point of view of formal analysis regularities and principles which an artist uses
and which are different by their structure from academic tasks and principles.
Mostly he uses plane as zone of visual calmness. The most characteristically
this tendency is seen in the above mentioned works. In the work "Landscape
near Tiachiv" ( 191 O) Simon Hollosy applies compositional scheme which is not
compliant with canons of academic studying. The master conditionally
segments the plane of painted picture to four parts. Active tonal, contrast
structure goes diagonally from lower lefi segment to upper right one. In this
case an artist frees a calm background in upper lefi and lower right segrnents.
Trying to separate dynamic and passive sectors of work's space Simon
Hollosy paints his "Landscape near Tiachiv" (1912). Dominating plane of
painting is focused on depiction of celestial background. Urban environrnent
plays supplementing role (occupies not significant lower part of work), in which
the artist applies symmetry in its segrnenting. Together with this asymmetric
plane of sky is interpreted as conclusively volumetric. Except dynamic
structural strokes on celestial background a painter pictures clouds which
demonstrate the third dimension on plane of painting with realistic depth. Main
characteristic of composing work is realistic way of interpreting and transition
of corporeity and mood of sunny day. The artist demonstrates similar
compositional approach on more than one occasion, turning to the structure of
celestial background in other paintings: "Suburb of Tiachiv" ( 191 O), "Tiachiv
motive" (?) and "River" (?). Special feature of these landscapes is depicting of
summer sky, what possibly became one of ordinary tasks while making drafts to
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"Rakotsi march", because an important element of this environment ts
reproduction of illusiveness of dimensional dynamics.
The artist uses similar destructive compositional schemes in other
landscape works. Similar to Claude Monet Simon Hollosy creates "Stacks"
( 1912) with different illumination while painting sitting on one place. But
difference is nat mainly in technical means of performing but in contensive.
Painting of Simon Hollosy evolves into "state of soul" differing from "state of
seen" in Claude Monet. "Stacks" made by Simon Hollosy are material and
written under impression from seen. [ 11, 112]. In this case tuming back to
compositional structure makes possible to see segmenting of tonal spots on lefi
edge of the work and accent on the right one. Upper right part is used as a
segment of calmness. Applying such unusual treating of compositional
environment the artist focuses on reconstruction of color mode of the picture.
To such compositional experiment he applies in his work "Peasanfs yard with
cart" (1912). His etude perfection is characterized with contensive and
compositional dominants. The elements of landscape are built a little bit
fragmentally: a part of landscape, a cart in the foreground, the background is
supplemented with the element of landscape. Compositional activity of the
work is built diagonally, clase to square, the format of picture enhances the
dynamics of work which is conventionally divided diagonally into two parts.
But this task is solved by the author due to color balancing of vibration of
celestial background and falling shadow on the house, which is created "airily"
due to blue and purple color gradations. Dynamics of tonal contrasts on the
depicted cart is balanced with activity of falling shadow and light anto house, in
this manner an artist balances space of picture. The level of solving difficult
professional tasks which are put by Simon Hollosy, determines him nat only as
a good pedagogue but alsa prove about him as about a virtuous practicianpainter.
Landscape of Simon Hollosy is characterized with dynamic and strong
color structures which are performed using layers of values. Dimensional
corporeity, one of characteristic peculiarities of realistic treating, is enriched
with impressionist means of combining luxury of reflexes and local color with
sufficient quantity of tonal correlations [7, 50]. Trying to salve the problem of
coloristics, the artist tums to realists and impressionists, regarding their
achievements as means of performing painting tasks. In landscapes of the last
artist' s period one can find constant creative experiment, in which composition
and color are involved as main elements in composing and creating the idea of
work.
Pedagogic activity of the artist takes significant place in his creation.
The artist shares his experiments and creative implementations with his
students. A lot of artists from Eastem Europe, Poland, Hungary, Austria,
Germany, Romania comes to the artist for studying. As Dobuzhinskiy writes in
his memoirs: "Everything he talked about - with huge passion and sincerity was significantly thinner than corrections of Azbe. He always accented on
peering into character and individuality of nature. Unlike Azbe he did nat
propose ready formulas and with this he was totally alien to "academism" [3,
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160). In this case the subjective point of view is shown which gives possibility
to compare advantages of pedagogic systems. The main difference of such
pedagogues as Anton Azbe and Simon Hollosy is contrariety of views on
pedagocic theory which consisted in understanding role of nature and laws of
picture 's plane, principles of understanding and feeling forms of nature 9,
52 .
Environment of art colony in Tiachiv characteristically formed genre of
landscape as one of possible studying ways. This genre in timely European art
on the beginning of XX century gradually exhausted itself and was replaced
with synthesis of genres and later on - its leveling. Prevailing activity of
Hollosy's tuming to landscape presents new place and quality of this genre in
visual art. The artist uses it as means of creative self-perfection. Artistic
environment of the colony in Tiachiv was saturated with ideas which had postexpressionist character. As art critics say in the process of creative perfection
Simon Hollosy demonstrates how own evolution passing through the stages of
European modernism starting from anti-academic protest and finishing with
ways of using subjective existentialism [8, 123]. The artist rejects the rules gained in
former years leaving for him a tool of cognition and realizing ideas according to creative
concept.
Consequently in the process of formalistic analysis of painting works by Simon
Hollosy in bis last period in art colony of Tiachiv a geme of landscape appears in
renewed form. The way of studying and self-perfection through means of percepting
nature are reproduced by the artist in landscape painting taking into consideration
Tiachiv landscapes. In this respect he demonstrates ways to conscious solving tasks in
composition and coloristic. Through natural environment the artist selects the creative
tool different from sophisticated rules of academic school. Such ways and principles of
artistic thinking he realizes in students' environment who work together with their tutor.
From other side Simon Hollosy uses experiment as the way of implementing innovation
thus forming tradition to which a lot of artists including the artists from Zakarpattia in
XX century apply.
Such ways of perception of natural environment in the focus of creative selfperfection or ways of implementing creative concepts are up to date nowadays as well.
Interpreting the ways of percepting the way things are and implementing the ideas of
own existentialism are timeless and can be used not regarding directions in art
nowadays.
References

1. Anennrna, JI. C. Mwxaif My1IKaqw I JI. C. Anennrna. - M.: 11cKyccTBO, 1960. - 221 c. : in., TeKCT poc. MOBOIO.
2. rennep, K. <l>pauyJCKaH )l(HBOilHCb XIX BeKa I KaTaJIHH rennep ; nep. c
BeHrep. r. KaprnHOB ; pe.z:i;. nep. 11. IlYTOJIOBa. - Ey.z:i;aneIIIT : KopBHHa, 1988. c. 48. - TeKCT poc. MOBOIO.
3. ,ll,o6~HHCKHH, M. B. BocnoMHHaHIDI I M. B. ,ll,o6~HHCKHH. - M. :
HayKa, 1987. - 470 c. - TeKCT poc. MOBOIO.
4. IlaBJIOB, B. A.n;anb6epT Ep.z:i;eni [06pa30TBOpqi MaTepianH] : anb6oM I B.
IlaBJIOB. - K. : MHCTeUTBO, 1972. - 57 c.

319
https://biblioteca-digitala.ro

5. Ca6o, IO. )l{usonucb XIX BeKa B BeHrpuu. I IO. Ca6o. - KopsuHa. - 1988.
- 329 c. - TeKCT pac. MOBOK>.
6. TepHoseu.. li. IlubMa . .[(HeBHuKu. CrnThH I E. H. TepHoseu., M.: Cos.
Xy;::i;mKHHK, - 1977. - 356 c. -TeKcT pac. MOBOK>.
7. TuxoMupos., A. llluMoH Xommurn u ero pyccKue yqeHUKH. li HcKyccTBO.
- 1957. -N!! 8. C. 49- 52.
8. Alexa, T. Centrul artistic Baia Mare 1896-1996 IT. Alexa, T. Moldavan, M.
Musca. - Baia Mare, 1997. -448 s: iii. -TeKc aHrn, PYM· MOBaMu.
9. Karoly L. Festeszeti eletiink a milleniumrul az elso vilâghâboruig. Budapest. Magyarorszâg I Karoly Lyka li Corvina.1984. - C. 52 -TeKcT yrop.
MOBOK>.
10. Mânyokit61 Aba Novâking. Magyar kepzomiiveszet a szovjetuni6
muzeumaiban I Mânyokit61 Aba Novâking. - Budapest, 1988. - 34lc. - TeKCT
yrop, pac. MOBOK>.
11. Nemeth, L. Holl6sy Simon I Lajos Nemeth li Es kora miiveszete. Budapest, 1956. - 163 c. - TeKcT yrop. MOBOK>.
12. Reti, I. «Ho116sy Simon» (1857 - 1918) I Istvan Reti. - Nyugat, 1918. 11.
Szâm. - TeKCT yrop. MOBOK>.
13. Szollosy, T. «Holl6sy Simon» Mâramorosban I Tibor Szollosy, Simon
Holl6sy. - Budapest: NKA, 2008- 107 s. -TeKCT yrop. MOBOK>.

320
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

