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ln Honorem Mihai

Dăncuş

Câteva date biografice
Mihai Dăncuş s-a născut la 1O februarie 1942 în localitatea Botiza,
judeţul Maramureş, într-o familie de preoţi greco-catolici cu ascendenţi în
nobilimea maramureşeană încă din secolul al XIV-iea.
Studiază la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj Napoca, Facultatea de
Filologie, iar din 1998 este doctor în etnologie în cadrul aceleaşi universităţi.
Din 1969 este muzeograf la Muzeul Maramureşean din Sighetu!
Marmaţiei, iar din 1977 director până în anul 2011. A fost Preşedintele
Asociaţiei Folcloriştilor şi Etnografilor din Judeţul Maramureş, sub egida
căreia se desfăşurau marile festivaluri folclorice anuale: Tânjaua de pe Mara,
Hora de la Prislop, Festivalul de datini şi obiceiuri de iarnă MARMAŢIA, dar şi
numeroase manifestări ştiinţifice. Din 1997 a devenit membru de onoare a
Asociaţiei Europene a Muzeelor în Aer Liber, Elveţia (ICOM-UNESCO),
membru fondator şi Preşedinte al Asociaţiei Naţionale a Muzeelor în Aer Liber
din România, din anul 1990 Preşedinte al Asociaţiunii pentru Cultura Poporului
Român din Maramureş. A fost cooptat la Smithsonian Folklife Festival
Washington, SUA, unde împreună cu restauratori ai muzeului a prezentat o
biserică maramureşeană. A fost profesor asociat în cadrul Universităţii Babeş
Bolyai şi a Universităţii de Nord Baia Mare, unde a condus zeci de lucrări de
licenţă şi masterat.
A elaborat tematicile ştiinţifice de organizare la Muzeul etnografic al
Maramureşului, Muzeul satului maramureşean (împreună cu Francisc Nistor,
fost director al Muzeului Maramureşean). A înfiinţat şi inaugurat Casa Dr. Ioan
Mihalyi de Apşa, Muzeul culturii şi civilizaţiei evreieşti din Maramureş - Casa
muzeu Elie Wiesel, dar şi muzeele săteşti de la Săpânţa, Vadu Izei, Giuleşti,
Bârsana, Ieud.
În toată această perioadă a întreprins numeroase cercetări de teren în
satele maramureşene şi nu numai, dar şi cercetări interdisciplinare în
Maramureş: pe Valea Cosăului (sub conducerea Academicianului Mihai Pop),
Poienile Izei, cercetările pentru realizarea Atlasului Etnografic al României, dar
şi în alte zone ale ţării: Moldova, Caraş Severin, Oaş, Dobrogea. A identificat
un bogat fond de monumente de arhitectură tradiţională pe care le-a achiziţionat
şi a întregit Muzeul satului. Împreună cu echipa de muncitori restauratori a
participat la restaurarea unor obiective importante pe plan naţional şi
internaţional.

A participat la numeroase simpozioane naţionale şi internaţionale
Italia, Olanda, Germania, Suedia, Ungaria, Elveţia, Cehoslovacia,
Ucraina, SUA, Austria etc.).
A publicat 14 cărţi şi sute de articole în reviste de specialitate din ţară şi
străinătate. A primit numeroase distincţii şi medalii.
Iată că, azi, anuarul Muzeului Maramureşan împlineşte 15 ani de la
apariţie, iar muzeul nostru, prin grija Domnului Director Gheorghe Todinca, îi
dedică acest volum profesorului, etnografului, directorului Mihai Dăncuş,. a
cărui iniţiator şi fondator este, la împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani.
(Franţa,
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Profesorul Ioan Opriş spunea că un învăţat nu poate fi omagiat decât
prin cuvinte de laudă. Nimic mai adevărat. Iar noi, generaţia tânără nu putem
decât să-l respectăm pe OMUL Mihai Dăncuş, să-l întrebăm pe
ETNOGRAFUL Mihai Dăncuş şi să-l ascultăm pe ÎNVĂŢ ATUL Mihai
Dăncuş, pentru că avem încă foarte multe întrebări şi foarte multe lucruri de
învăţat de la DÂNSUL.
Pentru noi şi pentru Maramureş veţi rămâne mereu unul dintre cei mai
valoroşi etnografi pe care România i-a avut.
LA

MULŢI

ANI!

Drd. Barz Mirela Ana
muzeograf
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Dăncuş.

Mihai

Dăncuş.

Camelia Burghele
E unul din „patriarhii" etnografiei româneşti, şi ... nu din cauza vârstei;
e citat de fiecare student care îşi face licenţa în etnologie; pentru locuitorii
Sighetului, va rămâne mereu „directorul muzeului"; pentru noi, etnografii,
etnologii, muzeografii, referenţii culturali din generaţiile mai tinere, e fondator
de şcoală; e exemplu de rigoare ştiinţifică: mărturie stau zecile de articole,
studii, materiale publicate despre arhitectura vemaculară maramureşeană,
despre tradiţiile încă bine conservate ale zonei, despre, cum se zice sintetic,
„oameni şi locuri" din Maramureş; e prieten şi sprijin pentru românii care
trăiesc dincolo de malul râului care-i secţionează oraşul în care locuieşte de
când se ştie, Tisa, după ce i-a văzut sub diverse ocupaţii; e prieten cu Gail
Kligrnann... motiv pentru care, noi, toţi, îl invidiem colegial; e soţul
etnografului Ioana Dăncuş, draga noastră colegă de o sensibilitate aparte; e un
european cu proiecte europene cu mult înainte de a se inventa „programele de
aderare", „globalizarea", „cofinanţarea" sau „programele multianuale"; a înţeles
pericolele globalizării şi uniformizării culturale mult înainte ca noi, cei mai
tineri, să o fi citit, teoretizată, de sociologii europeni; a practicat „etnologia de
urgenţă" cu câteva decenii înainte ca acest concept să fie impus etnografilor de
teren români.
Simplu, e Mihai Dăncuş. Pentru mine - Mihai; onoarea maximă! Ce
emoţii am avut când încă mă mai bâlbâiam în ale etnologiei iar el mi-a spus,
direct: - Camelia dragă, spune-mi Mihai, iar ei spune-i Ioana. Waww, aş
exclama eu, neprotocolar, acum, dar atunci nu mi-am încăput în piele de
mândrie că Mihai Dăncuş m-a remarcat!
În fine, pentru noi toţi e o figură emblematică aproape ...
cinematografică: Dăncuş. Mihai Dăncuş.
M-am gândit, când m-a îmbrăţişat cu drag (am simţit asta netăgăduit) la
ultima conferinţă ASER de la Baia Mare: oare cume să acoperi cu numele tău o
jumătate de secol de cultură? Ei? oare te simţi ca un patriarh, oare mai ai
neîmpliniri, oare simţi cum te învăluie mândria faptul împlinit?
Indiscutabil, colegul nostru are o anvergură naţională cu deschideri
europene; portretul lui se confundă cu conturul Maramureşului. A demarat
proiecte locale, regionale, naţionale şi europene, e cel mai bun cunoscător al
satelor maramureşene şi am credinţa că e cu adevărat ceea ce se cheamă „un
specialist".
Eram elevă când Mihai Dăncuş scria Zona etnografică Maramureş
(1986); am înţeles mult mai târziu că pentru regimul comunist era maximum-ul
credit ştiinţific acordat unui cercetător, dar şi o capcană abil întinsă de activistul
de la minister: trebuia să ştii să te strecori prin furcile caudine ale cenzurii şi să
scrii adevăruri istorice sau să susţii realităţi etnografice nu întotdeauna bine
digerate de regim; dar muzeograful Dăncuş a ştiut să facă slalom printre
crevasele politicului şi să spună despre Maramureş exact ceea ce era nevoie să
fie rostit răspicat: că are o identitate etnografică atât de pregnantă încât
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renumele de „ţară" este cu prisosinţă acoperit, că zestrea sa culturală este unică
în România şi că e susţinută mai ales de ţăranul maramureşean simplu, dintr-o
bucată, de arhitectura vemaculară şi de sărbătorile asumate spiritual, indiferent
de presiunile epocii. E o carte de căpătâi fără care nici un etnograf, vreodată, nu
va putea scrie ceva coerent despre Maramureş.
Dacă am învăţat ceva de la Mihai Dăncuş şi de la personalitatea sa
proteică, acel lucru a fost rigoarea ştiinţifică; atunci când, în urmă cu mai bine
de două decenii - pentru că, între timp, şi eu am trecut la „seniori" ... - mi-am
început cercetările în satele sălăjene, la colocviile şi simpozioanele noastre te
duceai cu o „contribuţie ştiinţifică"; acum, la asemenea manifestări ştiinţifice se
citesc „comunicări", materiale'', „texte", „referate'', „eseuri", „lucrări". Colegul
nostru de la Sighet nu a abdicat însă niciodată de la ceea ce se numeşte o
„contribuţie ştiinţifică'', cea care, acum, a devenit o rara avis; adică avea
întotdeauna de comunicat ceva argumentat, solid cercetat, bine articulat şi cu un
impresionant caracter de noutate şi originalitate. Bucăţica aceea mai mică sau
mai mare studiată de el temeinic şi cu deplină responsabilitate, era literalmente
o „contribuţie" la ştiinţa etnografiei româneşti. Cercetarea riguroasă a
referenţialului - biserică maramureşeană, casă ţărănească, tradiţie de Crăciun
sau orice alt subiect legat de valorile patrimoniale ale zonei - i-a creat o aură de
specialist de excepţie.
Firesc, cele mai multe volume au ca punct de pornire spaţiul lui favorit,
Maramureşul istoric, cu o focusare ţintită pe subiectul cel mai drag: patrimoniul
Muzeului Satului Maramureşean. Un muzeu construit şi ideatic, şi concret,
„după chipul şi asemănarea" modelului, satul tradiţional maramureşean, cu toate
formulele sale de întemeiere. Nu cred să fi rămas vreun subiect neabordat din
etnografia şi folclorul zonei, iar volumele, articolele şi studiile publicate
fundamentează monografic o cercetare amplă, completă şi complexă a arealului,
model pentru orice abordare de tip monografic.
Mare noroc a avut Mihai Dăncuş să se nască tocmai în Maramureş şi să
poată vorbi „de acasă" despre un asemenea fascinant şi irepetabil subiect
etnografic; dar mare noroc a avut şi Maramureşul cu un asemenea cercetător
neobosit, cu o deschidere antropologică avant la lettre, cu o memorie a locurilor
absolut de invidiat şi cu o determinare ce l-a făcut model pentru noi toţi,
generaţia următoare de etnologi!
Se spune că e socotit un om împlinit cel ce a ridicat o casă, a făcut un
copil sau a sădit un pom; Mihai Dăncuş nu doar că le-a făcut pe toate, dar le-a
dat tuturor acestora un nume, cum ar zice Marin Sorescu; şi pentru că „trebuiau
să poarte un nume", li s-a zis Muzeul Satului Maramureşean; înţelegem atunci
că cel care construieşte o casă e un om, dar cel care construieşte un muzeu, e un
titan.
Respect, Mihai Dăncuş!
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Aniversare
ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS la 15 ani de la apariţie
Dr. Mihai Dăncuş
etnograf

Marele erudit, savantul Iordan Datcu este autorul a zeci de cărţi,
enciclopedii şi dicţionare, sute de studii pe teme de etnografie, folclor,
antropologie şi cultură în general şi a unui opus magnum 1 cum numeşte
profesorul Nae Constantinescu Dicţionarul etnologilor români, voi. I-II,
1998, voi. III, 2001 şi care acoperă "peste două secole de cercetare a culturii
populare a românilor, de la cronicari şi Dimitrie Cantemir până la tineri
etnologi din ultimul val al etnologiei româneşti din secolul trecut (al XXlea)". Evidenţiem în mod special lucrarea care le cumulează pe cele trei
(enunţate mai sus), "revăzută şi mult adăugită'', apărută cu titlul
DICŢIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI. Autori. Publicaţii periodice.
Instituţii. Mari colecţii. Bibliografii. Cronologie„ Ed. Saeculum, Bucureşti,
20062 , care are 984 de pagini tipărite cu textul scris pe două coloane, după
prefaţă şi cuvânt înainte, începe cu prezentarea şi analiza publicaţiei ACT A
MUSEI MARAMOROSIENSIS.
Lucrarea cu caracter enciclopedic, care cuprinde informaţii foarte
importante pe cele aproape 1OOO de pagini despre "floarea etnologiei
româneşti", dar şi despre etnologi străini care s-au referit la poporul român şi
despre instituţii, publicaţii, colecţii, bibliografii, în fapt "o enciclopedie a
cercetării folcloristice, etnologice româneşti, un instrument de lucru cu care
puţine din ştiinţele româneşti se poate mândri „. " 3 , această "enciclopedie"
este prima de asemenea proporţii şi prestigiu ştiinţific naţional şi
internaţional care se referă şi la revista ştiinţifică a Muzeului Maramureşului
din Sighetul Marmaţiei, mai precis, îşi începe demersul ştiinţific ce se va
derula pe cele o mie de pagini cu această publicaţie ACT A MUSEI
MARAMOROSIENSIS.

Nicolae Constantinescu, Trepte spre împlinirea unui impunător edificiu, în voi.
Caietele ASER, nr. 8/2012, Ed. Ethnologică, Bucureşti, 2013, p. 175
2
Iordan Datcu, DICŢIONARUL ETNOLOGILOR ROMÂNI. Autori. Publicaţii
periodice. Instituţii. Mari colecţii. Bibliografii. Cronologie„ Ed. Saeculum, Bucureşti,
2006, Ediţia a III-a, revăzută şi mult adăugită.
3
Nicolae Constantinescu, op. cit„ p. 172
1
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introducere tocmai pentru că suntem mândri că
această publicaţie cu caracter enciclopedic se deschide cu prezentarea
revistei ştiinţifice a muzeului sighetean, respectiv ACT A MUSEI
MARAMOROSIENSIS. Poate este o întâmplare fericită sau, aşa cum
observăm, autorul "enciclopediei" a preluat criteriul ordonării alfabetice a
numelor, instituţiilor, publicaţiilor etc. oricum, cartea începe cu Muzeul
Maramureşului şi publicaţia sa, care iată anul acesta împlineşte 15 ani de la
prima apariţie.
Şi pentru că am început articolul nostru cu prezentarea publicaţiei
ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS în opul cu caracter enciclopedic al
marelui erudit Iordan Datcu trebuie să menţionăm că Maramureşul se mai
regăseşte în cele aproape 1OOO de pagini prin prezentarea a celor care s-au
preocupat prin munca şi specialitatea lor profesională de acest domeniu atât
de generos, circa 40 de nume prestigioase cărora le acordă micromonografii
riguros elaborate.
Redăm în continuare prezentarea revistei ştiinţifice a muzeului aşa
cum o face savantul Iordan Datcu în "enciclopedia" sa 4 , astfel: "ACTA
MUSEI MARAMOROSIENSIS. Publicaţie editată, începând din anul 2002
de către Muzeul Maramureşului din Sighetul Marmaţiei, Director Dăncuş
Mihai, redactori Ioana Dăncuş şi Gheorghe Todinca. Vol. I (512 p.) apare in
2002, vol. al Ii-lea (403 p.) în 2004, vol. al Iii-lea (385 p.) în 2005. În
Cuvânt înainte la vol. I, Mihai Dăncuş îşi exprimă convingerea că mileniul
în care am intrat, zguduit de fenomenul globalizării care cu paşi repezi
impune alte valori, va găsi lumea capabilă să-şi reconsidere atitudinea faţă
de contribuţiile culturale ale fiecărui neam, iar etnografia să fie aşezată la
locul cuvenit, aşa precum muzeele etnografice vor deveni cu siguranţă
academii de studiere a identităţii culturale, a neamurilor, popoarelor". În
continuare, Iordan Datcu prezintă cele trei volume apărute până atunci cu
problematicile discutate în articole şi nominalizează cei 78 de autori care au
contribuţii în aceste volume. Publicaţia, care se vrea un anuar, a apărut cu
unele intermitenţe, aceasta şi datorită, în special, a neexistenţei unei finanţări
regulate până când Consiliul Judeţean a preluat finanţarea unor proiecte
culturale.
Numerele următoare IV, V, VI, VII şi VIII sunt la fel de consistente
ca şi cele prezentate de Iordan Datcu. Menţionăm că, încă de la primul
număr am omagiat, prin dedicaţia volumului unor personalităţi ştiinţifice
apropiate Maramureşului. Primul număr (pe 2002) l-am dedicat Profesorului
Am

4

făcut această

Iordan Datcu, op. cit„ p. 35
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Mihai Pop, Universitatea din Bucureşti. la împlinirea a 95 de ani de la
naştere, Profesorului Dumitru Pop, Universitatea din Cluj Napoca la
împlinirea a 75 de ani (18 martie) şi Profesorului Gheorghe Pop,
Universitatea din Baia Mare, care la 8 octombrie 2001 a împlinit 80 de ani.
Volumul al II-iea pe anul 2004 valorifică prin publicare lucrările
sesiunii ştiinţifice din 26-27 decembrie 2003 care a fost dedicată "memoriei
celui care a fost Francisc Nistor, director întemeietor al Muzeului
Maramureşean la 95 de ani de la naştere" 5 • În anul 2006 s-au tipărit două
volume Acta, din care Acta IV dedicat integral savantului botanist Arthur
Coman. Sunt publicate comunicările susţinute la sesiunea omagială din 7-8
septembrie 1981 şi cele susţinute la Simpozionul Arthur Coman - 125 de ani
de la naştere - 29-30 septembrie 2006. În volumul Acta V care apare tot în
anul 2006 (44 I p.) sunt tipărite lucrările prezentate cu ocazia manifestărilor
dedicate Zilei Internaţionale a Muzeelor (18 mai) organizate la Sighet sub
sloganul "EUROPA MUZEU KM ZERO" şi, desigur, cele prezentate la
sesiunea anuală din decembrie. Volumul Acta Musei Maramorosiensis 2008
(524 p.) este dedicat memoriei directorului întemeietor al Muzeului
Maramureşean de după război, Francisc Nistor, la împlinirea a I 00 de ani de
la naştere 6 . Ultimul volum, Acta VIII din prima serie (565 p.) este dedicat
sociologului şi antropologului francez Claude Karnoouh la împlinirea vârstei
de 70 de ani 7 . Menţionăm că Domnul Claude Karnoouh a cercetat
Maramureşul circa 20 de ani şi a publicat volume şi zeci de articole de
specialitate în edituri prestigioase din occident. Dispune de o arhivă imensă
(fotografii, caiete cu note de teren etc.) de o mare valoare oferită spre a fi
păstrată la Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei.
Acta Musei Maramorosiensis până la numărul VIII inclusiv, apare
sub egida Muzeului Maramureşului, dar şi a Asociaţiunii pentru Cultura
Poporului Român din Maramureş - asociaţie care grupează intelectuali locali
şi naţionali, dar şi personalităţi internaţionale care au cercetat Maramureşul
şi-i sunt apropiaţi. Mulţi dintre aceştia se regăsesc în publicaţia noastră cu
lucrări prestigioase. Asociaţiunea s-a implicat şi în organizarea sesiunilor
ştiinţifice şi alte manifestări culturale, dar şi financiar.
Începând cu numărul IX, publicaţia Acta Musei Maramorosiensis
apare doar sub egida Muzeului Maramureşan din Sighetu Marmaţiei,
păstrându-se formatul, designul copertei şi structura capitolelor. Totuşi,
95 de ani de la Naşterea lui Francisc Nistor, director întemeietor al Muzeului
Acta Musei Maramorosiensis, Voi. II, 2004, p. 209
6
Acta Musei Maramorosiensis VII - 2008
7
Acta Musei Maramorosiensis VIII - 2011

5

Maramureşean,
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remarcăm

o creştere a numărului de lucrări din domeniul istoriei, directorul
Gheorghe Todinca fiind istoric, şi mai ales din domeniul ştiinţelor naturii
unde se remarcă în pregătirea volumelor Vasile Timur Chiş. S-a scos şi un
număr special, nr. XIl/11/2016 (289 p.) cu titlul Astronomie - Geologie Geografie - Turism _ Botanică - Zoologie - Ecologie - Personalităţi Varia, în acest număr implicându-se şi Manole Gerald Mihail. Volumul este
dedicat savantului botanist Arthur Coman. Aşa cum se poate constata putem
vorbi de o a doua serie a publicaţiei Acta Musei Maramorosiensis care
cuprinde deja patru numere, respectiv Acta IX pe anul 2013, Acta X pe anul
2014, Acta XI pe anul 2015 şi Acta XII şi Acta XII/II pe anul 2016 (două
volume). Şi în noua serie se reia bunul obicei de a dedica volumele unor
personalităţi şi/sau evenimente. Astfel, nr. X al revistei Acta I 2014 este
dedicat savantului maramureşean Ioan Mihalyi de Apşa de la a cărui moarte
tragică s-au împlinit 100 de ani. Numărul XII al revistei Acta se dedică
împlinirii a 45 de ani de la deschiderea oficială a Muzeului Etnografic al
Maramureşului în varianta modernă, de după Război. Prin strădania
muzeografilor Vasile Timur Chiş, ajutat de Mihail Gerald Manole de la
secţia de ştiinţele naturii a muzeului reuşesc să tipărească un volum Acta
XIl/11/2016 (289 p.) pe care-l dedică integral savantului botanist Arthur
Coman la împlinirea a 135 de ani de la naştere. Spuneam mai sus că la noua
serie Acta Musei Maramorosiensis se observă o creştere a lucrărilor din
domeniul istoriei, prin contribuţia directorului, istoric Gheorghe Todinca şi
în special al celor din domeniul ştiinţelor naturii, exemplu Acta IX/2013
cuprinde 17 lucrări în domeniu, 239 de pagini din totalul de 326 ale
volumului, datorate unor autori români, dar şi străini. Toate acestea prin
contribuţia colegului Chiş Vasile Timur.
Privită în ansamblu, activitatea editorială, cu referire la anuarul Acta
Musei Maramorosiensis, a Muzeului sighetean este meritorie şi necesară.
Dacă primele opt volume apărute sub coordonarea directă a lui Mihai
Dăncuş, iată că şi noua serie cu cinci, respectiv şase volume tipărite până
acum sub directoratul lui Gheorghe Todinca aduc în circuitul ştiinţific
naţional şi internaţional contribuţii de seamă în domeniul etnografiei,
etnologiei, folclorului, istoria culturii, istorie, ştiinţele naturii,
memorialistică etc. în special cu privire la Maramureş datorate în primul
rând colegilor muzeografi, specialişti de la Muzeul Sighetean, dar şi unor
nume de prestigiu din ţară şi alte ţări ale lumii.
Fiind la un număr jubiliar - 15 ani de la apariţie - se cuvine să
amintim şi colofonul revistei ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS care
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cuprinde redactorii acesteia, dar şi muzeografi, cercetători, autori de articole
şi cei care au cules pe calculator şi au aşezat sutele şi miile de pagini în
articole susţinute de ilustraţii şi fotografii, dar şi fondatorul acesteia.
Amintim aici pe cei care cu pasiune, dragoste şi competenţă şi-au adus
contribuţia la redactarea şi transmiterea textelor pe calculator, dar şi
prezentarea grafică a publicaţiei: Barz Mirela, Bîrta Dacia Mara, Boboşan
Dănuţa, Boroica Ioan, Chiş Vasile Timur, Dăncuş Ioana, Lăzăroi Maria,
Maghiari Narcisa, Man Melania, Manole Gerald Mihail, Mariş Maria,
Michnea Andrei, Nemeş Nicoleta, Pralea Alin, Sângeorzan Petru. Cu
recunoştinţă amintim aici Tipografia ASKA GRAFIKA şi pe Vasile Kadar
şi David Florin. La prima serie, de la volumul I la al VIII-lea, munca de
coordonare cu implicaţie directă şi în redactarea şi fixarea formatului
revistei a avut-o fondatorul acesteia Mihai Dăncuş. Seria următoare de la
volumul al IX-lea până astăzi apare sub directoratul Domnului Coleg
Gheorghe Todinca. Considerăm că este necesar ca Muzeul să facă demersuri
pentru a avea o editură consacrată. Este necesar constituirea unui colegiu de
redacţie care cu rigoare şi severitate să selecteze lucrările publicate. Se
impun rezumate în limbi de circulaţie internaţională, scurtă prezentare a
autorilor etc.
Felicitări celor care cu voinţă, abnegaţie şi perseverenţă au contribuit
la apariţiile anuale ale publicaţiei ACT A MUSEI MARAMOROSIENSIS,
iar acesteia îi dorim

VIVAT. CRESCAT. FLOREAT!

Nota Bene
O publicaţie/anuar al muzeului nostru cu titlul MARMA ŢIA am
conceput în deceniul 7 al secolului trecut, pentru care s-au cerut aprobări
până la forumurile cele mai înalte de atunci. Aprobarea a venit şi publicaţia
a apărut la Baia Mare ... Dacă până la Revoluţia din decembrie '89 se cereau
aprobări speciale, după '89 am fost blocaţi din lipsă de fonduri şi de interes a
celor care aprobă bugetul muzeului.
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Vechimea

aşezărilor

din subzona Mara-Cosău,
Maramuresul
istoric
'
Drd. Bîrta Mirela Ana (Barz)
Muzeul Maramureşan
Universitatea Valahia Târgovişte,
Şcoala Doctorală de Ştiinţe Umaniste

Maramureşul

istoric sau Ţara Maramureşului este o depresiune
la hotarul de nord al ţării, formând graniţa cu
Ucraina şi fiind cuprinsă între Munţii Maramureşului la nord, masivul
Rodnei şi lanţul vulcanic Oaş, Gutâi Ţibleş la sud şi vest.
În ceea ce priveşte numele ţinutului de Maramureş sunt diferite
păreri. Redăm părerea lui Ioan Mihalyi de Apşa: „Comitalul Maramureş
şi-a luat numele de la râul Mara, care se varsă În râul Iza, şi care se
numea În secolul XIV Maramoris (diploma din I 349). De unde are
numele râul? Sunt multe şi diferite explicaţiuni. E de primit că acest nume
ne-a rămas dela popoarele antice ale Celţilor şi Dacilor, dela carele am
moştenit numele râurilor Tisa, Iza, Taras, Someş, Mureş etc. Dar e
probabil şi aceea că numirea provine din cuvântul: Maramure, cu un „ a"
intercalat ca În cuvintele aramă şi armă. Marmorea se află În multe
locuri În Comital, de exemplu la Borşa, Repedea, Jalova, Neresnice etc.
După Boafiniu, ţinutul nostru se numea În timpurile antice Marmaţia;
numirea aceasta dela secolul XIV Încoace o aflăm adeseori chiar În acte
,/: . / e" . I
OpCla
Despre identificarea şi localizarea satelor maramureşene s-au
ocupat mai mulţi autori, dar aceştia s-au axat mai mult pe cazuri izolate.
Amintim aici pe autorii maghiari: Csânky Dezso - Maramarosmegye,
Vilmos Belay - Maramaros, dar şi pe Ioan Mihalyi de Apşa în Diplome
maramureşene, Alexandru Filipaşcu în Istoria Maramureşului, Radu
Popa în Ţara Maramureşului În veacul al XIV-iea.
Apariţia documentară a satelor este legată de intrarea lor în
circuitul juridic al proprietăţii feudale garantate de către stat, iar prima
menţiune în izvoarele scrise este departe de a putea indica epoca
întemeierii lor2 . Multe sate apar documentar pentru prima dată cu prilejul
unei hotărnicii, fără a se preciza cât sunt de vechi. În unele este menţionat
stăpânul din acea vreme al satului, în altele cneazul satului ca "om al
regelui". Pentru stabilirea vechimii satelor trebuie avut în vedere
intracarpatică, situată

1
Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV. Sighet, 1900, p. 2-3; I. Denner, Ion
Marin, Maramureşul românesc, studiu de geografie, Ed. Cartea Românească, Bucureşti, 1934, p. 12
' Radu Popa, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, Ed. Academiei Republicii Socialiste România,
Bucureşti, 1970, p. 61
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posibilitatea mutării lor în decursul timpului, a vetrelor de sat, în
interiorul unor hotare ce cuprind pământurile de cultură, pădurile, apele şi
celelalte folosinţe ale obştilor respective.
O treime din satele maramureşene, ce apar documentar la sfârşitul
secolului al XIV-iea fac parte din domenii grupate pe câte o vale întărite
sub un singur nume. Individualizarea lor are loc mai târziu cu prilejul
dezmembrării lor. Este cazul, aici, şi a satelor de pe valea Cosăului .
Documentele maramureşene utilizează opt termeni diferiţi ce
desemnează un sat 4 : villa, care desemnează vatra satului sau satul cu
întregul său hotar; haza sau falva; possessio - stăpânire, moşie, termenul
cel mai des întâlnit pentru identificarea satelor; keneziatus - sat de "drept
cnezial"; terra, utilizat de obicei în sens de ţară; praedium - sat pustiit,
apare mai rar în documente; descensus - folosit pentru justificarea
drepturilor de stăpânire.
În urma cercetărilor efectuate de Radu Popa, având la bază
documentele maramureşene, în Maramureş, în secolul al XIV-iea existau
100 de aşezări "identificate şi localizate cert". Acestea reprezentau
colectivităţi săteşti stabile, situate pe văile principale sau pe văile
secundare, cu hotare precizate cuprinzând păduri şi munţi cu păşuni,
aflate la o altitudine de 500 m 5 • Satele erau concentrate în partea sudică a
Maramureşului, chiar dacă partea de nord era mult mai mare ca suprafaţă,
fapt care va favoriza colonizarea cu populaţie de origine slavă şi va duce
la rutenizarea acestei zone. Cea mai mare parte a satelor sunt numite de
documentele vremii ca fiind româneşti sau întărite unor cnezi români.
Populaţia Maramureşului în secolul al XIV-iea se ridica la 8000-10000
locuitori, 90 % fiind români, procent ce a scăzut treptat în veacurile
următoare în urma masivei imigraţii rutene.
După cum am amintit anterior, satul stăpânea pădurile, apele,
munţii, păşunile şi terenul arabil. O parte a terenul arabil era dat în
folosinţă membrilor comunităţii, prin împărţiri periodice, ceea ce va duce
la apariţia proprietăţii private, dar şi la inegalitatea de avere în lumea
satelor6 . Treptat se va trece la generalizarea proprietăţii individuale asupra
pământului arabil, ceea ce va duce la o ruptură în relaţiile de obşte, în
proprietate comună rămânând păşunile, pădurile şi apele pe tot parcursul
epocii medievale, cu rămăşite în epoca modernă 7 •
Începând cu secolul al XV-iea, satele sunt amintite în documente
ca fiind mari sau populate (ex. Călineşti, Giuleşti, Sârbi) 8 • După o
'Ibidem
'Idem, p. 62
5

Idem, p. 119
Ion Ţelman, Cuhea în istoria Maramureşului, Sighetu Marmaţiei, 2014, p. 52
7
Ştefan Paşcu, Voievodatul Transilvaniei, I, Cluj Napoca, 1972, pp. 36-37
8
Ştefan Pascu, op. cit., II, p. 342

6
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statistică efectuată Ştefan

Pascu, în comitatul Maramureş ar fi existat între
anii 1494-1495, un număr de 132 de sate aparţinând la 1718 porţi, prin
aceasta întelegându-se familia mare (bătrâni, părinţi, tineri) într-o
gospodărie 9. 90% erau sate româneşti, iar pe Valea Cosăului şi Valea
Marei trăiau exclusiv români.
Hărţile cadastrale ale secolului al XIX-iea indică structura
aşezărilor din zona studiată, iar împărţirea domeniilor pe neamuri şi
analiza spiţelor de neam ne oferă o imagine a dezvoltării acestora în timp.
Vechile vetre, după cum am arătat şi anterior, erau aşezate pe văile
laterale, fapt susţinut de elementele etnografice şi de toponimie (Uliţa
Bătrână - Vadu Izei, Uliţa Bisericii - Fereşti, Cetăţele - Călineşti etc.).
Forma actuală a aşezărilor se poate fixa undeva prin secolul al XVIII-lea,
fiind condiţionată de drumuri. O caracteristică a satelor de pe văile Marei
şi Cosăului este faptul că acestea şi-au păstrat în mare parte vechile vetre,
iar modernizarea drumurilor au mijlocit extinderea acestora.
În privinţa toponimelor săteşti, Academicianul Ştefan Pascu 10 le
grupează în două categorii. Satele de pe Valea Cosăului şi Marei se
regăsesc în aceste categorii astfel: toponime derivate din apelative
(Corneşti - Kornfalva - 1389; Văleni - Patak - 1405) şi toponime din
antroponime, după proprietarii satelor (Budeşti - Bud - Buthfalva - 1402,
Călineşti - Călin - Kalinfalva - 1402, Fereşti - Feher I Albu - Feyerfalva
- 1402, Giuleşti - Gyula - Gyulafalva - 1316). Documentele confirmă
existenţa satelor şi nu vechimea lor, proprietarii satelor nu sunt neaparat
întemeietorii acestor aşezări. Toponimia se prezintă ca o istorie nescrisă a
zonei, iar bogăţia ei pune în evidenţă vechimea şi continuitatea
neîntreruptă a elementului dacic în această parte a Maramureşului.
I.D. Ştefănescu spunea despre satele Maramureşului: "De-alungul
apelor, pe văi adânci de 25, 30 sau 40 km se resfiră satele cu case
adunate şi împrejmuite toate cu livezi şi verdeaţă ... " 11
Maramureşul este împărţit pe văi, fiecare dintre ele cu hotarele ei
naturale cuprinzând un grup de sate al căror număr variază după lărgimea
şi lungimea văii. Astfel, Valea Mara are o lungime locuibilă de cca. 25 km
pe care se află azi 11 sate: Vadu Izei, Berbeşti, Giuleşti, Mănăstirea, Ocna
Şugatag, Sat Şugatag, Hoteni, Hărniceşti, Deseşti, Mara, Breb. Am inclus
aici şi satele aflate la mică distanţă de firul văii, dar care sunt situate pe
afluenţii râului Mara. Valea Cosăului are o lungime locuibilă de 15 km pe
care se află zi 5 sate: Fereşti, Corneşti, Călineşti, Sârbi, Budeşti.
Subzona Mara - Cosău este caracterizată printr-un peisaj natural
diversificat şi complementar, ce şi-a pus amprenta diferit în modul de
9

Idem, p. 412-414
Idem, p. 479
11
I.O.Ştefănescu, Arta veche a Maramureşului, Ed. Meridiane, Bucureşti, 1968, p. 13

10
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utilizare al terenurilor, în distribuţia habitatelor, în practicarea unor
activităţi economice sau în relaţionarea infrastructurală a teritoriului cu
spaţiile învecinate.
Satele din această subzonă se desfăşoară de-a lungul văilor
principale şi a celor secundare, cu concentrări de gospodării în mai multe
puncte care prin roire au ajuns să se unească între ele, dând naştere satelor
actuale.
Prima menţiune a românilor maramureşeni se situează pe valea
Marei ( 1317). Apropierea dintre numele râului cu cel al regiunii a fost
interpretată de către cercetători ca dovadă a rolului important pe care l-a
avut în trecut Valea Marei în istoria Maramureşului. Cercetătorii afirmau
că la sfârşitul veacului al Xii-lea a avut loc un proces de unificare politică
a Ţării Maramureşului, pornind de pe Valea Marei, explicând astfel
transmiterea asupra regiunii a numelui văii 12 . În documentele din secolele
XIII şi XIV, numele râului nu este menţionat ca Mara, ci ca Maramors,
fluvium Maramorosii 13 •
Registrul aşezărilor de pe Valea Marei cuprinde următoarele
localităţi:

Vadu !zei. Satul este aşezat pe Valea Marei la confluenţa cu Iza.
Este amintit în documente la 1383 cu denumirea Farkasrev (Vadu lui
Lupu), iar la 1459 Farkasfalu, fiind proprietatea lui Balcu din Vad şi a
fratelui său Ioan Codrea, fiii lui Vladimir 14 • În perioada medievală, la
confluenţa Izei cu Mara, exista satul Tursad (azi dispărut sau contopit cu
Vadul). Printr-un document din 1411, Leuca şi Andrei, fiii lui Lupu din
Vad sunt întăriţi în stăpânirea Vadului şi a possessio Thuzad1 5 .
Berbeşti. Sat situat pe valea Marei la confluenţa cu Cosăul. A făcut
parte din Cnezatul Cosăului, din care jumătate stăpânită de Stan Albu la
16
1361, este dăruită în acelaşi an lui Bud şi fraţilor săi, fiii lui Locovoi . La
1387 este menţionat în documente ca Barbfalva, iar la 1402 - Barkfalva.
La 1405 Vinţ, fiul lui Bud din Budeşti este întărit împreună cu Dragoş,
Alexandru şi Bud "de Kaszon" (urmaşii lui Locovoi, probabil şi al lui
Stan Albu) în stăpânirea celor şapte sate de pe valea Cosăului 17 .

Radu Popa, Cnezatul Marei. Studii documentare şi arheologice în Maramureşul
istoric, Baia Mare, 1969, p. I O
13
Ibidem; Ioan Mihayi de Apşa, Diplome Maramureşene din sec. XIV - XV, Sighet,
1900,p.27
14
Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Ed. Gutinul, Baia Mare, 1997, p. 87; Ioan
Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 247
15
Radu Popa, op. cit., p. I 07; Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 173-174; Mihai Dăncuş,
George Cristea, Maramureş. Un muzeu viu in centrul Europei, Bucureşti, 2000, p. 179
16
Radu Popa, op. cit., p. 67, Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 50
17
Ibidem
12
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Giuleşti.

Sat situat pe Valea Marei. Printr-un act regal dat la 1349,
Giulea, fiul lui Dragoş şi fiii săi Dragoş, Ştefan, Tatar, Dragomir, Costea,
Miroslav, izgoniţi de bogdăneşti din satele lor sunt repuşi în stăpânirea
18
posesiilor Gyulafalva şi Nyres (localitatea dispărută azi) . În 1360, toate
satele de pe valea Marei aparţin giuleştenilor de pe creasta munţilor până
la izvoarele văii 19 .
Mănăstirea. Localitate mică, aparţine de Giuleşti. Apare în
documente alături de celelalte aşezări de pe Valea Marei, fiind
proprietatea lui Giula din Giuleşti.
Sat Şugatag. Situat pe valea Marei, apare in documente pentru
prima dată sub denumirea de Sugatagfalva, printre cele sase "villas
nostras olachales", întărite la 1360 lui Dragoş din Giuleşti 20 , iar după
moartea lui apare la 1389 în stăpânirea fiului său Costea.
Hărniceşti. Sat aparţinător de comuna Deseşti, situat pe Valea
Marei. Prima atestare documentară este consemnată în anul 1360, când
21
făcea parte din cnezatul de vale al Drăgoşeştilor . La 1415, urmaşii lui
Dragoş, Iancu şi Giulea fiii lui Dragomir şi Gheorghe fiul lui Iancu de
22
Hemechfalva sunt întăriţi în stăpânirea satului .
Deseşti. Centru de comună de care aparţin administrative satele
Hărniceşti şi Mara (Crăceşti). Localitatea apare menţionată în documente
din anul 1360 (Deszehaza, vil/a olachalis ), alături de celelalte aşezări de
pe Valea Marei. În anul 1385 localitatea este sub stăpânirea lui Costea,
fiul lui Dragoş. 23
Mara (Crăceşti). Marchează intrarea în Maramureş dinspre Baia
Mare. Possessio Karachfalva în 1415 era proprietatea urmaşilor lui Giulea
24
din Giuleşti .
Ocna Şugatag. Localitate aşezată pe Valea Sărata, aluent al Marei,
între Mara şi Cosău, cunoscută azi ca o importantă staţiune
balneoclimaterică. Localitatea (Zalatina) apare în documente în fruntea
celorlalte şase vil/as nostras Olachales, întărite lui Dragoş la 1360.
Denumirile pe care le-a avut de-a lungul timpului Slatina sau La Sare
indică faptul că aici s-a exploatat sare din timpuri străvechi.
Hoteni (ung. Hotinka) 25 este o localitate mică, ce aparţine
administrativ de Ocna Şugatag, sat de dată mai recentă.

Radu Popa, op. cit., p. 84, Ioan Mihayi de Apşa, op. cit., p. 27
Ibidem
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Ibidem
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Mihai Dăncuş, George Cristea, op. cit., p. 182
22
Radu Popa, op. cit., p. 86; Ioan Mihalyi de Apşa, op. cit., p. 198
23
Ibidem
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Ibidem
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Alexandru Filipaşcu, op. cit., p. 86
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Breb. Localitate aşezată pe un afluent al Marei, sub Muntele Gutâi.
La 1360 este menţionat în documente sub denumirea de Hatpatokfalva
alături de cele şase aşezări stăpânite de Dragoş, fiul lui Giulea din
Giuleşti. În documentele medievale din secolele XIV-XV, apare sub
denumirea de Hodpataka, adică Valea Brebului, după mulţimea de brebi
(castori) ce trăiau acolo pe vremuri. Brebul este cunoscut şi pentru apele
minerale sulfuroase.
Pe lângă aceste localităţi de pe valea Marei, sunt consemnate în
documente şi altele, azi dispărute sau contopite cu aşezările învecinate.
Amintim aici: Copăceşti, în apropierea Brebului, possession Kopach, în
1389 proprietatea lui Costea, fiul lui Dragoş, Mestecăniş - Nireş,
menţionat la 1349 possessio Nyres sau villa Nyres întărit giuleştenilor la
1355 26 .
Numele râului Cosău este amintit pentru prima dată în 1231 27 .
Într-o diplomă a regelui Ludovic I, la 14 mai 1361, este consemnată
donaţia făcută fiilor lui Locovoi Bud, Şandor, Oprişa, Ioan, Dragomir şi
Bayla, privind keneziatul jumătăţei de moşie românească Ozon în
Maramureş, pentru serviciile credincioase aduse pentru rege şi ţară 28 .
Ţinutul se întinde de o parte şi de alta a râului Cosău, de la Budeşti până
la Berbeşti şi cuprinde următoarele localităţi:
Budeşti. Aşezat pe cursul superior al râului Cosău, Stăpânită
înainte de 1361 de Stan Albu, este dăruită fiilor lui Locovoi în acelaşi an,
dintre care unul se numea chiar Bud, aşezarea fiind numită acesta
(Budfalva).
Sârbi. În perioada medievală, localitatea a făcut parte din Cnezatul
Cosăului (Szerfalva). Satul s-a format prin contopirea satelor Baloteşti şi
Cămârzana, pomenite la 1405 29 . Prima menţiune a numelui Sârbi pare a fi
din 1459, dar cea mai sigură o întâlnim în diploma din 1470 când nobilul
Sandrin Balyn din Sârbi intră în posesia părţilor sale de moşie în moşiile
Sârbi şi Budeşti 30 .
Călineşti. Localitate situată într-o mică depresiune pe valea
Cosăului, de care aparţin administrative satele Văleni şi Comeşti. Prima
atestare scrisă este din 6 noiembrie 1405 (Kalinfalva), când o diplomă a
regelui Sigismund se referă la câteva familii nobile întărite în această
31
moşie (Nemeş - 1450, Şerban - 1470, Iurca - 1569) •
26
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Văleni.

Satul este aşezat pe valea Vălenilor, affluent al Izei, între
Valea Izei şi Valea Cosăului. La 1405 apare ca possession Patak, alături
de satele de pe valea Cosăului întărite lui Vinţe, Dragoş, Alexandru şi
Bud, iar la 1450 este menţionat possession Mykolapatak (Valea lui
Nicolae), stăpânită în comun de familiile cneziale din Bârsana şi Fereşti 32 •
Corneşti. Localitate mică situată de o parte şi de alta a văii Cosău.
Primele atestări documentare aparţin secolului al XIV -lea, când alături de
celelalte aşezări din jur, satul intră în componenţa Cnezatului Cosău.
Fereşti. Sat aparţinător de comuna Giuleşti, pe Valea Cosăului,
aproape de confluenţa Marei cu Cosău, a făcut parte din Cnezatul
Cosăului. La 1361 este amintit în documente ca fiind proprietatea
cneazului Stan Albu şi a cneazului Locovoi, precum şi a descendenţilor
acestora. 33
Între Budeşti şi Călineşti sunt menţionate în documentele
medievale alte două localităţi, azi dispărute sau contopite cu satele vecine:
Baloteşti - 1387, Cămârzana - 1387. O altă localitate dispărută situată
mai sus de Budeşti, Vinţeşti apare în documente pe la 1402, iar în 1405 ca
parte din Cnezatul Cosăului, fiind proprietatea lui Vinţe, fiul lui Bud.
Făcând o analiză a localităţilor, se constată că 15% dintre acestea
au dispărut, cauzele fiind menţionate şi în documente: calamităţi naturale,
epidemii (în special ciumă), contopiri cu sate mai mari, părăsirea sau
depopularea satelor din cauza invaziilor, jafurilor sau migraţiilor.
Chiar dacă satele de pe valea Marei şi Cosăului sunt pomenite în
documente la mijlocul secolului al XIV-lea, acestea sunt mult mai vechi.
Pentru ca ele să ajungă la stadiul ilustrat în documente, a fost necesară o
îndelungată evoluţie social-economică a obştilor săteşti. Drepturile pe care
cei menţionaţi în documente le aveau asupra satelor nu proveneau din acte
regale sau noi întemeieri ci prin dezvoltarea noilor relaţii feudale în sânul
unei comunităţi.
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Grupurile etnice din zona Maramureşului şi reprezentarea
specificului lor În Muzeul Satului Maramureşean
din Sighetul Marmaţiei
Ioana Dăncuş
etnograf
Maramureşul, zonă

cu o populaţie majoritar românească, este un
a mai multor etnii menite să contribuie la
îmbogăţirea patrimoniului comun.
Relaţiile interumane dintre aceste grupuri existente de-a lungul
timpului în zonă, i-au determinat pe fiecare să se raporteze la valorile sale
dar şi la valorile celuilalt, fie că este vorba de obiceiuri, de folclor, de
port, limbă sau arhitectură.
Ca rezultat al convieţuirii populaţiei majoritare cu minorităţile sunt
numeroasele influenţe reciproce atât în privinţa patrimoniului imaterial
cât şi a celui material.
Această problemă a minorităţilor de la noi cât şi a minorităţilor din alte
ţări (acolo unde românii sunt minoritate) au preocupat foarte mult
etnologii români. 34
În România există câteva muzee mari precum: Muzeul Naţional al
Satului „Dimitrie Gusti"- Bucureşti, Muzeul Civilizaţiei Populare
Tradiţionale ASTRA-Sibiu, Muzeul Pomi-culturii şi Viticulturii Goleşti Argeş, Muzeul Ţăranului Român- Bucureşti, care reprezintă toate sau
aproape toate zonele etnografice ale ţării, deci implicit şi elemente de
cultură populară ale grupurilor etnice care trăiesc în aceste teritorii. Sunt
şi alte muzee, regionale, judeţene etc. ca Muzeul Etnografic al
Transilvaniei, Muzeul Etnografic Braşov, Muzeul Banatului Timişoara,
Muzeul Etnografic Reghin etc. ce prezintă, în expoziţiile pavilionare si în
aer liber, grupurile etnicedin zonele respective.
Muzeul Maramureşului din Sighetu! Marmaţiei, respectiv Muzeul
Satului Maramu-reşean, este un muzeu zonal/regional care prezintă satul
tradiţional maramureşean cu toate componentele sale: arhitectura,
ocupaţiile tradiţionale, monumentele de tehnică populară, biserica şi
cimitirul şi alte instituţii, reuşind să ofere imaginea unui sat autentic, al
unui sat real. Muzeul se întinde pe o suprafaţă de cca. 14 hectare, cu
forme de relief diferite - deal, vale, platou. Aici, printr-o selecţie
riguroasă, au fost aduse şi restaurare primele monumente de arhitectură în
spaţiu

34

de

interferenţă culturală

Specialişti de la Institutul de cercetări etnologice şi de la mai multe muzee din

profunde pe comunităţile de români din sudul Dunării, din
din dreapta Tisei, Din Basarabia, Bucovina, Ungaria etc.
Cercetările s-au finalizat cu numeroase şi serioase studii pe care le-au publicat în reviste
şi cărţi de specialitate.
România, au

tăcut cercetări

Maramureşul
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anul 1974. Pe parcursul anilor următori s-au adăugat alte construcţii, toate
reprezentative pentru cultura şi civilizaţia populară a zonei. Muzeul
prezintă în diacronie construcţii din secolele XVI, XVII, XVIII şi câteva
de la începutul secolului al XIX-iea. În marea lor majoritate sunt datate
prin inscripţionare fiind consemnate, pe ancadramentul uşii de intrare în
casă sau pe meştergrindă, numele proprietarilor, al meşterilor care au
construit casa sau diverse evenimente considerate importante de către
membrii comunităţii.
Fiecare casă are o succintă monografie, o poveste a ei, fiind
prezentat monumentul, familia şi neamul căruia i-a aparţinut casa.
În a doua parte a mileniului II au venit pe aceste meleaguri şi alte
neamuri, grupuri etnice de altă limbă şi religie. În intervenţia noastră nu
ne-am propus să abordăm nici tre-cutul şi nici contextul istoric în care
aceste minorităţi s-au stabilit aici, ci să cunoaştem şi să recunoaştem
valorile fiecărei comunităţi etnice şi să le prezentăm muzeologic.
Aşadar, Mihai Dăncuş, prin proiectul tematic privind organizarea unui
muzeu în aer liber la Sighet, elaborat în anul 1972 35 , a propus şi
reprezentarea minorităţilor din zonă: ma-ghiari, ucraineni, germani, evrei,
ţigani, fiecare cu specificul său.
Realizarea acestui sector reprezentativ pentru minorităţi a
însemnat ani buni de cercetări de teren şi de arhivă, în vederea selectării şi
transferării în muzeu a obiectivelor specifice, reprezentative pentru
fiecare etnie în parte. Proiectul a devenit viabil doar după 1989, când s-au
achiziţionat o casă, două şuri şi o cămară specifice comunităţii maghiare
din Câmpu-lung la Tisa, o casă ucraineană (huţulă) şi o clicină (adăpost
pentru animale) de la Poienile de sub Munte, două case evreieşti - una de
comerciant - meşteşugar şi o gospodărie de tip agro-pastoral, prevăzută şi
cu o măcelărie „caşer" precum şi o fierărie aparţinând unei familii de
ţigani fierari din Dragomireşti. În Maramureş aproape în fiecare sat
existau una sau două familii de ţigani fierari şi de muzicanţi (ceteraşi).
Concomitent cu acestea s-a reuşit şi realizarea unei colecţii de port
tradiţional pentru ucraineni (ruteni, huţuli) şi achiziţionarea de obiecte
etnografice aparţinătoare minorităţilor din Maramureş, necesare
organizării şi amenajării interioarelor caselor restaurate în muzeu şi, nu în
ultimul rând, o foarte valoroasă colecţie de obiecte evreieşti.
Minorităţile etnice care s-au statornicit în zonă şi-au păstrat în
general caracteristicile, elementele de cultură materială şi spirituală
specifice, „preluând totodată din cultura populaţiei autohtone şi dând la
Mihai Dăncuş, Tematica Muzeului arhitecturii populare maramureşene ( 1972-1979),
manuscris dactilogtafiat, cota 4/41111974, Biblioteca Centrului de Specializare a
cadrelor din Ministerul Culturii Bucureşti, 1974, publicată şi în Acta Musei
Maramorosiensis, Sighetu) Marmaţiei, 2009.
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rândul lor acesteia". Spre exemplificare ammtlm că maghiarii au fost
influenţaţi în cultura materială de germani şi slovaci, dar au reuşit, prin
administraţie, să-şi impună limba celor-lalte minorităţi: cehi, polonezi,
germani, slovaci şi chiar unei părţi din populaţia slavă (cei din
Câmpulung la Tisa şi de la Sighetu! Marmaţiei vorbesc limba maghiară).
Ucrainenii (ru-tenii) au preluat de la români elemente de cultură materială
şi spirituală, port, arhitectură dar şi folclor, în schimb şi-au păstrat limba.
Ucrainenii din Sighet vorbesc foarte bine limba maghiară iar unii nici
măcar nu-şi cunosc limba maternă.
În ceea ce-i priveşte pe germani, primul val de colonişti (sec. XIVlea), au fost aduşi cu scopul important de a impulsiona viaţa economică
din zonă. Stabiliţi în cele cinci oraşe regeşti ( Teceu, Câmpulung la Tisa,
Sighet, Vişc şi Hust) s-au maghiarizat cu timpul, unele familii, chiar dacă
şi-au păstrat numele originar, s-au declarat unguri. Colonizări masive au
fost făcute în timpul împărătesei Maria Tereza ( 1740-1796) cu germani
din comitatul Zips, colonizaţi în Vişeul de Sus în zona numită „Ţipţerai"şi
la Borşa- handal. După Revoluţie majoritatea ţipţerilor au plecat în
Germania, iar cei rămaşi, cu toate că în mare parte căsătoriile sunt mixte,
şi-au păstrat limba şi obiceiurile.
Evreii au avut o situaţie specială, ei nu s-au constituit într-o
comunitate urbană sau rurală ci s-au stabilit atât în mediul urban cât şi în
mediul rural. Evreii de la oraş erau comercianţi şi meşteşugari şi, în
general vorbitori de limbă română iar cei de la sate, pe lângă faptul că au
devenit singurii comercianţi şi meşteşugari (croitori, cizmari), au
îmbrăţişat şi ocupaţiile autohtonilor români adică, au devenit evrei ţărani
cu gospodărie mixtă de tip agro-pastoral, toţi vorbitori de limbă română.
Transferul în Muzeul Satului Maramureşean a unor case
monument şi ale altor ele-mente specifice diferitelor grupuri etnice, ce sau stabilit în Maramureş pe parcursul ultimelor secole, dar şi prezentarea
în cadrul Muzeului etnografic pavilionar a unor piese textile, port, artă
populară în general şi crearea Muzeului culturii evreieşti din Maramureş Casa memorială Elie Wiesel ( laureat al Premiului Nobel pentru Pace în
1986, născut în această casă ), inaugurată în prezenţa acestuia şi a multor
personalităţi culturale din ţară şi străinătate în anul 2002 - sunt realizări
concrete.
După ştiinţa noastră, reprezentarea evreilor într-un muzeu în aer
liber din România s-a făcut pentru prima dată la Muzeul Satului din
Sighet. Amintim că în perioada interbelică în Sighet, la un moment dat,
evreii erau majoritari.
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Vom prezenta pe scurt aceste obiective restaurate în muzeu, fără
să avem în vedere o oarecare ordine 36 . Destul de bine este reprezentat
grupul minorităţii evreieşti prin cele două obiective arhitecturale:
Casa evreiască Drimer din Bârsana a aparţinut unei familii de
evrei religioşi. De-a lungul anilor, în această casă au locuit mai multe
familii din rândul cărora multe persoane nu s-au mai întors de la
Auschwitz în anul 1944. Casa este construită din lemn, tencuită cu ut în
tehnici tradiţionale specifice, având acoperişul în două ape,în formă
trapezoidală. Este aşezată la stradă, cu două intrări spre spaţiile
comerciale, cu accesul familiei prin curte - unde casa este prevăzută cu un
coridor larg dispus de-a lungul construcţiei, adică „şatra" tradiţională. În
camera mare, camera de oaspeţi era primit rabinul când venea în zonă. În
cele trei încăperi sunt expuse obiecte folosite de evrei în viaţa de zi cu zi,
iar într-o cameră, pe lângă cele câteva piese de mobilier şi băncuţe de
lemn, sunt expuse şi cărţi de ritual, sugerând o mică „sinagogă" sătească
şi „heider".

Casa evreiască din Poienile Izei,
le are, cu siguranţă a aparţinut unei
familii de evrei bogaţi. Construită
din lemn de molid, în sistem
„blockbau" ca şi casa Drimer are
planul format din patru camere două în faţă şi două în spate, unite
printr-un vestibul mare. Partea
dinspre stradă este prevăzută cu un
şi
pridvor.
Pridvorul,
tinda
încăperile din faţă erau spaţii

după

dimensiunile mari pe care

Prezentarea obiectivelor de arhitectură aparţinătoare minorităţilor este preluată, în
mare parte, din Mihai Dăncuş , Arhitectura vemaculară şi alte valori ale culturii populare
în colecţiile Muzeului etnografic al Maramureşului , Editura Dacia XXI, Cluj- Napoca,

36

2010, p. 65-68; 98-101.
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comerciale iar două încăperi mari din spate, prevăzute şi cu o prispă, erau
destinate vieţii de familie. Acoperişul este în patru ape, aşa cum au
majori-tatea caselor de lemn din Maramureş.
Casa maghiară din Câmpulung
la Tisa a aparţinut familiei Nagy, care
apare în documente la 1699. Este tipică
pentru aceste comunităţi umane. Datează
de la începutul secolului al XIX - lea.
Construită în întregime din lemn, casa
are un plan clasic, adică o tin-dă (
vestibul) pe mijloc flancată de două
încăperi. Acoperişul este în trei ape, cu o prelungire de protecţie pe
faţadă. Casa este prevăzută şi cu o pivniţă construită din lespezi de piatră
de carieră, în care se intră din curte. Se înscrie în sistemul constructiv
„fackwerk", deci diferă de casele româneşti din zonă ca tehnici de lucru şi
sistem constructiv, fiind asemănătoare cu casele „ţipţeri lor" din Vişeul de
Sus. Casa este tencuită şi în exterior cu lut şi văruită în alb. Gospodăria
are planul specific satelor de colonişti , şi toate acareturile sunt dispuse pe
linia casei spre grădină şi perpendiculare pe „drumul ţării".Dintre acestea
amintim cămara şi şura, care, iniţial, a fost acoperită cu paie.

Casa ucraineană (ruteană, huţulă) - din Poienile de sub Munte
A aparţinut familiei Benzar Gavrilă. Este datată prin metoda
dendrocronologică, de
către Klaus Freckman şi Burghart Schmidt, ca
fiind construită în anul 1777/1778.
Ca arhitectură este tipică
pentru populaţiile de slavi din
zona transcarpatică.
Planul casei cuprinde două
încăperi: o tindă şi o cameră mare
de locuit. În tindă, care este puţin
mai mică decât camera de locuit,
sunt păstrate o serie de obiecte
de uz casnic şi gospodăresc.
34
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Interiorul camerei de locuit este asemănător cu cel românesc
(colţul cu masa spre răsărit iar colţul cu vatra- în prelungirea colţului cu
patul ). Pereţii sunt construiţi din bârne masive din lemn de brad,
despicate în două, sistem specific huţulilor, dispuse în „blockbau",
încheiate în chetori. De-a lungul pereţilor sunt încastrate laviţe masive
susţinute pe pari, aşa cum erau şi la vechile case româneşti din
Maramureş . Casa a fost acoperită cu draniţe din lemn de răşinoase, de
dimensiuni mari. Gospodăria mai cuprinde o klicină (adăpost pentru
viţei), un şopru pentru fân numit „oborog" şi un spaţiu de depozitare
realizat prin prelungirea acoperişului din „sapa" casei spre grădină.
Toate aceste case au interioarele amenajate cu mobilier, textile,
ţesături din lână, piese de port, ceramică, etc„ pe specificul fiecărei etnii.

Fierăria sau „coăcia" din Dragomireşti a aparţinut familiei
Covaci Ion.
Este o construcţie simplă cu dimensiunj de circa 4 x 3m, având în
partea din spate o prelungire a acoperişului numită „şoprul coăciei", care
protejează de ploaie uneltele păstrate aici: scaunul de potcovit, tocila,
capra de tras rafuri pe roţi, etc.
Muzeul din Sighet, în urmă cu câţiva ani, a achiziţionat o casă
specifică comunităţii de germani- ţipţeri din Vişeul de Sus, casă
depozitată şi pregătită în vederea restaurării.

Grup de Jip/eri în Muzeul satului maramureşean din Sighetu
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Fenomenul acestei convieţuiri I coabitări cu populaţia autohtonă
de secole şi secole la rând este un fenomen cultural real, validat
istoriceşte, care pune în evidenţă interferenţele culturale şi aculturaţia ca
expresie a convieţuirii şi a modului de influenţare reciprocă.
Prezentarea muzeală a caracteristicilor culturale ale fiecărui grup
în parte cu ce are el specific considerăm că este importantă deoarece în
felul acesta se pun în evidenţă şi elementele de împrumut, felul cum o
cultură sau alta s-a impus, pierderile şi câştigurile fiecăreia.
Dacă tinerii români, astăzi, puşi în faţa realităţilor etnografice,
rămân uimiţi şi cu greu îşi recunosc tradiţiile, specificul, acelaşi fenomen
se întâmplă şi cu generaţiile tinere ale minoritarilor care trăiesc de secole
alături de noi. În Maramureş cel mai bine sunt puse în evidenţă valoarea
şi frumuseţea tradiţiilor (cântecelor, dansurilor, costumelor) specifice
fiecărei minorităţi prin participarea acestora la manifestările culturale
organizate în Sighet: Festivalul datinilor şi obiceiurilor de iarnă la care
participă, pe lângă numeroasele grupuri de români din Maramureş si din
alte zone ale ţării, şi grupurile etnice din zonă. 37 • Muzeul este implicat
prin componenta ştiinţifică, adică sesiuni ştiinţifice şi simpozioane pe
diferite teme. Un alt festival este „Obiceiurilor de tip agro-pastoral la
etniile din zona central europeană"- Festivalul primăverii-cum a fost
numit (care n-a mai avut loc de câţiva ani), la care participau grupuri
folclorice şi grupuri masive de oameni din comunităţile Maramureşului şi
în mod special din acele comunităţi care sunt reprezentate în muzeu
(ucraineni de pe valea Ruscovei sau a Tisei, maghiari din Câmpulung la
Tisa, „ţipţeri" din Vişeul de Sus, grupul etnic al evreilor din Sighet (corul
Haticva), ţigani muzicanţi şi fierari din satele zonei şi, desigur, exponenţi
ai satelor româneşti din Maramureş, fiecare cu specificul lor (costume,
obiceiuri). Este impresionant să vezi satul - muzeu plin de oameni în
costume diferite şi vorbind limbi diferite (dar toţi fiind buni cunoscători ai
limbii române), ca expresie a specificului şi culturii fiecăruia, fiind
totodată cel mai bun prilej de manifestare şi competiţie.
Considerăm că prin realizarea sectorului minorităţilor, care este o
punte spirituală între majoritate şi minoritate, oferindu-ne o imagine a
celuilalt, am reuşit să scoatem în evidenţă elementele comune în modul de
organizare a gospodăriilor tradiţionale cu monumente originale, oferind în
acelaşi timp un important material documentar despre dezvoltarea
arhitecturii şi a modului de organizare a interiorului şi de definire a
specificului etnic. Este important şi necesar să ne cunoaştem şi să ne
respectăm tradiţia noastră românească, să o facem cunoscută şi altora, dar
la fel de necesar este să o cunoaştem şi să o respectăm şi pe a celorlalţi, a
În ultimii ani ucrainenii au un festivalul al lor care se desfăşoară la o altă dată, ş1 care
a devenit internaţional.
37
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celor de lângă noi. Cunoaşterea şi acceptarea identităţii fiecăruia
constituie un act cultural iar noţiunile „ ei şi noi" sau „noi şi ceilalţi" nu
rămân nişte simple afirmaţii, ci se concretizează prin relaţiile care se
stabilesc.
Prezenţa minoritarilor etnici în zona Maramureş - dispersaţi sau
grupaţi în diverse aşezări, indiferent că sunt ucraineni, evrei germani,
maghiari sau alţii, prin schimbul de valori materiale şi spirituale s-au
influenţat reciproc. S-au influenţat reciproc dar nu şi-au pierdut
elementele etnice specifice, care şi-au pus amprenta pe forma şi
dimensiunea caselor, pe structura şi organizarea gospodăriei, pe
dispunerea anexelor gospodăreşti (grajd, şură, cămară etc.), pe unele
meşteşuguri şi pe alimentaţie - fiecare etnie are unele mâncăruri
specifice. La definirea specificului minorităţilor contribuie şi arta
populară prezentă în decorarea locuinţei, textile, ceramică, piese din lemn,
mobilier - ocazie de analogii cu ale celorlalţi cu care şi-au împletit
destinele.
Contribuţia culturală a fiecărei etnii în condiţiile coexistenţei lor
istorice îndelungate şi punerea în evidenţă a ceea ce este propriu şi ce este
comun, credem că s-a pus destul de bine în evidenţă în Muzeul satului
maramureşean din Sighet.
Aşadar, Sighetul prin reprezentarea minorităţilor din zonă în
Muzeul satului, în Muzeul etnografic şi Muzeul culturii evreieşti, credem
că a reuşit să dea o dezvoltare dimensiunii interculturale şi educaţiei
privind toleranţa şi înţelegerea, prin promovarea dialogului cultural,
cunoaşterea reciprocă şi punerea în valoare a diversităţii cultural etnice,
condiţie importantă pentru înţelegerea dintre oameni.
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Măşti şi

jocuri cu măşti
ca forme teatrale folclorice de Anul Nou
Maria Bilţiu
La sărbătorile-prag, la trecerea dintr-un anotimp în altul, se credea,
în popor, că spiritele sunt foarte active. În asemenea împrejurări omul
încerca să se protejeze de aceste duhuri potrivnice, malefice, cu ajutorul
unei măşti. Astfel masca unui animal îmbrăcată de om îi putea transfera,
pe cale magică, calităţile sau defectele acelui animal: putere, blândeţe,
viclenie, şiretenie, etc.
La români sunt foarte răspândite măştile ceremoniale, care sunt
strâns legate de sărbătorile calendaristice dintr-un an, fie religioase, fie
laice, precum Crăciunul, Anul Nou, Bobotează, apoi cele legate de
desfăşurarea muncilor agro-pastorale de primăvară, 1-15 martie, de vară,
15 iunie-15 august, şi de toamnă, 15 octombrie-15 noiembrie.
Vechimea, varietatea, încărcătura simbolică şi spectaculozitatea
categoriilor de măşti dovedesc perpetuarea unor străvechi datini pe aceste
locuri, ele fiind apreciate de specialiştii cunoscători ca „dovezi ale istoriei
nescrise a unor obiceiuri" sau „a unor jocuri de teatru popular". Pierre
Francestel într-o lucrare a sa susţine că „Măştile sunt considerate arhivele
unui popor care, ignorând scrisul, n-a putut să-şi înregistreze istoria în
biblioteci". (Francastel, 1972: 146). Referitor tot la vechimea şi
răspândirea acestor străvechi obiceiuri Mircea Eliade susţine că asemenea
ceremonii sunt populare în Balcani, în România mai ales, în timpul celor
douăsprezece zile, din Ajunul Crăciunului până la Bobotează. (Eliade,
1980: 32, 79). Eliade apreciază şi faptul că în sudul şi sud-estul Europei
practicile magice ale populaţiilor rurale înfăţişau încă la sfârşitul celui deal XIX-iea veac figuri, mituri şi ritualuri din cea mai îndepărtată
antichitate, ba chiar din preistorie. (Eliade, 1978: 160).
De-a lungul existenţei lui istorice pe aceste meleaguri, poporul
daco-get şi-a făurit un cumul de obiceiuri, de tradiţii şi ritualuri axate la
origini pe cultul soarelui ce reînvia natura. Acestea se celebrau în tot
cursul anului, dar mai cu seamă, primăvara şi la începutul iernii, în Ajunul
Anului Nou. (Niţu, 1988: 83). Însă Crăciunul relevă numeroase
reminiscenţe folclorice, de ordin mitologic, deoarece este sinteza tuturor
solemnităţilor, superstiţiilor şi riturilor ciclului păgân al sărbătorilor de
iarnă. Şi carnavalul cu măşti relevă numeroase reminiscenţe folclorice
consacrate lui Dionysos şi celebrărilor lui, însoţite de personaje mascate.
(Caraman, 1931: 70).
Măştile ca forme de teatru tradiţional de Anul Nou: capră, urs,
cerb, moşnegi, ciobani, etc. îşi au originea în aceste îndepărtate rituri
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agro-pastorale, evoluând şi dezvoltându-se concomitent cu riturile
funerare şi cultul morţilor strămoşi. Imagini ale măştilor de Anul Nou:
capră, urs, bou s-au descoperit pentru prima oară pe o placă de ceramică
ornamentală de interior, fiind atestată înainte de secolul al XVII-iea,
descoperită la Iaşi, în 1961, şi care în prezent face parte din colecţiile
Muzeului de Istorie al Moldovei.
Jocurile cu măşti reprezintă un compartiment important al creaţiei
populare, care evidenţiază spectacolul tradiţional al sărbătorilor. Ele, în
antichitate, se desfăşurau primăvara. Dar reforma calendarului roman din
anul 43 î. Hr. fixează ca dată pentru începutul anului, I ianuarie, iar de
atunci aceste obiceiuri de primăvară se performează în plină iarnă. În
timpul desfăşurării reprezentaţiilor, personajul care joacă masca are o
contribuţie deosebită în reuşita spectacolului, dar pe lângă talentul
actantului, la împlinirea frumuseţii obiceiului mai contribuie şi bogăţia
recuzitei. Fiecare obicei se individualizează prin numele măştilor, prin
elementele auxiliare care completează fiecare mască, prin numărul lor, fie
că reprezentaţiile folclorice sunt pe teme religioase, precum Viflaimul,
Pomul lui Adam, Bradul credincios, Zânele vestitoare ale Crăciunului, fie
pe temă istorică, precum Constantinu, Banda lui Pintea, ori jocuri cu
măşti animaliere: Jocul caprei, Jocul ursului, pe care le întâlnim mai ales
de Anul Nou.
Jocurile cu măşti apar descrise în multe izvoare, chiar din secolele
XVII-XVIII. Astfel Nicolae Iorga consemnează în lucrarea sa „Istoria
românilor prin călătorii" că, la 1656, ambasadorul suedez Welling, cu
ocazia unei vizite făcute la Iaşi, descrie obiceiul caprei, iar mai târziu, în
secolul al XVIII-iea, Oei Chiaro menţionează obiceiurile populare de
Anul Nou şi jocul de Crăciun al Cloanţei „cu un plisc ca de pasăre" şi al
Uncheaşului „cu o barbă mare, falsă'', care tot îşi spuneau vorbe lipsite de
bunăcuviinţă.

În România, indiferent de zonă, pregătirile jocurilor tradiţionale cu
încep devreme, chiar după lăsatul secului de postul Crăciunului,
când tinerii cuprinşi în cete îşi tocmesc lăutari, dacă este nevoie, şi îşi
pregătesc măştile. Sunt jocuri cu măşti care se performează mai în toate
regiunile ţării, care sunt identice sau la care se întâlnesc mici diferenţe.
Astfel între umblatul cu „Turca" din Moldova, descrisă de Dimitrie
Cantemir, şi „Turca" din Transilvania, de pe valea Oltului, din zona
Făgăraşului, descrisă de T.T. Burada, sau „Brezaia" din Muntenia sunt
apropieri foarte mari. (Pavel, 2006: 422).
Din alaiul jocurilor cu măşti fac parte tineri care se bucură de
încrederea şi respectul comunităţii săteşti, în mijlocul căreia trăiesc, iar
scena este vatra satului unde se performează obiceiurile, mergând pe la
măşti
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casele gospodarilor. Deseori cetele de măşti îşi extind aria de prezentare,
deplasându-se şi în alte sate învecinate sau chiar mai departe.
Personajele din cadrul jocurilor cu măşti de Anul Nou poartă
măşti-obrăzare, corpul fiindu-le acoperit tot de o mască costum, care
poate fi o piele de animal, urs, de exemplu, sau confecţionate din diferite
materiale. La realizarea măştilor participă aproape toată colectivitatea:
tinerii implicaţi în jocul măştilor, apoi cei din familiile lor, chiar vecini şi
oameni din sat care pot contribui cu câte ceva, deoarece împodobirea
măştilor necesită un volum mare de diferite obiecte: podoabe, panglici
colorate, zgărdiţe de mărgele, năfrămi, brâie, batiste, oglinzi, bucăţi de
blană, lână şi cânepă, diferite pene de păsări, chiar piese de îmbrăcăminte
mai uzate numai bune în acest scop, curele, clopoţei, zurgălăi şi acele
„droange" (clopote mari) multe şi grele, pe care le poartă mascaţii din
Maramureş. În Moldova este nelipsit fluierul care are rostul de a ţine
departe, prin sunetul lui, de casa omului spiritele malefice. Carnavalul
măştilor începe în ajunul Anului Nou, când cetele se adună în centrul
satului, unde participăm şi la primul spectacol al măştilor, iar după
aceasta începe desfăşurarea obiceiului pe la casele sătenilor.
Jocurile cu măşti de Anul Nou sunt intens performate în Moldova,
mai ales, dar le întâlnim şi în restul zonelor.
„Jocul caprei'', care ne aminteşte cel mai bine despre rosturile
magice ale acesteia, capra reprezentând în mitologia unor popoare un
instrument al activităţii cereşti în favoarea pământului, spre binele
agriculturii şi creşterii animalelor. Acum s-a trecut către funcţia de
spectacol şi încă figurează în viaţa omului, fiind performat la sărbătorile
de iarnă. Reprezentaţia acestui obicei este realizată, fie dramatizată cu mai
multe personaje, masca de capră având rolul principal, sau numai pe bază
de stigături. În Maramureş se performează în satele Sarasău, Onceşti,
Berbeşti, Petrova, Strâmtura, Şieu, apoi la Cupşeni, în Ţara Lăpuşului şi
Făureşti, din Chioar.
„Jocul ursului" în Moldova, la Dărmăneşti-Bacău, prin părţile
Neamţului, ale Sucevei sau ale Iaşului ori Botoşanilor sunt adevărate cete
de ursari şi urşi îmbrăcaţi în piei de animal, măşti corporale, care joacă în
ritmul bătăilor tobelor şi al strigăturilor-comenzi primite de la ursari. Sunt
vreo 20 de actanţi care performează acest obicei. În Maramureş „Jocul
ursului" cuprinde mai puţine personaje şi se întâlneşte la Săcel şi Sarasău.
Ursul este considerat o divinitate a naturii, cu funcţie magică, prin
care omul atins de această mască se poate considera beneficiar al
calităţilor animalului, adică va fi sănătos şi puternic. (Evseev, 1998: 476478).
În cadrul acestor spectacole cu măşti un loc important îl ocupă
două măşti, Moşul şi Baba, personaje care aparţin substratului mitico40
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magic al jocului cu măşti, „Moşul" fiind considerat strămoşul cel mai
îndepărtat, iar „Baba" fiind pusă în relaţie cu vechi rituri de invocare a
spiritelor strămoşilor, mijlocind legăturile celor vii cu natura, cu stihiile
cosmice. De aceea cele două personaje se regăsesc în alaiul mascaţilor.
(Evseev, 1998: 39-40, 286-287).
Şi pentru ca atmosfera de veselie, de destindere a privitorilor să
fie întreţinută la cote înalte, vom mai întâlni măşti de ţigani, vrăjitori,
păstori şi multe măşti de diavoli personalizate: Dregătorul cel Mare,
Lucifer, Ispravnicul dracilor, Înşelătorul, Sarsailă, numit şi „Prâslea
drăcimii", care în măştile lor costum, încărcate de multe „droange" sunt
nişte arătări spăimoase, dar care totuşi fac deliciul publicului spectator,
încât buna dispoziţie nu dispare pe tot parcursul carnavalului măştilor,
fiecare înţelegând mesajul transmis celor prezenţi pentru anul care vine.
Note:
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românească, Timişoara, Editura Amarcord, 1998.
Francastel, Pierre, Realitatea figurativă, Bucureşti, Editura
Meridiane, 1972.
Niţu,
George, Elemente mitologice în creaţia populară
românească, Bucureşti, Editura Albatros, 1988.
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Colindele vechi din Zona Codru o preţioasă carte de spirit
Prof. Pamfil Bilţiu
Colindele sunt adevărate compendii de viaţă, de rânduieli, de
înţelepciune şi comportamentale, de civilizaţie veche şi gândire arhaică.
Aşa cum arată Dumitru Pop amestecul de elemente mitice şi rituale,
religioase şi magice, alături de elemente realiste, au purtat peste timp
imaginea, în continuă devenire, a unei lumi străvechi, cu aspiraţiile,
îngrijorările şi speranţele ei. (Pop, 2003: 5).
Patria colindelor vechi din spaţiul aparţinând judeţului Maramureş
este zona Codrului, în care au găsit un spaţiu prielnic de conservare
pentru toate categoriile tipologice, care au circulat într-un număr
impresionant de variante realizate artistic, însoţite de melodii de mare
frumuseţe, dar care de multă vreme au pătruns în repertoriul pasiv.
Colindele din zona Codrului au suscitat, pe parcursul timpului, un
interes aparte pentru cercetători, datorită elementelor de mare vechime,
cuprinse în colinde aparţinând celor mai variate categorii tipologice:
Colinde despre colindat; Colinde cosmogonice; Colinde profesionale;
Colinde agrare, Colinde la fată şi flăcău; Colinde de amărăciune şi necaz;
Colinde-baladă.

Colindele despre colindat sunt legate de secvenţe ceremoniale
despre obiceiul colindatului, având deschidere către funcţia de implicare a
gazdei în ceremonial, marcând şi relaţia dintre gazdă şi colindători. Unele
varinate stau sub semnul unor vechi credinţe care au rămas în imaginea
colindelor. Potrivit acestora, de sărbătorile Crăciunului şi Anului Nou,
masa trebuie să fie încărcată de daruri tradiţionale şi încărcată trebuia să
rămână peste noapte, ca să rămână încărcată tot anul. „Sculaţi, gazde, nu
durmiţi, I Că nu-i vreme de durmit, I Că-i vreme de prăznuit, I Masa să vo încărcaţi I Şi casa să v-o gătaţi." (Oarţa de Sus). Trebuie să subliniem că
una dintre funcţiile legării ritualice a mesei, în Maramureşul istoric, care
se oficiază şi în alte părţi locuite de români din Transilvania, este aşa cum
ne-au sugerat performerii să „să leje bucatele la masă pă tăt anu' ,„ adică
abundenţa de bucate să transgreseze în anul care vine.
Cât priveşte împodobirea casei, odinioară, în zona Codru,
interiorul era împodobit cu crengi de brad în anumite puncte ale
interiorului casei, despre brad crezându-se că ar conţine unele elixiruri
dătătoare de tinereţe fără bătrâneţe şi viaţă fără de moarte. Imaginea
împodobirii interiorului s-a conservat în colindele la fată: „Cine şede-n
astă casă, I Anicuţa ce frumoasă. I Mândru şi-o gătat pân casă, I Pă la pat,
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pană de brad, I Pă la masă, pană grasă, I În cornu' cuptiorului, I Pana
peţitorului." (Oarţa

de Sus, Bicaz).
Majoritatea colindelor despre colindat sunt axate pe cererea
darurilor de la gazde, care constituie o practică magică de bază a
colindatului, darurile oferite fiind rituale. Nuca, mărul şi mai ales colacul
au funcţii fertilizatoare. Mărul este şi un simbol erotic, dar şi funerar, aşa
cum ne sugerează unele variante de colindă. „Patruzăci de cuie, I În sălaş
să-mi puie I Şi-on măruţ de ăl dulce, I Cu ăla m-oi duce." (Ciuta). La
Rogoz, în Ţara Lăpuşului, când se culeg merele din cimitir se pune în
fundătura crucii câte on măr, despre care se crede că-l mănâncă mortu'.
Trebuie să subliniem că darurile de sărbătorile din ciclul celor
douăsprezece zile au funcţia de ofrandă rituală, adusă unor divinităţi
pentru optimizarea trecerii din anul vechi în noul an. Sacrificiul ritual al
porcului de Ignat, precum şi mesele copioase de la aceste sărbători au şi
ele funţie de ofrandă rituală.
Odinioară darurile oferite colindătorilor erau mai numeroase, ceea
ce ne argumentează funcţia de ajutorare a colindatului. „Dă-mi on pic de
cârnăcior, I Că mi-i frig la on picior I Dă-mi on pic de slăninucă, I Că mi-i
frig la o mânucă, I De nu, dă-mi on pic de ai, I Că de-acela ştiu că ai, I De
nu dă-mi vo două cepe, I Că de-acelea ai bugăte." (Hărniceşti).
Colindele cosmogonice, sub aspectul vechimii lor, aparţin
primelor straturi. Din repertoriul acestora surprinde „Soarele şi luna"
axată pe tema intenţiei de căsătorie incestuoasă dintre soare cu sora lui
luna, care în varianta din Lăpuş poartă numele de Sânziana. Soarele cere
de soţie pe sora lui Luna: „-Tu, Ileană Sânziană, I Mi-este vremea să mă
nsor, I Fată nu aflu ca tine, I Hai, cunună-te cu mine." După ce sora lui îi
cere să săvârşească tot felul de probe, precum „Pod de aur peste mare"
sau să pună „ Pe-on pom de rămurele, /Tăt de aor păsărele" sau „Scară de
aor pân' la ceri" care stau sub semnul unor probe vechi de iniţiere, Luna îl
refuză pe fratele ei Soarele, se aruncă în mare, se metamorfozează în
peşte, iar Dumnezeu o preschimbă în Luna de pe cer, astfel, tăcând-o să
nu-l mai poată întâlni pe fratele ei. „Când luceşte luna, sus, I Soarele-i de
mult apus." (Cupşeni) (Bilţiu, 1990: 159-160).
Ne-au surprins mai multe variante ale colindului denumit de către
noi „Jocul voinicului". Descifrăm în aceste variante care circulă în satele
Mânău, Asuaju de Jos, Ariniş vechi urme de dansuri ritualice, oficiate
odată de către flăcăi, la sărbătorile de iarnă, în corelaţie cu aştrii
fundamentali, având ca finalitate obţinerea căsătoriei. „La roşu, la răsărit,
I Mândru joacă on domn voinic. I Da nu joacă, cum să joace, I După soare
de să-ntoarce, I După lună, când lumină, I După ste, când străluce."
(Bilţiu, Pop, 1996: 96-97). Având în vedere melodiile ritmice ale acestor
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colinde ni se întăreşte convingerea că ele mai demult s-au dansat, existând
o înrudire între ritmurile dansului şi cele ale colindelor.
Colindele agrare aparţin şi ele ca vechime de primele straturi.
Colindele descriptive cuprind o prezentare sumară a principalelor munci
ciclice. Ele constituie expresia bucuriei neţărmurite a omului din popor
care trăieşte liniştit datorită propriei munci şi reprezintă o poezie agrară
antică şi continuă tradiţiile vechi ale primilor agricultori. (Ruxăndoiu,
1963: 119). Colindele agrare narează principalele operaţiuni agrare:
aratul, grăpatul, semănatul, apoi recoltatul, care se finalizează cu
obţinerea pâinii sacre. „Haidaţi, voi, fraţi, după mine, I C-om ara şi c-om
grăpa, I Şi mai mult 'om sămâna. I Când a fi pă la gustare, I 'Om trimiteon comândău, I La domnu' solgăbirău. I De-acolo trimeti-ne-a I Pită albă
ca spuma, I Grâu roşu ca vioara." (Comi) (Bilţiu, Pop, 1996: 103).
Colindele agrare stau sub semnul unor vechi credinţe, potrivit
cărora pentru a se obţine un deziderat important, în realitate, trebuie
perfonnat, mai întâi, în plan magic. Numai aşa ne putem explica
perfonnarea în colinde a abundenţei în cereale. „Iacă, grâu-i până-n brâu I
Şi ovesă-s până-n mesă I Şi săcară-i până-n scară." (Mânău).
Capătă o importanţă deosebită variantele de largă circulaţie pe
tema mărului încărcat de rod. „Vânt mare-şi sufla, I Merele-şi pica, I
Boierii-şi venea I Şi le culejea, I Pân mânuri, pân sânuri, I Pân poale de
sânuri." Este perfonnat aici rodul bogat în mere, care au jucat, odinioară,
un rol important în alimentaţia tradiţională. O importanţă deosebită din
aceste variante o capătă mărul, obţinut prin rugăciuni la soare, oficiate pe
vârfuri de munte, reminiscenţe de religie a strămoşilor, care oficiau
rugăciunile pe vârfurile munţilor ca să fie mai aproape de soare. „Luna-n
drum le-o stat, I Mândru i-o-ntrebat: I -Ce v-aţ' căpătat? I -Mere-am
căpătat, /Cu mare rugare, De la sfântu' soare, I În coate-n jerunche, I Pă
cel vârf de munte."
Colindele cu cerb glorifică bărbăţia, curajul, iscusinţa vânătorului
care este denumit „arcaş mare". Anumiţi cercetători au descifrat în aceste
colinde vechi rituri de iniţiere, având în vedere că personajele sunt
denumite figurat: „înălţatu' împărat" -mirele şi „dalba împărăteasă" mireasa. Potrivit unor credinţe vechi flăcăul pentru a putea trece în starea
de bărbat însurat trebuie să oficieze o vânătoare rituală, care nu este
altceva decât o ofrandă rituală adusă unor divinităţi pentru optimizarea
trecerii. A vând în vedere că vânatul de gen feminin, o ciutalină, apare rar
în variantele de colind cu cerbul metamorfozat, ni se pare mult mai
plauzibilă ipoteza că la baza acestor variante stau vechi reminiscenţe
totemice. Cerbul este animal totemic şi strămoş mitic al unor popoare din
emisfera nordică. (Evseev, 1998: 80).
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Colindele la fată au ca temă căsătoria şi se performează repetat
elementele emblematice nunţii: cununa, inelul, mărul din sân. Luarea
cununii, a inelului de către flăcău semnifică trecerea fetei în rândul
nevestelor. „Ie-n fântână s-o plecat, I Junii la ie s-o ţâpat, Cununa de i-o
luat. I Ie-n fântână s-o plecat, I Unu' june s-o ţâpat, Cununa i-o apucat."
Blestemul cu sens de urare ne dezvăluie cu limpezire dorinţa de măritiş a
fetei. „Dă-mi voinice cununa, I Cununa-te-ai cu dânsa, I Cu dânsa, cu
doamnă-sa." (Ariniş).

Colindele-cântec denumite

şi

cântece de colidat s-au conservat în

spaţiul zonei Codru printr-un număr mare de variante. În Ardeal, lirica a

fost întotdeauna un gen foarte fertil şi, drept urmare, multe producţii s-au
refugiat în colindă. Ele sunt adaptate acestei specii atât prin melodie, cât
şi prin refrene. „La fântână-ntre doi nuci, I Să-ntâlnesc dragoste dulci, I
Hai, nu-i şi bai nu, /Duinu, mândră, şi duinu. "; „Bradule, brăduţule, I
Liuliu, liuliu. I Leagănă-să, fajii-n codru, I Liuliu, liuliu."; „O, moarte ce
ţi-aş plăti, I Viţă verde, iadăra."
În repertoriul de cântece de colindat au pătruns şi multe cântece
satirice care pun în lumină funcţia de petrecere a sărbătorii. Tipică este pe
această linie „Biserica ţiganilor" variantă a cărei umor este potenţat de
refrenele-parodii după limba ţigănească. „Strânsu-s-o, ţiganii, o dată, I Să
şi facă-o beserică, /Rascova, trascova, I Lero patraler mangos, I
Castravenga-n sus şi-n jos." sau „Jaolină, jacadină, I Colinda-i defla, I
Colinda-i buf. I Fodoment din ce l-or pune? I L-or pune din tocană cu
brânză, I Să le ţie saţ la rânză, I Păreţî din ce i-or pune? I I-or pune din
clisă grasă, I S-o vadă dada de-acasă. I Clopotu' din ce l-or pune? I L-or
pune din cap de porc, I C-a fi cu limbă, cu tot, I Funia din ce or pune? I Or
pune-o din maţ de oaie, I Când or trage să scăoaie."
Colindele din zona Codru prin bogăţia lor, prin elementele de
mare vechime, exprimate prin vers, melodie şi lexic arhaic, reprezintă o
carte de spirit de inestimabilă valoare, care ne desvăluie o lume fabuloasă,
zămislită de omul din popor în trecerea lui prin vreme.
Note:
Bi/ţiu,

Pamfil, Poezii şi poveşti populare din Ţara Lăpuşului, Bucureşti, Editura
Minerva, 1990.
Bi/ţiu, Pamfil, Pop, Gheorghe Gh„ Sculaţi, sculaţi, boieri mari!, Cluj-Napoca,
Editura Dacia, 1996.
Evseev, Ivan, Dicţionar de magie, demonologie şi mitologie românească,
Timişoara, Editura Amarcord, 1998.
Pop, Dumitru, Colinda românească, în: Adevărul de Cluj, 23 decembrie 2003.
Ruxăndoiu, Pavel, Forme descriptive ale poeziei agrare, în: Analele
Universităţii Bucureşti, Seria Ştiinţe sociale, Filologie, XII, 1976, p. 119.
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ALDUITUL -formă de binecuvântare în colindul bihorean
la mijlocul secolului al XX-iea
dr. Sabina Horvath

A colinda însemna, în lumea satului, a pune în scenă adevărate
piese populare, cu transpunere de personaje mitice şi religioase.
Organizarea unei cete de colindători era un lucru important în lumea
rurală, cerând experienţa anilor anteriori sau o iniţiere riguroasă din
partea noilor intraţi în grup. Petru Caraman spunea despre colindat că, „
acolo unde este el în floare, nu e numai o datină, el este o adevărată
instituţie, cu legile şi regulile ei, cu o anumită organizare cu totul aparte.
Într-adevăr, nici o alta din datinile anuale nu e cultivată cu mai mare
interes decât colindatul Crăciunului şi nici o alta nu se prezintă aşa de
organizat ca ea „ 38 . Recuzita şi comportamentul prin rol, mască şi
costum, nu-l mai reprezintă pe om în ipostaza lui obişnuită, ci îi oferă o
investire specială faţă de sine dar şi faţă de comunitatea din care face
parte 39 .
În satele din Bihor de la mijlocul secolului XX, colindatul începea
în seara Ajunului, când copiii mergeau cu „corinda mică", „a cucuţa" (a
cocuţa), grupaţi câte doi, purtând beţe lungi numite „ciocane", pe care îşi
adunau colacii şi cârnaţii primiţi, iar alteori darurile erau puse
în"străicuţe" 40 . Exemplificând, în satul Rieni în 1939, în Ajunul
Crăciunului copiii umblau a „corinda", pentru ei făcându-se „colăcei din
fărină de grâu trecută prin sită"; celor mai săraci li se dăruiau „mere,
cârnaţi şi câte un pahar de vinars" 41 . În Sititelic în aceeaşi perioadă
„cucuţatul" îl practicau copiii sub 14 ani, din dimineaţa Crăciunului până
la miezul nopţii. Pe la case li se ofereau cârnaţi, colaci, pogăciţe (un fel
de turte), mere, nuci şi alte bunătăţi. Când colindătorii găseau uşa închisă
colindau astfel: - „Scoală babă suflă-n foc/ Si ne ţăpă cât - un coc I Dă-i
vide că-i puţinel I Pune cârnaţu pă iel I Cât roţiţa plugului I Să umple
.
1 .„42 .
straiţa pruncu m
38

Petru Caraman, Colindatul la români, slavi şi la alte popoare, Bucureşti, 1983, p. l O
Germina Comanici, Cercul vieţii, Editura Paideia, Bucureşti, 2001, p. 77
40
***Sărbători şi obiceiuri. Răspunsuri la chestionarele Atlasului Etnografic
Român.Banat, Crişana, Maramureş, voi. II, (în continuare Sărbători şi obiceiuri.
Răspunsuri... ) Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2002 , p.197, Sabina Horvath,
Alimentaţia tradiţională din Bihor între secolul al XVIII-iea şi începutul secolului al XKlea, Oradea, 2017, p. 248
41
Arhiva de Folclor a Academiei Române, filiala Cluj Napoca, nr. inv. Fondul Jon
Muştea, nr. inv. 1026
42
Ibidem, nr. inv. 610; Sabina Horvath, op. cit., p. 248
39
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Ceata mare de colindători era formată din opt, zece sau
doisprezece bărbaţi, cu vârsta cuprinsă între 18 ani şi până la aproximativ
50 de ani. Grupul avea un „birău" sau „un vătaf', ce îndeplinea rolul unei
persoane coordonatoare a întregului ritual. Fiecare dintre cei integraţi în
grup îşi asuma un rol specific şi totodată responsabilitatea prezenţei la
repetiţiile care precedau colindatul propriu - zis. Se întâlneau de regulă
seara, după terminarea lucrului în gospodărie, în casa vatafului şi
perfectau ritualul pentru a se prezenta cât mai pregătiţi la casele
oamenilor43 . „Corinda mare" interpretată şi pusă în scenă de către adulţi
conţinea un bogat repertoriu al creaţiei folclorice ce însuma colinda
propriu zisă şi jocul de rol în care actanţii performau un act teatral
autentic. Colindătorii în imaginarul tradiţional sunt „trimişii lui
Dumnezeu" care vestesc Naşterea lui Cristos, fiind asemuiţi cu Sfântul
Ioan, Sfântul Gheorghe, Sfântul Nicolae, conferindu-le prin aceasta
puterea sacră de „a aldui", cu sensul de a binecuvânta sau de a sfinţi 44 .
Aşadar „alduitul" sau „alditul" (termen simplificat din punct de vedere
lingvistic) însemna binecuvantare, gest care avea consecinţe pozitive
asupra întregii gospodării pentru anul care urma. În semantica populară
termenul „a aldui" este des folosit în formulele de salut din satele
bihorene, astfel că la „Dumnezău deie bine" se răspunde cu „Dumnezău
te alduiască" sau „aldească" ori atunci când oamenii se găseau la lucru,
bineţea obişnuită e „Dumezău te ajute" iar raspunsul e de asemenea
„Dumnezău te alduiască" 45 . Aşadar după ce o bună parte a repertoriul de
colinde a fost rostit, momentul final al prezenţei colindătorilor era marcat
de „aldui tul colacului" 46 sau „grăitul- colacului" 47 , datină agrară de
glorificare a grâului şi a pâinii ca aliment primordial în viaţa ţăranului,
urmate de cele ale băuturii şi cărnii.
În repertoriul de colinde, după ce o bună parte au fost rostite,
momentul final al prezenţei colindătorilor era marcat de „alduitul
colacului" 48 sau „grăitul colacului" 49 , datină agrară de glorificare a
grâului şi a pâinii ca aliment primordial în viaţa ţăranului. În analizarea
detailată făcută de folcloristul bihorean Dumitru Colţea, cu referire la
satele de pe valea Nimăieştilor (Burda, Budureasa, Beiuşele, Cresuia,
Curăţele, Pociovelişte), „grăitul" era un poem popular de 137 de versuri,
cu trei episoade, al pâinii, al băuturii şi al cărnii, care însemnau cele mai
43
44

Informaţii Damşe Ioan, sat Crânceşti, judeţul Bihor, n. 1939, nr. 89
D. Colţea,"Grăitul colacului "în satele de pe valea Nimăieştilor(judeţul Bihor), în

Crisia XV, Oradea, 1985, p. 424, Sabina Horvath, op. cit., p. 249
Informaţii Ştiube Floare, sat Crânceşti,judeţul Bihor, n. 1937, nr. 57
46
Informaţii Damşe Ioan ...
47
D. Colţea, op. cit.
48
Informaţii Damşe Ioan ...
49
D. Colţea, op. cit.
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de seamă alimente puse pe masă în faţa colindătorilor 50 . Între aceste trei
alimente, pâinea în forma sa festivă colacul, reprezintă memoria familiei,
a muncii depuse pentru semănat, cules, măcinat - lucrul pămîntului în
genere. Pâinea inspiră linişte şi speranţă în viitor, respect faţă de
strămoşi şi cel mai important iubire faţă de Dumnezeu şi altfel oferită ca
ofrandă înseamnă perfectarea unui adevarat cult al pâinii la români 51 .
Asa cum e cazul şi altor creaţii folclorice, se poate vorbi de
variante ale "alduitului colacului", iar în următoarele rânduri redăm una
specifică satului Albeşti, judeţul Bihor, culeasă în anul 1945, şi
aparţinătoare cetei de colindători a satului 52 .
„Feciori, feciori bine aţi stat
Bine aţi colindat,
Jupânul gazdă bine s-o gatat;
De-o lună, de-o săptămână
Mai vârtos ca astă zi bună.
De departe ne văzu
De aproape ne cunoscu!
Cu uşile deschise,
Cu mesele întinse,
Cu făcliile aprinse.
Că noi umblam a corinda
De la -o uşe la alta,
Cu cânii hărlăindu-ne,
Cu mâţele hârâindu-ne.
Jupânul gazdă a înjugat doi junci
Cu coarnele lungi,
De -aci până la turci.
Poate o fost şi mai lungi!
La picioare potcoviţi
Şi la coadă răsuciţi.
În răsăritu' soarelui
Fu' în câmpu' Ierusalismului.
Grâu roşu semănă,
Când văzu ca-i grâul copt,
Veni acasă veselaş
50

Ibidem, p. 424
Nicolae Panea, Folclor literar românesc. Pâinea, vinul şi sarea. Ospitalitate şi
moarte, Craiova, 2005, p.17
52
Arhiva de Folclor a Academiei Române, filiala Cluj, nr. inv. 04960, culeasă în 27. XII.
1945 de către Bidileanu Vidu, Albeşti, Bihor
51
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Luă

trei fătuţe (n.n. o fătuţă-fetiţă)
Cu trei fire de limbuţe (n.n. limbuţe-seceri)
Tăie tot paiu pe paiu
Snop pe snop
Cât înaltu cerului.
Şi făcu înaltu stog,
Latu stogului,
Cât latu pământulu.
Ce făcu apoi?
Ştiu pe ţepe-Iepe! (n.n. cu sensul de cineva)
Se duse şi-o aduse.
Ţepe-Iepe încoace,
Ţepe-Iepe încolo.
Aici-s paiele, aici-s plevele
În paiu ne-om împiedica,
În pleve ne-om îneca.
Ştiu trei meşteri mari,
Vântureasca-Prască,

Felezău

Gheorghie,

Şi Mătuşa Măriu.
Şi-l aleseră, şi-l dreseră,
Şi făcură colacu mândru şi frumosu,
Ca din peliţa lui Cristos.
Iar jupâniţa noastră
Băgă mâna mândru şopotită (subţire)
Ca şi-o nuia pălită,
O băgă până în cot
Şi scoase 99 de mângăree (maţe)
Şi pe-atâţa mânuţei,
Ş-aveţi toţi

zile senine,
în bine,
La mulţi ani s-aveţi folos.
De praznic veselos. Amin!"
Să petreceţi toţi
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Aşadar

colacul pe care gazda îl aşeza în faţa colindătorilor nu e
unul oarecare, ci e făcut din „grâu roşu" crescut în „câmpu
Ierusalimului" - pământ fertil spiritualiceşte, care ne duce cu gîndul la
fapte biblice petrecute în zorii creştinismului - naşterea lui Cristos şi
vărsarea sângelui sfânt pentru iertarea păcatelor omeneşti. În finalul
muncii istovitoare a ieşit colacul „mândru şi frumos ca din peliţa lui
Cristos", ce prin însăşi prezenţa sa pe masă aduce belşug şi binecuvântare
gazdei. Aşadar, întreg bagajul gestual şi comportamental manifestat
asupra grâului se transferă asupra pâinii, considerată „aliment total, care
în plan mental echivalează cu însăşi existenţa omului" 53 .
Alduitul băuturii este un alt moment important când ceata de
colindătorii mulţumeşte gazdei pentru omenia cu care au fost primiţi. În
tradiţia populară vinul a îndeplinit cel mai bine rolul de băutură aliment, fiind deopotrivă consumat cu cumpătare în zilele obişnuite, la
momente festive din viaţă sau la ceremonialuri religioase, pe mesele celor
bogaţi dar şi ale celor nevoiaşi 54 . Însă în zonele pomicole, pălinca l-a
suplinit cu succes, aşa încât în folclorul cetei de colindători se face
alduitul vinului sau pălincii, după specificul satului. În cazul de faţă,
alduirea băuturii stă sub semnul satirei, unde personajele sunt oarecum
marcate de euforia bahică a licorii aflată în discuţie, dacă ne raportăm la
desfăşurarea evenimentelor într-un mod oarecum nefirec, menite să
stârnească veselia auditoriului. Personajele religioase prezente uneori în
alduitul băuturii au mai degrabă un rol poznaş, de a încerca isteţimea
omului, şi în final de a-l pune în încurcătură. În cazul variantei prezentate
de noi, acest rol îl avea Sfântul Ilie, însă prin intervenţia lui Dumnezeu
băutura nu se iroseşte pe de-a-ntregul ci îndestulează şi colindătorii.
„Să luă jupânu gazdă pe marginea mării
Ce s-află în fundu cămării,
Dete de-un drac de ciubanc,
Ce să nu fie chiar şorhan.
Trasă două-trei chilinci de pălinci,
lată-le-s la noi în brânci.
Jupânu gazdă zice aşa,
Beţi dragii mei colindători,
Că de va părea dulce,
V oi mai aduce,
De vă pare amară,
O duc şi asta în cămară.
Că vine Ghiurcuţa cu cociuţa,
Ofelia Văduva, Paşi spre sacru. Din etnologia alimentaţiei româneşti, Bucureşti,
1996, p.49
54
Sabina Horvath, op. cit.
53
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Mâncu-i toată credinţa.
Cu trei cai filicai,
Cu cocia de putregai,
Cu roatele de mălai,
Cu runda de lapte dulce,
Vai de mine cum m-oi duce!
P-un deal mare şi ascuţit,
Ca o tingă de cuţit.
Când fu în vârful dealului,
Stătu drept şi se gândi strâmb.
Că ce-o împiedica,
Caii sau cocia?
Veni Ilie călare pe -un iepuraş,
Şi dete un sfat,
Să împiedice caii,
Că caii duce cocia.
Cînd fu pe deal în jos,
Cît caii peste cocie,
Cît cocia peste cai.
Dumnezeu de după un prun,
Văzu că nu-i lucru bun.
Dumnezău hăzui,

Butea plezni,
Fundurile, băunturile
Se umplu toate râturile.
Noi şi zicem aşa,
Să dăruiască Dumnezău

La jupânu gazdă,
O căldare mare,
Subţire ca tortu,
Curătoare ca Holodu.
Amin".
Al treilea aliment „alduit" era carnea, care întregeşte imaginea de
belşug culinar, de la care Crăciunul nu poate face rabat, poate doar în
perioadele de penurie alimentară. La modul general în gospodăria
ţărănească un consum de carne mai însemnat avea loc cu prilejul marilor
sărbători religioase prin tăierea porcului de Crăciun şi a mielului de Paşti;
dintre aceste două momente de peste an, cel cu mai mare însemnătate e
tăiatul porcului. Acesta avea rolul de asigurare a proviziilor de carne în
anotimpul rece dar şi pentru o perioadă lungă de peste an. Importanţa
cărnii în alimentaţia rituală de Crăciun e augmentată de trecerea ţăranului
printr-o lungă perioadă de post, care deşi e presărată cu zile de dezlegare,
51
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e totuşi o perioadă lipsită de abundenţa legumelor de vară şi toamnă 55 .
Efortul pregătirii porcului de Crăciun îi conferă meritul de a fi prezent în
colindele cetelor de colindători ~i de a-i fi atribuit o creaţiei folclorică prin
„alduitul cărnii sau cârnaţului" 5 .
Desigur elogierea acestei triade alimentare indică un timp festiv pe
care ţăranul îl petrecea la sfârşitul unui an calendaristic marcat printr-un
complex de manifestări magico-religioase care aveau ca scop alungarea
vechiului an, cu bune şi cu rele, şi întâmpinarea unuia nou pe care şi-l
dorea benefic. Se adăuga purificarea spirituală obţinută în Postul
Crăciunului, realizată în principal cu prohibiţie alimentară "de dulce".
Ţăranul e astfel scos din timpul profan şi inclus celui sacru, „timpului
colindelor", premergător marii sărbători creştine a naşterii Mântuitorului
Isus Christos 57 .
Momentul alduitului constituie o secvenţă a colindatului ce se află
sub semnul ospitalităţii prin care actanţii contribuie la o stare mentală şi
la un cod unanim acceptat de comunitatea participativă. Astfel că
alimentele oferite de Crăciun colindătorilor au o triplă semnificaţie socială, ospitalieră şi ca ofrandă. Funcţia socială e declanşată de cei care
iniţiază ritualul, cerând permisiunea gazdei de a perfecta actul, prin
interogaţia „primiţi cu colinda?". Răspunsul gazdei, pune cele două părţi
faţă în faţă, într-un act social în plină desfăşurare. Ospitalitatea e definită
aici de masa pregătită în aşteptarea colindătorilor, fapt care subliniază
premeditarea actului; gazda aşteaptă ceata de colindători, iar aceştia, prin
ultimele versuri colindate, („rămâi gazdă sănătoasă I să plăteşti corinda
noastră"), îi sugerează momentul oferirii darurilor. Dimensiunea socială e
augmentată de ospăţul final ( bulciugul), cu participarea întregului sat, ce
are loc la câteva zile după Crăciun sau de Anul Nou, iar darurile
alimentare primite de colindători devin bunurile mesei comune 58 • O altă
perspectivă a darului alimentar de Crăciun este ofranda sau oblaţiunea,
când, aşa cum am aratat mai sus, colindătorii sunt consideraţi mesagerii
Crăciunului, mediatori între oameni şi Dumnezeu 59 . Acest atribut îl
posedau exclusiv pentru perioada colindatului, iar în această ipostază
alimentele luau forma darului oferit divinităţii, în vederea unei
reciprocităţi spirituale pozitive.
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Ţolurile

Şcoala Doctorală

pentru

de Ştiinţe

biserică

Drd. Măriuca Verdeş
Umaniste, domeniul ISTORIE, an I

Dacă biserica, oarecând, era locul unde se adunau întreg satul, la
un loc, a mai fost şi locul în care toată cultura din comunitatea respectivă
se prezenta ca un fieresc, era bine scoasă în evidenţă prin portul
tradiţional, purtat de copii, fete, feciori , adulţi dar şi bătrâni dar şi reguli
ne scrise dar bine ştiute.
Biserica veche din lemn, a moşilor de oarecând şi astăzi ne
descrie, o viziune diferită despre cum priveau biserica cei plecaţi de mult
de printre noi .
Acest locaş de cult, era privită precum o casă, un loc unde se
întâneşte o familie mai mare, adică satul. În acestă împrejurare, se găseau
toate generaţiile existente în sat. Astăzi, din păcate, parcă, numai o
anumită parte din sat mai doreşte să se revadă la biserică.
Biserica confecţionată din lemnul de stejar sau brad ca şi
construcţie exterioară era făcută de către bărbaţii locului, dar decoraţiunea
interioară venea femeia şi-şi punea amprenta ca o cunoscătoare a
frumosului, al esteticii. Asfel putem spune că biserica veche din lemn, de
odinioară, avea haine de sărbătoare, confecţionate de către găzdoaia
harnică de atunci. Aveau mai multe posibilităţi fie se alegeau la biserică,
care fac ceva pentru ea, fie donau aducând fiecare femeie câte un dar
stergar, toluri, cerge, spre exemplu, o femeie din sat a dus un ştergar, şi
şi-a trecut numele pe ea, o alta trecea numărul de la casă, care aducea un
ţol, se trasmitea prin viu grai cine la confecţionat. Aşa cum şi casa era
îmbrăcată tot de către mâinile ei, nepreţuite şi-n biserică cu smerenie
puteai să-i simţi prezenţa.
Ţolurile din biserica tradiţională, ducea mai departe simboluri
vechi cum ar fi, pomul vieţii, simboluri geometrice şi zoomorfe.
Pentru confecţionarea lor, s-au utilizat, culori naturale dar şi
vopsite vegetal, urmând paşii obişnuiţi şi bine cunoscuţi de către dânsele.
Din dovezile care ne-au rămas şi astăzi, bisericile care nu aveau
pictură, ţolurile erau cele care trasmiteau o informaţie sacră dar şi aveau
rolul de a infrumuseţa locaşul de cult. După apariţia picturii naive, aceste
ţoluri, au fost utilizate mai puţin.
Drept mărturie ne stau cele două biserici vechi din Călinesti susani
şi Căieni. Cea din susani nu este pictată aproape de loc, iar ţolurile au fost
haina de sărbătoare pe când cea din Căieni pictată de Alexandru
Ponehalschi în 1754 (după datarea lăsată în biserică) nu s-au utilizat
aceste decoaraţiuni, decât acolo unde au fost nevoiţi să o lărgească şi nu s-
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a continuat cu pictura. Aceste două biserici ne subliniază, că biserica sau
casa fără haine de astăzi, este goală fiind considerată fără viaţă. Chiar
dacă astăzi avem multe case care au renunţat la aceste decoraţiuni, noi
credem căci cu timpul o să se revină la ele din dorinţa de frumos, de viaţă,
de culoare.
Dacă ne uităm într-o biserică veche o să constatăm, că fiecare
femeie, care a adus ceva la biserică, a încercat să-şi pună amprenta, lăsând
un model stilizat, fiind şi astăzi un punct de cercetare pentru oameni de
specialitate, ne depăşind caracteristice specifice zonei.
Dragostea de a vedea biserica îmbrăcată în haine de sărbătoare, şi
astăzi mai este prezentă în comunităţile rurale, dar nu atât de pregnantă
cum ne- am aştepta, având la dispoziţie şi alte materiale.
Cum putem să continuăm acest obicei vechi de sute de ani?
Implicându-ne în aşa fel încât să ne dorim ca biserica noastră, casa
noastră, să poarte straie în care să ne identificăm în continure.
Mulţi suntem derutaţi poate prin faptul că nu mai ştim ce trebuie
să ducem mai departe, ce este valoros şi ce nu este valoros. Mulţi poate
vorbim de valoare, dar ia apare, zic eu, după cunoaşterea acetui meşteşug,
fosirea efortului fizic în a pregăti materialele necesare, răbdare în a reuşi
să pui theara pe picioare şi a începe să lucrezi, inspiraţie în a scoate la
lumină un limbaj care te duce într-o altă lume şi nu în ultimul rând, totul
împletit cu dragoste. Îmi place cum spun asfel de găzdoi - Dacă nu aş
avea dragoste, nu aş face nimic. O femeie dacă nu ar fi avut aceste,
câteva caracteristici, nu cred că ar fi reuşit să ducă la bun sfârşit un ţol.
Ce ne facem când aceste câteva caracteristici ne pier? Nu mai ştim
paşii de pregătire a matrialului principal adică a lânei?Fazele prin care
trebuie să treacem până să ajungem să întocmim o theară. Dar cum
punem modelul? Dar cum duc la finalizare un asfel de ţol? În această
situaţie din păcate, am început să ne aflăm. Ne mor femeile care cunosc şi
ce ştiu acest meşteşug, conştientizând şi ele spunându-ne haidaţî să
învăţaţi că o să mergem cu cunoaşterea în lumea cealaltă. Dar noi, cei
ocupaţi cu atâtea probleme, ne trece timpul pe nesimţite şi după noi nu
rămâne o poveste. Din acest motiv, în cadrul Asociaţiei Călineştenii Ţării
Maramureşului, am vrut şi vreau să nu lăsăm să ni se schimbe inima, dar
mai mult să ne înstrăinăm de ceea ce era o normalitate. Încercăm să le
transmitem generaţilor tinere încrederea că satul este un bun pentru ei iar
continuitatea meşteşugului, împletit cu artă, nu numai că mai pot vorbi
strămoşi prin noi dar şi noi o să putem vorbi prin ceea ce lăsăm după noi
prin generaţiile viitoare.
În cadrul întâlnirilor noastre de învăţare a colindelor, la biserică,
ne-am hotărât cu părintele Groşan Dumitru, că vrem ca biserica nouă din
Călineşti, chiar dacă este din zid, să o îmbrăcăm în straele specifice
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a Cosăului. Prin urmare s-a luat măsuri, s-a donat lână de către
găzdoi, s-a spălat această lână, s-a făcut clacă la lână şi am scălmânat-o,
am dus-o la tors, ne-am adunat şi am făcut-o sculuri, iar sub îndrumarea
Doamnei Voinea, s-a vopsit o parte din ea şi vegetal.
Astăzi, găzdoaia Ileana Nănaşului din localitate, a aceeptat de a
alege, cei peste 140 de metri de ţol, mergând pe culorile naturale alb sur
închis şi sur deschis, folosind unele simboluri geometrice, fiind utilizate
pentru scaune, ulterior, să continuăm cu celelalte ţoluri fiind utilizate pe
pereţi şi pe jos.
Se accepta cu uşurinţă ideea de modernizare. Dar vine o generaţie
care nu vrea dezrădăcinarea. O să încercăm să le împletim cele două
sentimente, în aşa fel încât să fie un bun augur pentru noi, iubitori acestui
pământ Românesc!
acestei

văi,
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Performarea feminină
în obiceiurile rituale calendaristice cu
Secţia

dată fixă

dr. Roxana Deca, muzeograf
de Etnografie a Muzeului Olteniei Craiova

La stabilitatea şi propăşirea unui neam au contribuit şi obiceiurile
pe care folcloriştii le numesc „de peste an", precum şi multe din
comportamentele ritualizate sau socializate ale vieţii cotidiene sau legate
de sărbători. Obiceiurile se diferenţiază de alte forme de comunicare prin
caracterul ceremonializat. Cele care s-au păstrat prin tradiţie, şi care se
realizează spontan, pot să capete semnificaţii noi în raport cu prezentul,
generând astfel obiceiuri noi. Calendarul popular se află în strânsă
legătură cu împărţirea veche a anului. Calendarul sărbătorilor mobile se
întrepătrunde de asemenea cu cel fix, activând mai ales o jumătate a
anului, având ca punct de plecare sărbătoarea Crăciunului.
Calendarul sărbătorilor fixe este al sfinţilor patroni ai agriculturii
(Sf. Gheorghe, Trif, Gherman, Ilie, Vartolomei, Elisei, Precup, Ana-Foca,
Mucenicii), animalelor (Filipii, Sf. Petru, Sf. Andrei, Dumitru, Ignat),
bolilor (Sf. Haralambie, Antonie, Tănase, Marina, Varvara, Sava), hoţilor
(Sf. Mina), cizmarilor (Sf. Spiridon), ai fetelor (Sf. Vineri, Sf. Paraschiva,
Dragobete, Dochia, Ciurica). Ceremonialele legate de sărbătorile de
primăvară marcau, de fiecare dată, debutul unui ciclu calendaristic.
Una dintre primele manifestări rituale care marcau începutul de an
era „Iordăneala'', un obicei care se practica în ziua de Sf. Ion, după ieşirea
de la biserică. Pe 5 ianuarie, în ajun de Bobotează, fetele şi văduvele luau
de la preot un fir de busuioc, pe care îl legau cu aţă, lână sau mătase roşie
de degetul mic al mâinii drepte, îl descântă şi noaptea credeau că li se
arăta ursitul în vis. La Bobotează, pe 6 ianuarie, femeile botezau
mormintele copiilor născuţi morţi sau morţi nebotezaţi, existând credinţa
că aceştia vor fi botezaţi dacă mormintele se vor stropi cu agheazmă, timp
de 3 sau 7 ani la rând. Sărbătoarea Ciuricăi este asociată Sf. Ioan, în
Dobrogea: „A doua zi de Sf. Ioan, toate femeile din sat se adună la o babă
mai bătrână şi prin consimţământ liber, intră sub comanda ei. În acea zi se
duc la locuinţa babei „şef' cu de-ale mâncării, unde se ospătează bine şi
apoi pleacă prin sat în chiote şi hărmălaie mare. Baba şef merge înainte şi
are în mână o cârjă. Convoiul întreg este urmat de muzicanţi, în cazul
nostru de cimpoieri, şi se îndreaptă spre mijlocul satului, unde fac hora
mare. Se întâmplă în tot acest timp, un fapt cu totul interesant: în după
amiaza acelei zile, cu greu vei găsi bărbaţi în sat, circulând pe uliţe. Cine
e prins este judecat de baba-şef şi condamnat la X kilograme de ţuică sau
vin. Dacă cineva nu se supune sentinţei pronunţate, în completul femeilor
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din sat, i se ia căciula sau îl dezbracă, mai bine zis, şi îi dau drumul în
„costumul lui Adam" (Chelcea) 60 .
Pe 17 ianuarie, la Circovii de iarnă, se sărbătoreşte Sf. Antonie, de
către femei, pentru „ca să le fie casa şi lucrurile dragi la toată lumea".
Pe 30 ianuarie, conform tradiţiei creştine, biserica celebrează
Sfinţii Trei Ierarhi, Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul şi
Sfântul Ioan Gură de Aur. Cunoscută în calendarul popular şi sub
denumirea Trisfetitele, sărbătoarea desemna intrarea creştinilor în
biserică, adică un început în practicarea credinţei creştine. Sărbătoarea
populară Trisfetitele se serbează în comunitatea sătească de către femei şi
se raportează la femei: „se zice că au fost trei fete: două dintre ele voiau
să se dea la viaţă destrăbălată, iar cea mai mică le-a rugat mult mai bine să
se puie să lucreze ceva. Ele au ascultat-o şi s-au pus de-au împletit
horbotă şi au lucrat întruna trei zile şi trei nopţi; a patra zi fiind atât de
obosite, le-a zis cea mică: Azi hai să serbăm! Şi de atunci se serbează
această sărbătoare"

61

.

Pe 24 februarie Dragobetele, cunoscut şi sub numele de Dragomir,
apare ca fiu (a cărui soţie este tânăra oropsită), soţ sau slujitor al Dochiei,
patroana lunii martie. La Dragobete, al cărui echivalent occidental este Sf.
Valentin (Valentine' s Day), credinţele şi practicile populare pun accent pe
personajele feminine. Bărbaţii trebuie să nu le supere pe femei, să nu se
certe cu ele, ei trebuiau să-şi caute partenere pentru a fi împliniţi, fecunzi.
„Dragobetele sărută fetele" porneşte de la ideea sărutării forţelor faste,
benefice, ale căror reprezentante erau fetele 62 . O dată cu prima zi a lunii
martie se instituie autoritatea feminină progresiv, astfel încât elementul
feminin se intersectează cu timpul ritual de-a lungul a nouă sau
douăsprezece zile cunoscute ca „zilele babelor" 63 , perioadă marcată de
prezenţa Babei Dochia, înzestrată cu evidente atribute meteorologice, al
cărei nume derivă de la Sfânta Muceniţă Evdochia.
Spaţiul cultural european a dezvoltat în jurul acestei divinităţi
mitul unui personaj feminin malefic, pedepsit pentru ignorarea
fenomenelor naturale specifice sfârşitului iernii şi începutului primăverii.
Astfel, Baba Dochia, bătrâna ursuză care îşi persecută nora şi o supune
unor încercări de nerealizat, este pietrificată sau îngheţată pentru a fi
exemplu moralizator mamelor ce-şi uită datoria de a întări familia şi a o
Gheorghe Vrabie, De civitate rustica, Editura Grai şi Suflet-Cultura Naţională,
1999, pag. 193.
61
Antoaneta Olteanu, Calendarele poporului român, Editura Paideia, Bucureşti, 1999,
pag. 79.
62
Idem, pag. 116-117.
63
Sabina Ispas, Cultură orală şi informaţie transculturală, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2003, pag. 141.
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apăra. Bătrâna
nemişcătoare,

. 64
1egendei .

Dochia nu moare, ci continuă să existe sub forma materiei
ca un reper exemplar care să certifice autenticitatea

Regăsim

în Baba Dochia o trimitere directă la motivul soacrei care
nora, din balada familială.
Dochia mai apare şi în ipostaza de fiică a lui Decebal, în balada
„Dochia şi Traian'', după constatările lui Gheorghe Asachi. Dochia se
deghizează într-o păstoriţă în momentul când tatăl ei, Decebal, este ucis,
iar poporul este înfrânt de romani. Urmărită de Traian, care se
îndrăgostise de ea, Dochia se preface în stâncă, în „momentul în care avea
să se răpiască de acest biruitor" 65 .
Zilele „babelor" se încheie pe 9 martie cu o comemorare a celor
40 de mucenici creştini, sfinţi militari care au trecut prin chinuri groaznice
provocate de frig şi dogoarea focului în Sevastia, purificându-se pentru
momentul mântuirii. Femeia este actantul principal care împlineşte
ritualul pomenirii tuturor celor „adormiţi" din neam, alături de pomenirea
celor 40 de mucenici. Acum se prepară „sfinţii", „mucenicii", „moşii",
„bradoşii", forme antropomorfe din aluat, prefigurările chinurilor
răscumpărătoare ale eroilor creştini amintiţi, „date de pomană" spre a fi
consumate ca hrană rituală, alături de vinul roşu, imagine simbolică
euharistică. Cele 40 de forme antropomorfe modelate din aluat, cărora li
se adăugau 40 de cercuri, „cununii" ale martirilor şi 40 de bucăţele de
aluat reprezentând „buzduganele" cu care au fost sfărâmate gleznele
martirilor, erau de fapt o formă de mediere între cei vii şi cei răposaţi, în
vederea primirii laolaltă a Sfintelor Sărbători de Paşti.
O categorie importantă de roluri performate de fete sunt cele
legate de obiceiurile de primăvară-vară, anotimpuri ale reînnoirii, ale
fertilităţii. Primăvara este anotimpul celebrărilor pascale, este vremea
când Isus Cristos şi Natura renasc. El se înalţă la ceruri, iar recoltele încep
să crească. Astfel, ciclul tradiţiilor calendaristice sunt complementare
ciclului anotimpurilor şi sărbătorilor creştine.
Perioada cuprinsă între 1 martie şi Sărbătoarea Sfântului
Gheorghe este reprezentativă pentru demersurile magico-rituale destinate
aflării ursitului sau protejării familiei şi gospodăriei de forţele malefice
sau de farmece. În mentalitatea tradiţională, rodul pământului sau sporul
animalelor sunt cunoscute sub denumirea de „mană". În acest context,
peisajul culturii orale a înregistrat o mare diversitate de practici magice şi
rituale desfăşurate în vederea ocrotirii sau furtului de „mană". Multe din
îşi vitregeşte
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aceste practici sunt desfăşurate la sărbătoarea Sfântului Gheorghe, la data
de 23 aprilie.
O altă sărbătoare unde actanţii principali sunt femeile este
Ropotinul Ţestelor. În general, Ropotinul ţestelor, zi bogată în
semnificaţii magico-religioase, centrată pe Ropotin, divinitate telurică
enigmatică, asociat Caloianului, autoritate masculină care se sacrifică
pentru ploaie, se manifesta a treia marţi sau joi de la Paşti. La nivelul
întregii ţări, de obicei imediat după Paşti, grupurile de femei se adunau
laolaltă şi modelau ţeste de pământ, în anumite condiţii ritualice. În Dolj,
Mehedinţi-Oltenia sau Vlaşca-Teleorman, ţestele se făceau la sărbătoarea
Ropotinului sau la Ropotini, a treia marţi după Paşti. În Goicea-Dolj şi la
Arceşti-Prahova, ţestele se făceau numai la sărbătoarea de Ciurică (care
cădea la 19 iulie şi avea altă valenţă, aceea de „răzbunare" pe pământ în
locul răzbunării pe sexul masculin). În unele sate din Banat ţestele se
66
făceau în joile nelucrate după Paşti, la Todorusale .
În credinţa populară, marţile şi joile după Paşti erau adevărate
sărbători „în care, dacă sunt serbate, atunci nu bate piatra sau gheaţa,
adică grindina, pometurile şi semănăturile ... Aceste zile se mai numeau
Ropotini", fiind ţinute numai de femei. În Dolj, sărbătoarea se ţinea
pentru că era „rea de piatră". La Strehaia-Mehedinţi femeile „ ... nu spală
rufele, cine cutează să nu bată rufele cu pumnii, va bate piatra 67 •
Pentru a scăpa de răzbunarea acestuia, „se lucrează numai ţeste de
către fete, pentru a le pune în capul Ropotinului, spre a putea lucra de aici
înainte." Se făceau o serie de gesturi magice prin care se încerca
deturnarea energiilor nefaste către semnul pozitiv: „cumpără vin şi
stropesc acele capace, în semn ca ţestul să fie norocos tot anul" 68 . Este
evidentă legătura dintre lutul din care este făcut ţestul şi pâine, ca hrană
rituală creată de femeie, care înglobează în materia sa alcătuitoare atribute
materne, de fermentaţie, germinaţie, de sprijin al vieţii - împărtăşanie.
De aceea, sărbătoarea este dominată prin excelenţă de marca
femininului, fiind deseori asociată cu Ciurica. Îndeosebi în Oltenia,
sărbătoarea Ropotinilor era ţinută cu praznice tocmai spre a îmblânzi
duhurile rele: „sărbătorile femeieşti tare trebuie păzite, mai tare decât cele
bărbăteşti, pentru că femeia e mai iute. Într-o sărbătoare femeiască, cum e
Chirica, Marina, Catrina, Nicuvioasa (Cuvioasa Paraschiva), ia să
69
îndrăzneşti ceva şi-i videa!" •

66

Vrabie, op. cit., pag. 70
Ibidem
68
Antoaneta Olteanu, op.cit., pag. 636.
69
Elena Niculiţă-Voronca, Datinile şi credinţele poporului român, ediţie îngrijită şi
introducere de Iordan Datcu, Editura Saeculum I.O., Bucureşti, 1998, II, pag. 20.
67

59
https://biblioteca-digitala.ro

Aceste celebrări erau bune prilejuri de petreceri între femei. Cu
acest prilej femeile aveau dreptul de a-şi manifesta pornirile răzbunătoare,
inversând astfel rolurile, împotriva bărbaţilor, iar călcarea pământului
pentru obţinerea ţestelor se interpreta tot ca o manifestare de putere a
femeii, care „de ordinaru suntu atâtu de aplecate, atâtu de supuse, uneori
devote pene la fanatismu dogmeloru prescrise de religiune, la noi tocmai
ele iniţieză, promovă şi esecută aceste datine" 70 • Călcarea pământului cu
picioarele este echivalentul aratului, care este activitate aparţinând sferei
masculine. Este un echilibru al dreptului asupra pământului, producător
de hrană prin natură şi cultivare.
Nu lipseau nici actele magice: se stropea ţestul cu vin, nu salutau pe cei
care treceau pe drum. La Verbiţa sau Verbioara-Dolj, ţestele făcute în
această zi se aruncau în fântână, fiind percepute ca leac sau ca piedică în
calea ploii. La Rusăneşti-Romanaţi se credea că femeile călcau ţeste în
picioare „pentru ca diavolul să fie călcat în picioare şi dogorit de foc ca şi
ţestele" 71 .
Dacă la crugul de iarnă al anului domina marca masculinului, la
echinocţiul de vară se impune şi pe planul mitologicului dominanta
feminină: culegerea plantelor de leac, riturile de divinaţie etc. Specifice
statusului premarital, riturile de ursită se practicau la marile sărbători de
peste an: Sf. Gheorghe, Sânziene, Sf. Dumitru, Sf. Andrei, dominantă
fiind perioada de sfârşit de an, de la ajunul Crăciunului la Bobotează.
Deoarece dezideratul căsătoriei era foarte ardent pentru sexul frumos,
performanţa acestor ritualuri era preponderent feminină. Dintre sărbătorile
cu dată fixă, în care femeile au rol de performere ale secvenţelor rituale,
amintim Ciurica, pe 15 iulie, sărbătoare anuală tradiţională, cu prilejul
căreia se inversau rolurile, adică femeia căpăta dreptul de a avea un
cuvânt de spus, de-a se îmbăta sau de-a-şi brutaliza bărbatul. Ciurica, în
credinţele populare, este sărbătoarea unei divinităţi războinice feminine,
care îi „ciuruia" în bătaie pe cei care nu o sărbătoreau cum se cuvine.
„Pusă în legătură cu bătaia („a ciurui pe cineva în bătaie"). Pentru o
singură zi, femeile îşi puteau manifesta în public orice trăire, fără a-şi
atrage oprobiul comunităţii. Această zi se serba fie în preajma Sf. Ion, fie
în apropierea Paştelui. Femeile ieşeau de la biserică, cerând bărbaţilor o
sumă de bani, adică „o iordăneală", cu care seara făceau o petrecere cu
mâncare, băutură, lăutari, fără bărbaţi 72 •
În această zi femeile erau considerate mai puternice decât bărbatul
şi, pe lângă plătirea unor poliţe, se avea în vedere şi dobândirea pe cale
G.Dem.Teodorescu, Credinţe, datine şi moravuri ale poporului romanu, Bucuresci,
Tipografia Petrescu-Conduratu, Calea Belvedere, 1874, pag. 123.
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magică

a unor valenţe masculine redutabile. Ciurica este în etimologia
populară o divinitate răzbunătoare feminină, care conferea iniţiatelor forţa
necesară pentru a lupta cu armele bărbaţilor, într-o societate masculină ce
a înlocuit vechea societate matriarhală. Acest gen de celebrare, de
exprimare a unei solidarităţi feminine, se întâlneşte şi la popoarele ugrofinice (ungurii, finlandezii, ruşii etc). În Rusia, femeile măritate participau
la „sărbători ale nevestelor". Aceste momente rituale erau prilejuri de
ridiculizare a bărbaţilor, dar şi a fetelor bătrâne, rămase nemăritate. Există
şi informaţii referitoare la nevestele germane care organizau petreceri cu
73

băutură .

La 17 iulie se serba Sfânta Mărina Măcinica, Sfânta Mare
Marina, a treia zi a Circovilor în care activa elementul feminin,
o zi bună pentru remedii magice. Se practică rituri de iniţiere de anumite
categorii de vârstă: „nevestele tinere o serbează întotdeauna"; femeile se
pot face surate, dăruindu-şi reciproc anumite remedii magice: pelin, câte
un pui e găină, colaci etc. Cu măturile din pelin făcute în ziua de Mărina
nu se mătură. Pelinul din mătură se folosea la descântece.
Prin analogie cu Ciurica, Drăgaica se ţine de femei „ca să nu
capete bătaie
de la bărbaţi, să nu capete drăgaică" 74 .
Sărbătoare cu dată fixă, 24 iunie, Sânzienele sau Drăgaica este la
nivelul gestului ritual asemănătoare Căluşului. Drăgaica sau Cap de vară
suprapune miezul verii ca punct culminant al vitalităţii vegetaţionale peste
credinţa că Soarele poate arde recoltele, motiv pentru care se juca
Drăgaica, „ca să nu mănânce vârcolacii soarele" 75 .
Partituri de performanţă exclusiv feminină sunt derulate la
Drăgaică sau Sânziene, iar dominant feminină era Cununa de seceriş,
alături de alte sărbători de vară cu rezonanţă feminină cum erau Marina şi
Ciurica. De fapt, feminitatea apare ca marcă a purităţii în majoritatea
cultelor agrare, marca aceasta fiind adeseori suplimentată prin graviditate
Muceniţă

76

La Sânziene (24 iunie) fetele şi femeile mergeau să culeagă ierburi
înainte de răsăritul soarelui, pe care le fierbeau pentru „lăutoare", bună
pentru răceală sau alte boli. Fetele făceau cununi pe care şi le puneau pe
cap, se încingeau cu ierburi şi flori şi, acoperite aproape peste tot de
verdeaţă, alergau prin şesuri, ca nişte zâne-plante. Cununile se puneau la
73
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stâlpi sau se aruncau pe casă, iar dacă se opreau pe coamă, se zicea că
omul trăieşte mult.
Drăgaica este o manifestare ceremonială de ceată, a cărui funcţie
dominantă este legată de fertilitate, care se desfăşoară asemenea
Căluşului, concretizându-se prin limbaj actanţial (drăgaicele rupeau bucăţi
din năframe şi le lăsau la casele colindate, în scop fertilizator, executând
un joc dominat de sărituri ample), estetic (fetele sunt îmbrăcate în
costume populare de sărbătoare, purtând cununi pe cap, marame sau
basmale pe care le manevrează în timpul dansului, uneori fiind prezent în
grup şi travestiul, ca la Căluş), verbal şi muzical (interpretează catrene
asemănătoare stilistic cu strigătura). Din recuzita drăgaicelor face parte şi
steagul împodobit cu panglici colorate, basmale, usturoi şi sare, asemeni
steagului Căluşarilor. Steagul avea o lungime de 2-3 m, având în vârf o
cruce de lemn. În timpul jocului drăgaicelor, ca şi la cel al căluşarilor,
femeile dădeau haine ale copiilor sau persoanelor bolnave, pentru „a fi
jucate" pe steag. Jocul Drăgaicelor a fost prezentat iniţial de către
Dimitrie Cantemir, în „Descrierea Moldovei" 77 .
În unele sate apare în cortegiul drăgaicelor şi travestiul, asemeni
vătafului căluşarilor, iar ca element specific apare coasa sau secera, cu
trimitere directă la funcţia agrară a rolului 78 •
Ritualul, performat de fete, se concentra în jurul celei mai
frumoase fete din sat, pe care celelalte o împodobeau cu cunună de spice
şi flori de sânziene, o duceau cu alai la câmp, unde o numeau „drăgaică",
întorcându-se înapoi, în sat, cântând şi dansând. Întâlnirea dintre două
cete de drăgaice genera confruntări dinamice. Deoarece ritualul se
desfăşura o dată cu pârgul holdelor de grâu, se poate face o comparaţie
între fecioare şi spicele de grâu, ritualul concentrându-se astfel pe
celebrarea fertilităţii vegetale şi umane, laolaltă. Cununa sau cununile de
flori de sânziene erau aruncate peste streaşina casei, pentru bunăstarea
gospodăriei şi viitorul fericit al fetelor.
De asemenea, pelinul şi florile de sânziene de pe steagul
drăgaicelor aveau valenţe apotropaice şi purificatoare, tămăduitoare
pentru cei bolnavi şi pentru copii.
Ritualul de marcare a sfârşitului secerişului era cunoscut mai ales
din Transilvania, sub denumirea generică de „cunună" de spice de grâu.
Grâul din cunună era folosit ca leac mai târziu, ori se punea în cununa de
nuntă sau în steagul nupţial. Grâul are aici valenţe apotropaice şi
fertilizatoare, iar performanţa ritualică este majoritar feminină. Cununile
erau purtate de fete sau de o singură fată, numai în sudul Ardealului, la
77
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Mărginimea Sibiului, se purta de
~ d uneon. fiorma
- de cruce 79 .
avan

un

flăcău,

fiind

numită

„buzdugan"

şi

Fetele sau femeile împleteau cununa, iar alaiul de secerători jucau
o horă în jurul cununii înainte de a o aşeza pe capul celei desemnate s-o
poarte, îndreptându-se spre sat cu „Cântecul cununii", interpretat de fete.
Cununa se punea la grindă, în cui, la oglindă, urmând ca peste an spicele
de grâu să capete diferite utilităţi: unele spice se „treierau aparte, se
băteau cu îmblăciul şi se amestecau în sămânţa anului viitor, punându-se
în fiecare sac de sămânţă câte un pumn de grâu din cunună" 80 .
În accepţie tradiţională, Drăgaica este pozitivă, apărătoarea
recoltelor, iar Sânzienele au o forţă distructivă, ele „dau florile înapoi, iau
sporul".
Sărbătoarea este numită Sânziene în Oltenia, Banat, Transilvania, iar în
Muntenia, Dobrogea, Moldova sudică se numeşte Drăgaică. În cetele de
Drăgaică fata care joacă rolul zeiţei este îmbrăcată în mireasă. La polul
opus, Sânzienele erau percepute în cultura populară ca reprezentări
malefice coborâte pe pământ spre a juca în anumite locuri. Exista credinţa
că trecerea peste acele locuri atrăgea îmbolnăvirea persoanei respective.
Asemenea Rusaliilor, Sânzienelor, Drăgaicei, Nedeia este o
sărbătoare care se ţinea numai de femei pentru ferirea de anumite boli, de
grindină: „ ... în această zi o femeie lucrând a fost izbită, umblând pe
câmp şi jucând"; „Pe o margine de luncă,/ Vezi N edeea cum s-aruncă". În
tradiţia populară s-a conservat credinţa conform căreia, prin anumite
practici magico-rituale, anumite femei puteau face rău celor pe care îi
vizau. Nedeia era un bun prilej de cunoaştere între fete şi feciori, urmată
de căsătorii. Nedeia este percepută ca o zi a păstorului, agricultorului,
pomicultorului, obigatoriu a fi ţinută pentru a avea noroc la roade. S-au
perpetuat până în prezent „târgurile", care au în Transilvania un caracter
cu totul particular, cu deosebire în ţinutul moţilor. Caracterul religios la
origine al Nedeii este confirmat şi de numele bănăţean al acestui ritual, şi
anume „rugă". Au loc târguri ca cel de la Găina, numit şi Târgul de fete,
cel din Hălmagiu, numit Târgul nevestelor, de la Călineasa, numit Târgul
de dat. Târgul de fete de la Găina este tot un fel de nedeie. În Oltenia de
vest la nedeie se spune „govie". În Banat şi în Serbia govie înseamnă
logodnică şi mireasă. In vederea casatoriei se practicau cu prilejul
diferitelor sarbatori cu data fixa riturile de ursită: de Sf. Gheorghe,
Sânziene, Sf. Dumitru, Sf. Andrei, Anul Nou, Bobotează şi toate ac estea
aveau rolul de-a o pregăti pe fata nubilă pentru momentul căsătoriei.
Astfel, fetele obişnuiau ca în dimineaţa zilei de Sf. Gheorghe, pe 23
Mihai Pop, Obiceiuri tradiţionale româneşti, Editura Univers, Bucureşti, 1999, pag.
130.
80
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la pădure până nu se scutură roua, să caute mătrăgună şi
năvalnic, care, aduse acasă, sunt agăţate la streaşina casei sau la icoană.
Făceau aceasta în convingerea că ierburile le vor aduce noroc, se vor
mărita cât mai degrabă. Practici magice de aflare a ursitului se derulau şi
în ajun de Sf. Andrei, cand fetele făceau „turta de Andrei'', din măsuri
egale de apă, făină şi sare. Apa se aducea în gură de fetele mari, iar
măsurile de făină erau măsurate cu coaja de nucă. Fiecare fată îşi făcea
turta pe vatră şi o mânca, după ce postise toată ziua post negru, existând
credinţa că peste noapte ursitul îi va da apă în vis, pentru a-i astâmpăra
setea. Colacul de Andrei se făcea din pâine dospită, punând în mijlocul lui
un căţel de usturoi. Se ţinea o săptămână într-un loc călduros, iar după
acest interval, dacă răsărea usturoiul, fata avea noroc, dacă nu, fata avea
ghinion. În Moldova, fetele se adunau într-o casă şi făceau „Usturoiu",
adică ungeau ferestrele cu usturoi să nu vină strigoii, ascundeau o
căpăţână de usturoi pe care flăcăii o căutau toată seara, timp în care fetele
petreceau: „flăcăii satului se împărţau în patru grupuri şi merjeu prin sat la
Crăciun cu Cocoşu, la Sf. Vasîle cu uratu, iar la Paşti cu mielu ... Dacă la
Crăciun te scote vreun flăcău la jioc, apă' la Sf. Vasile vine cu uratu şî
trebue să-i dai colacul... aşă trebue" 81 .
aprilie,

să meargă

Pentru aflarea ursitului fetele puneau sub pernă 41 de fire de grâu,
descântându-le, pentru a-şi vedea în vis ursitul. Pentru aflarea norocului, grâul
era semănat de membrii casei câte o strachină cu pământ. Cel al cărui grâu
răsărea frumos şi bine era sănătos tot anul următor. În ajun de Sfântul andrei se
puneau 9 ceşti cu apă, într-o strachină, sub icoană. A doua zi de dimineaţă se
măsoară, cu aceeaşi ceaşcă, apa din strachină. Dacă ieşea mai multă, se
considera semn de noroc, dacă ieşea lipsă, era nenoroc 82 .
Pe 4 decembrie, Sf. Varvara sau Barbura era ţinută de femei, pentru
ajutor la naşteri, boli, pentru a se mărita, pentru a trăi mult; mamele îşi ungeau
copiii cu miere, cu apă şi zahăr, pentru a-i feri de „vărsat" sau „friguri"; îi
„îmbărburau" , adică înmuiau un pai în miere şi făceau cruce pe fruntea
copilului, pe obraji, pe piept şi braţe, rostind formula: „Cruce, să iasă vărsatul
dulce!" 83
Aceleaşi practici se desfăşurau şi pe 5 decembrie, în ziua „Bubatului"
sau a Sfântului Sava. De Anul Nou fetele făceau descântece pentru aflarea
„ursitului". A circulat mereu în popor credinţa că în ziua de Anul Nou sau de
Paşti trebuie ca prima persoană care trece pragul casei să fie de sex masculin
pentru că altfel familia va fi bântuită de boală sau ghinion.
Preeminenţa feminină în menţinerea acestor obiceiuri tradiţionale de
datorează faptului că, într-o colectivitate sătească, atitudinea faţă de tradiţie şi
nou diferă de la un grup social la altul. Femeile sunt mai tradiţionaliste, iar
bărbaţii sunt mai puţin tradiţionalişti.
81
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Despre sarmale de post şi de dulce, cu cureki şi cu
ciont a/umat sau dor oloi...
Camelia Burghele

Satele sălăjene au conservat foarte bine alternanţa mâncărurilor de
dulce cu cele de post, consecutivă inervalelor marcate de sărbători şi
câşlegi şi a lungilor perioade de post. Unul dintre preparatele culinare care
însumează simbolic cele două ipostaze este reprezentat de sarmale
(piroşte, păpuşi, kioaşte, boţi, cureki umplut); diferenţa de post/de dulce
era dată de prezenţa cărnii, iar varietatea de reţete de sarmale sălăjene
valorifică diferite variante ale preparării. Redăm câteva observaţii
referitoare la acest subiect, aşa cum le-am (mai) găsit (încă) în satele
sălăjene:

Cureki dulce şi cureki moral, dar şi frunze de orice verdeaţă ce
se putea rula cu umplutura înăuntru.
Fiecare gospodărie avea o mică grădină de zarzavat, de a cărei
stare era responsabilă gospodina casei. Primăvara devreme, femeile aveau
grijă să facă melegar, adică un soi de răsadniţă ad hoc, pe gunoiul de
grajd, materialul cel mai fertil posibil din gospodăria ţărănească:
Făceam primăvara, cum să dăşgheţa, melegar, pă grămada de
gunoi de lângă poiată. Tătă iarna scoteam gunoiu pă uşa ceie dân spate
de la poiată, cătă gredină, şi ne fie mai uşor primăvara şi gunoiem
gredina de zarzavat. Şi acolo făceam aşe, drept, on pic de gunoi, aşe, cam
on meiter pătrat, îl netezeam, şi acolo sămănam cureki şi parodici şi
paprici; ieşea iute, că era tare bun gunoiu ala şi le plăcea. Le luam de
acolo şi le plantam În gredină, pă straturi, şi le putem uda şi plivi.
Puneam mult cureki, de două feluri, şi de vară şi de toamnă, că ne
plăceau mult şi zama dă cureki cu groştior, şi keoaştele În cureki
dulce" 84 .
Varza din grădină era plivită de buruieni şi mereu udată; marea
problemă erau melcii care găureau varza. Când avea broazbă, adică era
formată varza, tulpina scurtă se tăia şi varza se folosea la sarmale sau se
toca şi se preparau mâncăruri diferite, consistente.
Umplutura sarmalelor se punea în frunze de varză, fie crudă,
verde, fie murată, în funcţie de anotimp şi preferinţe:
La noi la laz, iarna, sarmalele se fac cu varză murată, iar vara, cu
85
varză dulce .
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Aici o fost multe uăi şi păstram zăru într-an vas curat, într-o oală
de pământ şi aveam zăr multă vreme şi hierbeam boţii în zăr de oaie, era
tare bun; dacă era cu cureki verde, erau tare bune că zăr; şi după aceie
făceam cu frunze de varză, de curechi, cu frunză opărite şi aşe le
suceam 86 .
Vara să făcea cu cureki dulce, da iarna făceam cu cureki din
cadă, în cadă puneau curekiu la morat şi-l puneam în pejniţă; spun io,
demicau clisă şi puneau în piroşte 87 .
Iarna şi primăvara le făceam cu coreki moral, până la Rusalii le
făceam cu cureki moral, numa campă la Rusalii aveam cureki dulce; cine
avea pejniţă şi avea mult coreki, mai punea şi acolo cureki 88 .
Informaţiile din satul tradiţional sălăjean atestă culesul în natură,
chiar dacă într-o formulă redusă, până spre sfârşitul secolului trecut, cu o
pondere mare a plantelor alimentare spontane de la începutul primăverii;
printre acestea, ştevia, şelătuţa, potbalul sau podbalul au atestări
numeroase pentru folosirea lor la învelitul sarmalelor primăvara, înainte
de ajungerea la maturitate a verzei din grădini 89 :
Primăvara să făceau piroşte din salată, din vie, din lobodă şi din
potbal, da mie nu mi-o plăcut numa cu varză; atunci oarecând nu s-o
auzit de rişcaş, atunci să făceau dân păsat, apu dup-aceie s-o învălit
pasatu cu rzşcaşu, m 1umatate90 .
Dacă era cureki dulce, puneam on pic de moare păstă piroşte şi
fie mai acre şi cu frumze de die făceam când apar frunzele de die, şi
potbal de pe vale şi frunze de şelată care era mai mare... Să cam înmuia
şi le făceam cu cureki, da până la varză, făceam cu ce puteam 91 .
Să mai făcea cuştiule şi în frumze de napi, da mie nu mi-o plăcut
că ala tare să maia, napii aciie, să tocănea aşe tare, să înmoia, să făcea
- -1 zga
· 92 .
ca mama
Primăvara le făceam cu frunze de die, primăvara făceam cu
frunze de die până ne săturam ... şi cu frunze de napi şi de şelată verde şi
cu potbal. Meream pă dunga văii şi culejam potbal şi îl opăream şi
făceam piroşte, că nu era varză atunci primăvara 93 .
Iarna şi primăvara le făceam cu coreki moral, până la Rusalii le
făceam cu cureki moral, numa campă la Rusalii aveam cureki dulce; cine
avea pejniţă şi avea mult coreki, mai punea şi acolo cureki. Care cum îi
-
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plăcea, făcea şi

cu potbal; primăvara, când merea neaua on pic, culejam
potbal şi făceam; apoi o crescut frunza de die, apoi o crescut frunza de
napi... mie îmi place mai tare cu napi ca şi cu cureki, că să face ca
buretele, îi tare bun, îl pot mânca şi fără dinţi 94 .
Să părgălea păsatu, fără apă, şi asta să punea în frunzele de
cureki. Iarna făcam cu cureki acru. Până nu era cureki, făceam în frunze
de vie ori de porbal95 .
Când nu era încă cureki făcea cu frunze de şelată ori de vie ori
potbal şi păstă iele punea on pic de zăr acrişor şi le hierbea aşe mai
scăzut, nu cu apă multă.
Vara să făcea cu cureki dulce, da iarna făceam cu cureki din
cadă, în cadă puneau curekiu la moral şi-l puneam în pejniţă; spun io,
demicau clisă şi puneau în piroşte.
Mai făceam primăvara şi cu potbal, că ala era mai iute, înainte de
cureki, făceau şi cu frunze de vie, la Rusalii nu prea este altceva şi
făceam şi cu vie ori potbal; alea care erau în vie mai la vârf, alea erau
mai cruduţe; le băgam în apă opărită şi să înmoaie. Şi potbalu să
înmoiea on pic că era tare şi nu să putea suci; mai puneau pă ele şi
. . da nu tare aveam noi. atunci...
. 96 .
parodici,
Păsatu îl spălam bine şi îl cerneam de halbe şi puneam on pic de
carne şi paprici şi ceapă şi le suceam în frunze de cureki şi de napi şi de
potbal şi aveam on fel de lobodă de grădinuţă, io făceam până târzâu cu
lobodă de-aceie de grădinuţă şi culejam potbal şi frunze dă die, da aceie
era cam acruţa~97 .
La polul opus, toamna târziu, varza se punea la murat. Cada cu
cureki se ţinea în pejniţă, acolo unde gospodăria era dotată cu pivniţă, dar
şi în tindă sau, ulterior, atunci când casele au avut camere auxiliare, în
cămară:

Puneau bătrânii câte o cadă de varză la moral şi de acolo luau
~
.
.
98
varza pantru piroşte iarna .
Tanti Matilda de la Lozna ne dezvăluie un secret al unei acreli
naturale şi sănătoase a apei de murătoare:
Puneam cureki în ciubere la moral şi aveam cureki moral cu
cimbru şi mărar şi puneam şi câte on cucuruz acolo, şi să acrească mai
iute şi aşe să făcea moarea, numa cu sare şi cu cucuruzu ala, şi cimbru şi
~
99
marar
.
94
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Înţelegem că pusul verzei la murat pentru toamnă era un proces de
o importanţă considerabilă în bucătăria ţărănească, nu doar pentru că
risipa care s-ar fi înregistrat dacă varza nu rezista până primăvara era de
nepermis şi de neimaginat în traiul cumpătat, dar şi pentru că de gustul
bun al verzei murate depindea calitatea şi savoarea sarmalelor până în
vara următoare; de aceea, avem mărturii potrivit cărora femeile posteau în
ziua în care făceau murătoarea, pentru a fi „curate" (că să-mpute curekiu,
dacă nu!), şi uzau de tot felul de ingrediente care „ţineau" varza şi o
acreau exact atât cât trebuia, eliminând riscul alterării. Procesul ne e
descris plastic de o socăciţă bătrână din Solona, lelea Marie:
Ptiroştele le făceam cu cureki acru, alea erau cele mai bune.
Curekiu să curăţă, să face o găuajă în mijloc şi punem sare acolo
şi o puneam în cadă cu cimbru şi morar. Io nu pun hirean, că ala face
frunzăle de cureki prea tari; no, la trii zâle să pune apa, da nu mai
repede, că trebe şi să moreze bine curekiu. Şi când îl pui, îl pui dimineaţa
şi posteşti atunci, nu mănânci nimica, că să-mpute curekiu. Şi tăt cam la
trii - patru săptămâni te duci şi-l întorci şi sufli aer în el pă o ţeve. Cam
la şasă săptămâni îi gata morat, da dacă-i bine pus, curekiu moral trăbă
00
şi ţână până la Paşti' •
Cu siguranţă procedeul era şi mai atent urmărit de familiile care se
pregăteau să facă nuntă în câşlegi, după Bobotează, ştiut fiind faptul că în
satele sălăjene nu se poate imagina o nuntă fără sarmale în varză acră.
Şi varza dulce, şi cea murată, trebuiau opărite înainte de
împachetarea orezului - o altă manoperă care cerea pricepere ş1
îndemânare, pentru a se înmuia puţin şi a face mai uşoară răsucirea:
Opăreşti curekiu, da apa să.fie cu sare, şi pui şi on pic de oăţăt în
apă şi le pui una pă alta, şi le tăt acoperi aşe, da nu le opăreşti că să să
rumpă, ce le tăt acoperi şi să moaie; le desfaci aşe, cu grije şi nu să
rumpa~JOI
Aşadar, răsucirea sarmalelor era o manoperă ce necesita o
îndemânare specială dar şi ingrediente pe măsură, iar între acestea, varza
era decisivă: trebuia să fie bine opărită şi bine porţionată în frunze; atunci
când sarmalele se înveleau în alt fel de frunze verzi, fierberea acestora era
în legătură directă cu tăria şi rigiditatea frunzei:
Să mai făcea cuştiule şi în frumze de napi, da mie nu mi-o plăcut
că ala tare să maia, napii aciie, să tocănea aşe tare, să înmoia, să făcea
~
~1 ·
ca mam(:J
1ga I 02 .
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Ulei versus unsoare: Oloiu era tare scump, ţucu-te! Nu ne lăsa
măicuţa şi punem numa on strop în laboş ...
Uleiul, oloiul, atât de necesar în bucătărie în perioadele de post,
dar şi înafara lor, se obţinea, înaintea primului război mondial, mai ales
din seminţe de bostan (berbiniţă sau hârban); seminţele erau scoase din
bostan şi spălate, apoi uscate şi pisate în piuă (cu mâna, atunci când
cantitatea era mai mică, sau în piua cu ciocan, acţionată cu piciorul, când
seminţele erau multe), după care se cerneau, se prăjeau şi se storceau în
teascuri de lemn (teascul se numea şitău, iar cel care opera această presare
se numea şităuar). Se obţinea un ulei dens, aromat, hrănitor, gros;
desigur, cine avea o oloire, cu piuă de pisat seminţele, cu instalaţie de
prăjire şi teasc de stors uleiul, se chema că era un ţăran înstărit (de obicei
şităuarii stăteau în case mari şi arătoase) şi percepeau uium de la toţi
clienţii (adică o cotă parte de ulei sau pogace).
Sunt atestate frecvent, însă, şi mici pive de lemn sau piatră aflate
în gospodărie, în care seminţele de bostan puteau fi pisate manual 103 ;
făina rezultată era folosită deseori la mâncare, prăjită, chiar şi la
prepararea sarmalelor, despre care ni s-a spus că, astfel preparate, aveau
un gust aparte; la fel, era folosită cu succes pentru un gust deosebit şi
pogacea de floarea soarelui:
Era şi oloire, erau tare bune cu oloi de pepene, din ala stors aşe,
pă piatră, la oloire. Ai de mine, bun era ... aşe, mai vârtos, şi verde. În deacela părgăleam ceapa pântru fo,tiroştele de post. Le învâleam în frunze
de cureki ori de vie şi de potbal 04 .
Să făcea şi cu oloi, de post, că o fost aicea oloire şi făceam şi oloi.
Cu oloi să părgălea şi să părgălea şi cu ce rămânea de la oloiu ala, de la
presă, cu neşte drojdii din alea de floarea soarelui, şi puneam în piroşte
drojdii din alea, cu oloi, şi ce bune erau atunci piroştele! 105 .
Multe informaţii din teren vorbesc şi despre culturile de floarea
soarelui sau ruje, cum i se spune în unele sate sălăjene:
Apoi, când răsărea rujea, mergeam la sapă, şi muierile şi
bărbaţii, şi pruncii, de la 9, I O ani îi duceam la sapă, da amu merg la
şcoală. Rujea o culegeam cu mâna; o tăiam şi o puneam în car; puneam
în car lipideauă (amu pun nailone şi o punem în remorcă) da atunci o
puneam pe lipideauă în car, să nu se sferme şi o aduceam acasă (. ..). Ne
adunam toţi într-an loc unde puteam îmblăti şi să strângeau vecinii toţi;
luam boştile alea de floare jos dân car şi ne făceam on băţ şi o loveam
până ieşeau toţi sâmburii, îi zâceam îmblătitor şi o îmblăteam pânâ ieşea
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toată sămânţa

acolo

106

de pe

başcă. Boştile

le aruncam

şi sămânţa rămânea

•

Urma vânturatul şi ucatul, iar apoi sămânţa era dusă la moară şi
din ea se făcea uleiul necesar gătitului, în prese speciale de ulei:
Sarmalele de post le făceam cu oloi, de la oloire. Era oloire la
Mesteacăn şi la Ciureni, făceam oloi din floare bătută. Dintr-un sac de
floare ieşeau cam şepte - opt ieji de oloi; făceam şi oloi de bostan, no dea/a să făcea la oloirea din Şimişna 107.
Tocam carne de porc cu cuţâtu, păfund de lemn, dacă aveam, da
dacă nu, puneam on pic de clisă şi dacă era post, făceam oloi la oloire,
da nu era În Casnici, ci numa la Ip, că la Ip la moară era şi oloire.
Duceam floră şi ne dădea oloi şi pogace. Cu oloiu făceam mâncare de
post, pogacea o dădeam la porci şi la pui.
Cu oloiu părgăleam ceapa şi puneam on pic de piparcă dulce şi
pisatu păste iele şi să punea sare şi pfger şi le părgăleam on pic tăte
laolaltă. Nu tare, da on pic să părgălea 1 8.
Pentru că se obţinea greu şi pentru că era indispensabil în
perioadele de post, în satele sălăjene persistă până astăzi observaţia că
uleiul este un aliment scump şi, de aceea, trebuie să fie bine drămuit:
Oloiu era tare scump, ţucu-te! Nu ne lăsa măicuţa şi punem numa
~ I b
on strop m
a oş„. 109.
Să pune şi zamă de parodici, mai multă, În păsat, că atunci nu
trăbă atâta oloi; dacă pui mai multe parodici, două linguri, atunci nu
110
trăbă atâta oloi! .
Nu am prea avută noi oloi, că nu tare aveam floare de soare.
Puneam o lingură de unsoare şi o ceapă crestată mărunt şi acolo puneam
păsatu şi îl părgăleam 111 .
Da În post le făceam numa cu oloi. N-aveam mult oloi şi nu
puneam mult da după aceie, când s-o făcut mai mult, am pus mai unse
.
I
.b
112
pzroşte e, ca aşe-s maz une
.
Un lux culinar: sarmalele de dulce. Carne de porc ... da numa o
jumărucă!

Până
românească

spre sfârşitul secolului trecut, studiile de etnologie
- dar şi cele realizate în arealul satelor sălăjene - atestă un
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consum destul de redus de came, dar, tocmai de aceea, foarte bine
valorizat. Altfel spus, tocmai pentru că era puţină, rară şi scumpă, carnea,
mai ales cea de porc, trebuia să fie bine conservată, pentru ca o familie să
poată beneficia un timp mai îndelungat de beneficiile gastronomice ale
acesteia.
În satele în care numărul porcilor crescuţi în gospodărie era mai
mic şi sătenii nu erau organizaţi la nivel colectiv, animalele erau crescute
exclusiv în gospodărie. Acolo unde, însă, numărul lor era mare, porcii
erau hrăniţi înafara satului; oamenii mai în vârstă din Chilioara, de
exemplu, îşi amintesc de această dovadă clară de bogăţie a satului lor:
Io, când eram copil, la zece ai, o fost în satu aiesta o ciurdă de
boi, o ciurdă de vaci, o ciurdă de cai, o ciurdă de bivoli. Şi o fost şepte
turme de oi. Şi acuma mai sunt vreo 220 de oi în tăt satu„. Şi era turmă
de porci, erau două persoane care aveu grijă de porci. Era on om cu
copiii şi mereau cu porcii, erau cred că păstă două sute de porci 113 .
Porcii crescuţi de ţărani în gospodărie ajungeau la maturitate iama
şi tot atunci era perioada prielnică sacrificării lor, deoarece în
anotimpurile calde ţăranii nu aveau posibilitatea conservării cărnii la rece;
aşa încât carnea era conservată exclusiv prin afumare şi saramurare. În
plus, carnea de porc, prin raritate, calităţi nutritive şi gust deosebit,
conferea sărbătorii Crăciunului, înaintea căruia se tăia porcul, acea marcă
de festiv şi singular pe care o reclama această sărbătoare. Consumul cărnii
la Crăciun avea şi rolul de marcare a finalului perioadei de post şi
penitenţă de dinaintea sărbătorii.
Bărbaţii care se pricepeau să sacrifice porcul erau la mare căutare
în comunitate şi se bucurau de un prestigiu aparte. Denumiţi henteşi în
satele de pe Valea Barcăului, ei erau plătiţi în mici cantităţi de came şi
produse din porcul proaspăt tăiat; în schimb, îşi puneau toată îndemânarea
în joc pentru împunsul porcului, înjunghiatul, sânjeratul, spintecarea şi
tăiatul în bucăţi a animalului sacrificat.
O relatare inedită avem de la tanti lulica, o femeie trecută de 90 de
ani din Răstoci, care păstrează şi acum în casă meştergrinda de goron ce
susţine tavanul de lemn şi acoperişul de paie, de-a lungul căreia se pot
vedea o mulţime de crestături; sunt semnele tăiate în grindă de tatăl ei:
Tata o ştiut tiia porci şi noi am tiiat porc în tăt Crăciunu. la, am
aci o grindă în casă şi acolo îs făcute nişte crestături: no, de câte ori am
tiiet on porc, tata o făcut acolo în lemnu ala o crestătură. În tăt anu.
Până când o triit, aşe o fost. Atâţia porci o tiiet, câte crestături îs în
. da ace1e.
. ,114 .
grm
113
114
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Interesantă

ni s-a părut şi informaţia potnv1t care1a bătrânii
calculau înainte câte duminici pică in câşlegi (perioada dintre Bobotează
şi postul Paştilor) iar atunci când tăiau porcul, spinarea de la porc se tăia
în atâtea bucăţi câte duminici picau in câşlegi, pentru că se punea câte o
singură bucată de spinare în sarmale 115 , marcându-se, astfel, prin
destinaţia specială a spinării de porc în alimentaţia tradiţională, chiar şi o
variantă de măsură a timpului ...
Frijeai on pic de slăninuţă, spinarea aceie de la porc, şi tăt
mereai şi mai tăiai on pic din spinarea aceie şi puneai in oala cu sarmale.
Şi mai avea câte on conţ de la porc, aşe, câte on uos mai mare şi
luai carnea după conţ şi conţu ala ii băgai intre sarmale, că era tare
bun 116.
Foarte valoroase pentru bucătăria ţărănească, atât pentru valoarea
nutritivă (proteine animale), cât şi pentru gustul şi savoarea preparatelor
culinare, erau slănina, untura şi carnea afumată, adică clisa, unsoarea şi
afumătura (conţ, piciorong, spată, ciont):
Slănina o săram şi o puneam coale su pat, in covată, două
săptămâni. La săptămâna o întorceam şi la două săptămâni o duceam la
,.r,
carnea orz. o aJumam,
,ţ:,
~
117
aJumat.
orz• o saram
.
Observaţiile obiceiurilor alimentare în satul tradiţional - şi, în
unele locuri, chiar şi în satul contemporan - atestă faptul că slănina sau
clisa cum i se spune în satele sălăjene era, exceptând, desigur, perioadele
de post, hrana de bază a oamenilor: clisa se mânca friptă (în frigare, la
câmp, sau în cratiţă, acasă) sau constituia o bună metodă de
„îmbunătăţire" a mâncărurilor cu fasole, varză sau cartofi şi chiar a
ciorbelor. Prezenţa clisei I sclăninei sau a slăninei în oala cu sarmale,
unde era pusă în mijlocul sarmalelor sau sub formă de jumări, câte una
pentru fiecare sărmăluţă, este des semnalată. De asemenea, aşa cum am
mai amintit, păsatul se părgălea de multe ori în unsoarea lăsată de clisa
prăjită in laboş; întotdeauna ni se semnalează observaţia că sarmalele
sunt mai gustoase dacă sunt bine unse cu grăsime de porc. Reluăm
informaţia primită de la tanti lulica din Răstoci:
Pi roş te din alea vechi... no, alea le făceam cu mălai dân ala
plisat, da nu mai ştiu io aşe de bine, că io am mai mult de 90 de ani şi
atunci o fost tare demult!
Erau tare bune cu carne de porc, da nu era multă ... numa că tiiam
porc de Crăciun şi-apu o afumam la afumătoare şi atuncea ţănea carnea
mai mult, până mai cătă vară, dacă aveai grijă de ea.
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Tata o ştiut tiia porci şi noi am tiiat porc în tăt Crăciunu. la, am
aci o grindă în casă şi acolo îs făcute nişte crestături: no, de câte ori am
tiiet on porc, tata o făcut acolo în lemnu ala o crestătură. În tăt anu.
Până când o triit, aşe o fost. Atâţia porci o tiiet, câte crestături îs în
grinda aceie!
le erau maz.bune cu carne, no cum nu.?ll 8.
.
P zroşte
De altfel, în satele sălăjene, o specie porcină des întâlnită era
mangaliţa, care avea o slănină de bună calitate, cu o doză potrivită de
colesterol (care, astăzi, este numit de nutriţionişti „colesterol bun") iar
grosimea stratului de slănină era considerabilă şi constituia, în fapt, un
indiciu foarte apreciat de proprietar, în momentul sacrificării porcului. Nu
întâmplător, trecătorii sau cei care intrau în curte la tăiatul porcului
salutau cu: Fie clisa grasă şi gazda uns pă mustaţă!:
Desigur, aprecierea maximă o aveau sarmalele cu came proaspătă
sau afumată de porc; în lipsa maşinii de tocat came, carnea era tăiată pe
curpător sau fund de lemn sau lopitău, grosier, cu cuţitul, şi amestecată
prin orezul pentru sarmale, sau era pusă, în cazul afumăturii, ca bucată
întreagă, între sarmalele din oală:
Făcea maica kioaşke: punea două linguri de unsoare, rămasă de
la topitu unsorilor de la porc, în care se tăiau două cepe mar/ 19.
Oarecând nu să punea carne în piroşte ori dacă puneau, o tăiau
aşe, cu o săcuriţă dărăbuţe şi să mai punea câte on pic când aveai. Da în
rest, să făceau piroştele numa cu unsoare şi miroseau a porc ... 120.
Nu să făceau atunci cu carne, ce puneau on picior de porc afumat
şi îl băga acolo, în mijlocu boţâlor şi împărţea carnea aceie afumată în
blide când să puneau tăţi la masă, că atunci mâncam tăţi odată, la masă,
sau în boţi, cu păsatu, să punea on pic de clisă fJ.răjită cu unsoarea aceie
şi erau tare bune; oarecând nu o fost atâta orez 21 .
Alea dă dulce le făceam cu slănină: tăiam bucăţi aşe subţiri în
tigaie şi puneam paprică şi o lingură de unsoare să fie mai unse, că dacă
erau mai unse, erau mai bune şi aşa făceam părgălaşu ala 122 .
Dacă era de dulce, dimica sclănină pân ele, ori poate on picuţ de
carne, da atunci nu era frijider şi puneau carnea la afumat şi puneau on
ciont, da on pic, că doară nu rămânea multă carne după cioantele alea;
vara să făcea cu cureki dulce, da iarna făceam cu cureki din cadă, în
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cadă

puneau curekiu la moral şi-l puneam în pejniţă; spun io, demicau
123
clisă şi puneau în piroşte .
Carnea amu să bagă în iele, da mai demult ciontu să băga în
-124
oaa
I
.
Când le făceam cu carne, puneam carne tăiată numa dân cuţit ori
să punea ciont. Ciontu cu tătă carnea să punea sub ptiroşte, să să fiarbă
. I d .
12s
Şl se e eie gust
.
Alteori, sarmalele se asezonau cu capul sau cu şoricii de la porc:
Din capu de la porc să făceau cocioane, cu mult ai, să fierbeau
tare multă vreme până să ţâneau de-o/altă. Cu şoricu să făcea cureki
umplut cu pisat ori cu raza/ăi uscaţi în cuptor, tare buni 126 •
Şi când erau de dulce, puneam o bucată de cap de porc din ala
afumat pântre ele, pă fundu oa/ii, ori on pic de sclănină afumată şi on pic
de oloi şi on pic de paprică roşie că apui atunci, zama aceie după ptiroşte
-f27
era tare, tare buna .
Concluzia, pentru final: sarmalele cele mai bune s-o făcut cu carne
afumată!, după cum mărturiseşte o socăciţă de la nunţi, din Solona:
Pui slănină, da nu multă, o tai, şi o pui să să topască, da nu să să
ardă, ce numa aşe, uşor, o tai bucăţele şi pui cimbru, piper, paprică şi
ceapă prăjită. Carnea o tai bucăţi, dărăbuţe aşe, mnicuţe. No, şi morar
trăbuie musai. Ieste morar bugăt.
No, cu începutu. No, aşe, slănină afumată, să îi deie gust, o tai
mărunt şi o pui să să frigă on pic şi lese unsoarea aceie din ea, şi acolo
pui ceapa. După ce o lăsat clisa unsoare, după aceie pui ceapa, În
unsoarea de la clisă, şi nu să prea ardă ceapa şi nici să nu să uşte
}umerele de clisă. Pă când îi gata prăjită, pui acolo şi carnea, şi rişcaşu,
kiperiu, paprica şi moraru ... da, pui trii firucă tăiet mărunt şi aici, da îi
mai bine şi-l pui cu cimbru, păfundu oalii 128.
Piroştele s-o făcut cu carne afumată şi o hierbeam şi o măcinam
şi cu aceie îi tare bine să faci piroştele; cele mai bune s-o făcut cu carne
afumată şi fac părgăleki cu ceapă şi piparcă şi cu cureki verde mai
mult129
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Alimentaţia şi bucătăria tradiţională maramureşeană

Muzeograf Nicoleta Nemeş
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
De-a lungul existenţei umane s-a demonstrat că hrana ocupă locul
principal în viaţa biologică şi socială, în viaţa materială şi spirituală.
Drept urmare, alimentaţia (cu numeroasele ei etape - procurare,
preparare, distribuire, consum) este adânc ancorată în cultură, devenind
un important reper cu valoare identitară ce se exprimă prin practici,
tehnici, simboluri şi comportamente specifice
Ţara Maramureşului este o regiune de tip ţară, un important
rezervor identitar, o regiune care este cunoscută în România şi în
străinătate pentru valorile sale culturale deosebite, inclusiv gastronomice
tradiţionale. Modul în care maramureşenii reuşesc să utilizeze resursele de
hrană locale şi să compună gusturi memorabile constituie parte din
identitatea regiunii.
De asemenea nivelurile la care se exercită competenţele şi arta
culinară, începând cu familia şi continuând cu evenimente ale comunităţii,
festivaluri sunt interesante. Interferenţele inerente într-un astfel de spaţiu
pot constitui subiect de cercetare aparte, gastronomia maramureşeană
având elemente specifice provenind din acest melanj.
Diversitatea etnică şi culturală a Ţării Maramureşului poate fi
savurată şi la masă, prin preparatele tradiţionale. Maramureşul istoric este
un loc de toleranţă etnică, unde comunităţile au ştiut să se înţeleagă, să se
respecte şi să-şi influenţeze gastronomiile şi obiceiurile culinare. Datorită
convieţuirii în acelaşi mediu care oferă aceleaşi produse, dar şi a bunei
înţelegeri între populaţii, de-a lungul timpului, unele reţete au fost
împrumutate de la o populaţie la alta, în ciuda ocupaţiilor tradiţionale
diferite. Românii, maghiarii, evreii şi celelalte comunităţi etnice care au
trăit pe acest teritoriu au reuşit să-şi îmbogăţească unii altora cultura
gastronomică, păstrând însă şi propria identitate.
În gospodăriile din Maramureş se mai folosesc pentru prepararea
hranei produse din gospodăria proprie (cartoful, varza, fasolea, usturoiul,
ceapa, castraveţii, roşiile). În trecut se cumpărau doar produsele pe care
nu le obţineau în gospodărie (zahăr şi ulei). În fiecare gospodărie erau
crescute păsări (găini, gâşte, raţe) sau animale (oi, vaci, porci) şi de aceea
ouăle, carnea, laptele şi diferite produse lactate (caş, brânză, lapte acru)
reprezentau alimente de bază în alimentaţia ţăranului în „zilele de dulce".
Carnea ocupa un loc aparte în alimentaţia tradiţională. Cel mai des
se consuma carnea de porc şi diferite preparate (slănină, cârnaţi, untură,
jumări), dar şi carnea de vită, oaie sau de miel.
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Făina

era folosită cel mai des. Din ea se făcea pâine,
mămăligă simplă sau cu cartofi. Făina de grâu, care nu era uşor de
procurat, era folosită pentru a pregăti pâine sau alte preparate (cozonaci,
colaci, prescură) doar la sărbători mari.
În alimentaţia tradiţională s-au manifestat restricţii impuse de post,
respectate în mare măsură în postul Crăciunului şi postul Paştelui. Erau
respectate şi zilele de post din cursul săptămânii (miercuri şi vineri). În
timpul postului nu se găteau mâncăruri alese. Postul presupune o
interdicţie vizând consumarea unor alimente de origine animală, prescrisă
credincioşilor de către biserică în anumite perioade ale anului. Nu era
permis să se consume came, ouă, lapte sau preparate din aceste produse.
Toată mâncarea se făcea cu ulei. Se mâncau cartofi, fasole, varză,
mămăligă. Pregătirea preparatelor de post şi de dulce se făcea pe acelaşi
aparat de gătit şi încălzit, în trecut cuptorul cu vatră şi soba cu plită
începând din perioada interbelică. Pentru pregătirea preparatelor de post
se foloseau aceleaşi vase, dar care erau spălate cu leşie la începutul
posturilor.
Conservarea alimentelor se făcea prin diferite metode:
- prin uscare (hribe, păstăi şi fructe -mere, prune)
- prin sărare (slănină şi came), care erau apoi duse în pod la
afumat
- prin murare (varză, castraveţi).
Pentru maramureşeni, masa reprezintă mai degrabă un act
cultural, cu valenţe sociale, desfăşurat după cutume străvechi. Ea
reprezintă un necesar rit de integrare, fie că ne referim la ospeţele
comunitare (mesele de pomană, la care participă tot satul în frunte cu
preotul) la mesele neamurilor (botez, nuntă, înmormântare), la masa
întregii familii (de Paşti, de Crăciun).
Alimentaţia sătenilor cuprinde două tipuri: alimentaţia de fiecare
zi şi cea de sărbătoare. Alimentaţia de fiecare zi era simplă, nelipsind
laptele şi derivatele sale. Alimentaţia de sărbătoare, care cuprinde mesele
pentru sărbătorile calendaristice (Paşti, Crăciun, Anul Nou) sau mesele
rituale şi ceremoniale (nunţi, înmormântări, botezuri), se deosebea de cea
de toate zilele prin calitate. Mesele servite la diferite evenimente din viaţa
comunităţii au suferit un proces de evoluţie.
Mesele zilnice diferă de la o familie la alta, un rol important
avândul situaţia financiară a familiei. Se mănâncă pe săturate, pentru că
oamenii se duc apoi la câmp, unde muncesc până seara. De cele mai
multe ori, micul dejun este consistent: uneori chiar o „coleşă", „tocană cu
brânză'', ori „pătură", o mămăligă cu brânză şi jumări, care să ţină de
foame până la prânz. Dacă nu se face „pătură'', se face repede o
„mâncăruşă'', adică o omletă mare cu ouă şi brânză sau plăcinte, umplute
de

mălai
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cu

brânză,

cu cartofi ori cu magiun de prune. La prânz, se servesc tot
mâncăruri consistente („cureti umplut", adică sarmale, mazăre frecată,
adică fasole bătută, mâncare de picioci, adică de cartofi ) şi obligatoriu
trebuie să fie o ciorbă sau o supă ("zamă" de păstăi, de cartofi, de varză,
de fasole, de salată verde) şi nişte „pancove", adică nişte gogoşi . Se mai
fac şi sarmale de post, umplute cu ciuperci, ori sarmale cu păsat. La ujină,
care se servea de obicei în jurul orei 18, se mânca plăcintă cu brânză de oi
cu ceapă verde şi mărar, plăcintă cu varză sau cu cartofi, slănină,. Cina
trebuia să fie uşoară. Se mânca mămăligă cu lapte, tăieţei cu lapte, cartofi
fierţi cu ulei, plăcinte cu smântână.
Duminica sau în zi de sărbătoare (dacă nu era zi de post) mesele
erau mai bogate. Se servea supă din came de pasăre, sarmale, plăcinte,
gogoşi.

O categorie importantă o reprezintă diferitele categorii de lucrători
(butinari - lucrători de la pădure, cosaşi, săpători), a căror masă trebuia să
fie consistentă pentru a putea face faţă muncii la pădure sau la lucrul
câmpului. Ei aveau la ei pâine, slănină, brânză de oi, ceapă. Dacă locul
unde erau la lucru era aproape de sat, atunci la prânz li se ducea mâncare
gătită.
Astăzi,

actul preparării şi cel al consumării hranei au devenit
gesturi aproape banale, automate, dar ar trebui să ne reamintim că
prepararea hranei pentru o masă reprezenta, de fapt, un întreg ansamblu
de ritualuri atât pentru trup, cât şi pentru suflet. De exemplu, semnul
crucii pe care femeia de la ţară îl făcea întotdeauna înainte de a se apuca
să frământe coca pentru pâine. Operaţiunea de frământare trebuia făcută
înainte de răsăritul soarelui şi nu mai târziu. Tot semnul crucii îl făceau
părinţii şi bunicii noştri la terminarea meselor, spunând: "Mulţumesc,
Doamne, pentru masa aceasta!".
Există un repertoriu bogat de reguli ce ţin de aşezatul la masă. În
fruntea mesei, mai demult, stăteau oamenii bogaţi, preotul satului,
dascălul. Tot în fruntea mesei erau aşezate, când erau organizate diferite
mese festive, rudele apropiate, naşii şi moaşa de botez.
Maramureşeanul îşi pofteşte oaspetele în casă. Pentru a-i arăta
respectul, îl aşează la masă „la loc de cinste". Stăpânul casei, în virtutea
unei legi nescrise, are obligaţia să bea primul din băutură şi abia apoi
oaspetele, prin aceasta dovedind că produsele oferite sunt curate şi demne
de a fi degustate. Oaspetele trebuie să mănânce toate alimentele cu care e
servit, considerându-se că vrea atâta rău gazdelor casei câtă mâncare a
lăsat în farfurie. Regula este valabilă şi în cazul băuturii.
În tradiţia maramureşeană se crede că cine se chinuie să mănânce
puţin face mare păcat. De-asemenea este păcat dacă mănânci deşi eşti
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sătul.

Nimeni nu are voie să îl deranjeze pe cel ce mănâncă şi nimeni nu
începe să mănânce fără să fi făcut semnul crucii.
Acţiunile de conştientizare a importanţei unei alimentaţii
sănătoase, din resurse locale, puţin modificate si ecologice se pot cala şi
pe gastronomia tradiţională. Materialele de informare şi demonstraţiile
care au la bază cercetarea sunt mult mai eficiente în rândul tinerilor.
Pedagogia tinerilor subliniază că gradul de formare a competenţelor pe
subiecte mai sensibile este mult crescut dacă se recurge la demonstraţii
practice şi interesante.
Experienţele culinare, în special cele legate de gătit, s-au schimbat,
mai ales datorită „ajutoarelor" create de tehnologie care ne uşurează
munca. Ritmul în care trăim este mult mai alert, şi de aceea, atât
prepararea mâncărurilor, cât şi degustarea preparatelor au o prioritate mai
mică şi timpul petrecut este mai puţin faţă de trecut.
Gastronomia tradiţională ca subiect de animaţie culturală este tot
mai des utilizată în prezentarea atuurilor culturale ale regiunilor
României. Evenimentele în aer liber valorifică acest subiect destul de
superficial, de aceea este nevoie de o cercetare mixtă etnografică.
Multitudinea de târguri şi festivaluri cu profil gastronomic
tradiţional apărute în ultima decadă pot fi interpretate ca forme de
recuperare a cunoaşterii gastronomice de tip tradiţional. Publicul este
extrem de interesat de reţetele de produse tradiţionale şi sugerează, atât
prin volumul şi frecvenţa participării la demonstraţii culinare, târguri şi
alte forme de celebrare a gastronomiei, o tendinţă de revalorizare a hranei
ca expresie culturală locală sau naţională.
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ISTORIE - ISTORIA CULTURII

1918 - Drapel al Maramureşului din zilele Marii Uniri
În prezent expus la Casa Ilie Lazăr din Giuleşti
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Maramureşul

medieval până în prima jumătate a
secolului al XIV-iea în lumina descoperirilor arheologice
şi a informaţiilor scrise
Dr. Victor V. Vizauer

Istoria medievală a Ţarii Maramureşului suscită în permanenţă un
viu interes, atât din partea specialiştilor, cât şi al celorlalţi pasionaţi de
trecut. Deşi informaţiile sunt puţine - cele arheologice din cauza rarităţii
cercetărilor sistematice, iar cele scrise se înmulţesc abia din prima
jumătate a secolului al XIV-lea - am considerat utilă o rememorare, pe
scurt, a ceea ce se cunoaşte până în prezent despre trecutul medieval al
Maramureşului (în special zona aflată azi pe teritoriul României) până în
prima parte a veacului al XIV-iea.

*

Cele mai vechi date despre locuirea medievală a Depresiunii
Maramureş sunt fumizate de arheologie. La Crăciuneşti - Mohelcă şi Tisa
- Lazu au fost identificate două aşezări datate pe baza ceramicii spre
mijlocul secolului VII, respectiv în vecurile VI-VII; prima aşezare este
considerată a fi sigură, în timp ce la Tisa locuirea este doar presupusă. 1
Din punct de vedere etnic, cele două situri au fost atribuite slavilor,
considerându-se că aceştia au făcut parte din primul val ce a pătruns în
2
această zonă.
Cronologic, următorul sit arheologic cu descoperiri medievale este
cel de la Sarasău - Zăpodie, situat pe malul stâng al pârâului Sarasău.
Datarea locuirii din acest punct, privit ca fiind vatra veche a satului actual,
Radu Popa, Radu Harhoiu, Mărturii arheologice din Maramureş aparţinând mileniului
I e.n„ în Studii şi cercetări de istorie veche şi arheologie, 4013, 1989, p. 249-272 (p. 265)
(Infra: Popa, Harhoiu 1989); Ioan Stanciu, Descoperiri din a doua jumătate a mileniului
I î.Chr. şi mileniul I d.Chr. în judeţul Maramureş, în Ephemeris Napocensis, II, 1992,
p.169-191 (p. 180-181, nr. 30/B) şi Idem, Populaţia din nord-vestul României între
secolele V-IX, teză de doctorat, Cluj-Napoca, 1998, p. 408-409, nr. 20, respectiv p. 492,
nr. 61; Victor V. Vizauer, Aşezări şi locuinţe medievale timpurii în Transilvania (sec.
V/IVII - /XIX), Editura Argonaut, Cluj-Npoca, 2008, p. 203-204, nr. 52, respectiv p. 271,
nr. 145; Carol Kacs6, Repertoriul arheologic al judeţului Maramureş, voi. I, Editura
Eurotip, Baia Mare, 2011, p. 242-243, respectiv 245 (Infra: Kacs6 2011). Alte menţiuni
bibliografice referitoare la cele două situri arheologice se găsesc la Kacs6 2011, p. 243 şi
245.
2
Radu Popa, Observaţii privind vechimea şi semnifica/ia ca izvor istoric a unor
toponime maramureşene, în Marma/ia, III, Baia Mare, 1977, p. 37-54 (n. 29, p. 40)
(Infra: Popa 1977).
1
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a fost împinsă în jos până în secolul IX, deşi ceramica recuperată indică în
primul rând veacurile XII-XIII. Au fost identificate 35 de locuinţe,
adâncite în pământ şi de suprafaţă, precum şi un atelier de fierar, din
complexe fiind adunate fragmente ceramice, obiecte din fier (lame de
cuţit, bucăţi de zgură de fier) şi din piatră (cute). Indicii ale unei locuiri
din aceeaşi perioadă au fost observate şi în punctul Lazul Mare, învecinat
cu Zăpodia, cercetătorii presupunând că este vorba despre aceeaşi
1
aşezare.
Tot din secolele XII-XIII şi tot la Sarasău, însă de data aceasta în
punctul Cetăţeaua - aflat pe valea Sarasăului, la circa 1,5 Km spre sud de
centrul satului actual -, a fost descoperită o fortificaţie din pământ, a cărei
încadrare cronologică a fost realizată în urma studierii ceramicii
recuperate; nu au fost identificate urme de construcţii. 2 Veacurilor XIIIXIV le aparţine şi fortificaţia de pământ cercetată la Onceşti - Cetăţeaua. 3
Pe parcursul secolelor XII-XIII aşezarea de la Sarasău a fost
contemporană cu locuirea din punctul Sighet - Valea Mare, situat la
confluenţa pârâului Valea Mare cu râul Ronişoara. Materialul arheologic
este asemănător cu cel de la Sarasău, constând din fragmente ceramice,
câteva fragmente de fier (nu s-au putut determina formele şi utilitatea
acestora) şi o cute din piatră. Datarea aşezării în secolele XII-XIII a fost
realizată tot pe baza ceramicii. La aproximativ 400-500 m. spre sud-vest,
în punctul Făget, au apărut urme de locuire despre care se crede că
aparţineau aceluiaşi sat, dispărut cândva la finalul secolului al XIII-iea, în
4
perioada întemeierii Sighetului.
În acest context pot fi amintite şi cercetările arheologice efectuate la
Biserica Reformată din centrul oraşului Sighet. Se pare că aici au fost
Radu Popa, Cnezatul Marei, Baia Mare, 1969, n.5, p.7 (Infra: Popa 1969); Idem, Ţara
în veacul al XIV-iea, Bucureşti, 1970, p. 18, 53, 123, 127-128, 129, 132,
233 (Infra: Popa 1970); Cronica săpăturilor arheologice efectuete de Muzeul Judeţean
Maramureş În perioada 1968-1970, în Marmaţia li, Baia Mare, 1971, p. 368-378 (p.
369, 372); Radu Popa, Noi cercetări de arheologie medievală În Maramureş, Şantierul
Sarasău, în Studii şi cercetări de istorie veche, 2214, 1971, p. 601-626 (Infra: Popa
1971); Popa, Harhoiu 1989, pp. 249-250, 265-269; Kacso 2011, p. 470-471 (împreună
cu alte trimiteri bibliografice la p. 471-472).
2
Popa 1970, p. 18, 232, 234; Popa 1971, p. 602-608; Kacso 2011, p. 472 (şi
bibliografia).
3
Hadrian Daicoviciu, O. Bandula, Ioan Glodariu, Cercetările de la Onceşti, din
Maramureş, în Studii şi cercetări maramureşene, I, Baia Mare, 1965.
4
Popa 1969, n. 5, p. 7; Dorin Popescu, Săpăturile arheologice din Republica Socialistă
România În anul 1968, în Studii şi cercetări de istorie veche, 2013, 1969, p. 471-501 (nr.
132, p.494); Popa 1970, p.18-19, 53; Cronica 1971, p. 369; Radu Popa, Urmele unui sat
părăsii din feudalismul timpuriu În hotarul Sighetului Marmaţiei, în Studii şi cercetări
de istorie veche şi arheologie, 2612, 1975, p. 271-282; Kacso 2011, p. 505 (plus
bibliografia).
1

Maramureşului
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identificate urme medievale datate cu probabilitate în jurul anului 1300,
acestea aparţinând începuturilor aşezării, conform opiniei lui Radu Popa.
În schimb, cele mai vechi părţi ale bisericii - turnul de vest cu portalul şi
un ancadrament de fereastră - nu pot fi datate înainte de jumătatea
1
veacului al XIV-lea.
În prima parte a secolului XIV au fost construite biserica medievală
din piatră şi reşedinţa fortificată a Bogdăneştilor din Cuhea (azi Bogdan
Vodă). Se presupune că biserica de tip „sală", aparţinând goticului
timpuriu, a fost zidită undeva în deceniul 4 al veacului al XIV-iea, fiind
utilizată până spre finalul secolului XVI 2 • Complexul de locuire al
Bogdăneştilor a avut mai multe faze de construcţie, prima fiind datată
aproximativ în aceeaşi perioadă cu începuturile bisericii, adică prima
parte a secolului XIV; dintre ruinele reşedinţei fortificate au fost
recuperate numeroase fragmente ceramice, oase de animale domestice,
piese confecţionate din metal - pinteni, cuie, catarame, piroane, balamale
3
şi accesorii de la îmbrăcăminte.
Referitor la biserica veche de piatră din Giuleşti situaţia este neclară,
în special în privinţa datării începuturilor ei: cert este că spre finalul
secolului XIV biserica era ridicată; însă, dacă se ţine seama de elementele
arhitecturale, monumentul religios din Giuleşti poate fi inclus în categoria
bisericilor-sală romanice cu cor alungit, datate spre sfârşitul secolului
XIII. 4
În cele din urmă pot fi amintite şi două descoperiri a căror locaţie
este incertă, dar cu importanţă pentru acest spaţiu, cel puţin în cazul
tezaurului de monede arabe. Din acest tezaur, despre care se crede că a
fost dezgropat undeva în zona Hustului (azi în Ucraina), 400 de dirhemi
arabi de argint, bătuţi între anii 896/897 şi 935/936 în oraşele as-Sas şi

Popa 1970, n. 57, p. 226; Maramureşu/ este un model pentru a înţelege fenomenele
similare petrecute în alte părţi ale Transilvaniei, în ziarul Pentru Socialism, anul
XXXIV, nr. 8642, 1983, p.1-2 (interviu realizat cu dr. Radu Popa de către Gh. Pârja);
Kacs6 2011, p. 507 (şi bibliografia, p. 508).
2
Radu Popa, Biserica de piatră din Cuhea şi unele probleme privind istoria
Maramureşului în secolul al XIV-iea, în Studii şi cercetări de istorie veche, 17 /3, 1966,
p. 511-528 (Infra: Popa 1966); Radu Popa, Recherches d 'archeo/ogie medievale au
Maramureş, în Revue Roumaine D 'Histoire, V/5, 1968, p. 759-780 (p. 769-770) (Infra:
Popa 1968); Popa 1970, p. 52, 219, 224-225.
3
Popa1966; Popa 1968, p. 770-772; Popa 1969, nr. 5, p. 7; Popa 1970, p. 52, 123-133,
235-237.
4
Radu Popa, Mircea Zdroba, Ctitoria cnezilor giu/eşteni. Un nou monument românesc
din piatră în Maramureş, în Studii şi cercetări de istorie veche, 2012, 1969, p. 267-285
(în special p. 282-284).
1
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Samarkand, au ajuns la Muzeul Naţional Maghiar 1• Chiar şi azi este dificil
de determinat provenienţa monedelor, unele ipoteze sugerând o legătură
între depozitarea I ascunderea acestora şi prezenţa în zonă a triburilor
maghiare. 2
Cea de-a doua descoperire este formată dintr-o pereche de
pandantive din argint şi alte câteva bijuterii, despre care se consideră că ar
fi putut să facă parte fie dintr-un mormând, fie dintr-un tezaur, cronologic
aparţinând secolelor XI-XII sau numai veacului al XII-lea. 3
Deşi informaţiile furnizate de arheologie nu sunt prea numeroase,
ele permit totuşi formarea unei imagini despre realităţile maramureşene
anterioare veacului al XIV-iea. La întregirea acestui tablou istoric
contribuie şi documentele scrise despre Maramureşul acelor vremuri ...
Prima menţiune documentară a Maramureşului este din anul 1199,
fiind bine cunoscută păţania regelui maghiar Emeric. În timpul unei
vânători, calul său alergând foarte iute, a căzut, iar piciorul suveranului a
rămas prins în scară. Aflându-se în pericol de moarte - „o moarte atât de
ruşinoasă şi amară" - regele a fost salvat de către comitele Laurenţiu,
acesta din urmă fiind la rândul său grav rănit, pierzându-şi o mână. 4
Pentru anul 1214, într-una din speţele Registrului de la Oradea
(1208-1235), sunt amintiţi „paznicii pădurii Beregu", judecător în proces
fiind comitele de Bereg, Mescu. 5 Am adus în discuţie şi acestă informaţie,
chiar dacă nu are legătură directă cu Maramureşul, deoarece este posibil
ca şi pădurea Maramureş, în care vâna regele maghiar, aflată nu foarte
departe, să fi avut parte de astfel de „paznici".
Maramureşul este menţionat din nou într-un act din anul 1231 în
contextul hotărnicirii unei păduri din comitatul Sătmar. Este vorba despre
pădurea numită Keykus, care spre nord mergea până la obârşia Maramors

1

J6zsef Hampei, Ujabb tanulmanyok a honfogla!Gsi k6r emlekeirol, Magyar
Tudomanyos Akademia, Budapest, 1907, p. 228-229; Kacs6 2011, p. 397 (şi
bibliografia, p. 397-398).
2
J. Eisner, S!ovensko v praveki Bratislava, 1933, p. 266 (Infra: Eisner 1933), apud Popa
1970, p. 45; Kacs6 2011, p. 397.
3
Eisner1933, p. 266, apud Popa 1970, p. 45; Kacs6 2011, p. 398.
4
A Kozepkori Magyarorszag Leve/tari Forrasai. Diplomatikai Leve/ar I Diplomatikai
Fenykepgyiijtemeny: DL 201636 (anul 1199) - https://hungaricana.hu/hu/adatbazisok/akozepkori-magyarorszag-leveltari-forrasai/ (21.10.2016) (Infra: DL sau OF + număr);
Nagy Imre, Paur Ivan, Rath Karoly, Veghely Dezso, Hazai okmanytar. Codex
diplomaticus patrius, Tom II, Gyor, 1865, nr. 1, p. 1-2; Documente privind istoria
României, C. Transilvania, Veacul: XI, XII şi XIII, Voi. I (1075-1250), Editura
Academiei Române, Bucureşti, 1951, nr. 29, p. 16-17 (Infra: DIR. CI (Xl-XIJI)).
5
Johannis Karacsonyi, Samuelis Borovszky, Regestrum Varadinense. Examini ferri
candentis, Budapest, 1903 (Infra: Regestrum Varadinense), nr. 88, p. 184; DIR.C.I (XlXIJI), nr. 67/88, p. 63.
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(in capul Maramoers), „unde ţine hotar cu regele". 1 Din câte se poate
deduce, la 1231 Maramureşul era considerat proprietate regală, dar lipsa
informaţiilor mai detaliate face dificilă determinarea felului de posesiune:
efectivă sau una dorită în viitor; de asemenea, este greu de stabilit
mărimea teritoriului avut în vedere atunci când se vorbea despre pădurea
Maramureş sau obârşia Maramureş.
După o lacună documentară de 40 de ani, în 1271 numele
Maramureşului apare din nou într-un act oficial. La 31 decembrie regele
ungar Ştefan V stabilea privilegiile oaspeţilor aşezaţi în satul Felzaz din
comitatul Ugocea. Printre altele, regele îngăduia coloniştilor să pescuiască
în Tisa orice fel de peşte în zona dintre hotarele pământului lor şi
întăriturile pădurii Maramureşului (indagines silve Maramarosi). 2 Din
faptul că sunt amintite „întărituri" ale pădurii Maramureş poate să rezulte
că limitele regatului în această zonă era tocmai pădurea Maramureş
împreună cu întăriturile construite aici, însă informaţiile existente nu aduc
mai multă lumină asupra acestei probleme. Câteva zile mai târziu, la 6
ianuarie 1272, acelaşi rege emite un alt document, de această dată chiar în
Maramureş (in Maramwrissio) 3 , ceea ce arată că privilegiul anterior a fost
dat tot de undeva din această zonă, de la hotarele Maramureşului cu
comitatul Ugocea.
Coloniştii occidentali se aflau în această parte a regatului deja de la
începutul secolului al Xiii-lea sau chiar finalul veacului anterior. O speţă
a Registrului de la Oradea, din anul 1216, se referea la o acuzaţie de
ucidere adusă flandrensilor (Flandrenses) din satul Batar, comitatul
Ugocea. 4 Cu această ocazie este amintit şi comitele de Ugocea, Esau. De
asemenea, în comitatul vecin Sătmar, atunci când regele Andrei al Ii-lea
acordă anumite drepturi „credincioşilor noştri oaspeţi teutoni din Sătmar"
(anul 1230) este specificat faptul că aceştia au venit în Ungaria sub
ocrotirea reginei Gisela I Gizella (Keysla) 5 (circa 984 - 1065). Un alt
comite de Ugocea, Paul, este amintit în anul 1220 6 , ceea ce arată că zona
de la hotarele Maramureşului era destul de bine integrată Regatului
Maghiar, la aceasta contribuind probabil şi amintiţii oaspeţi.
Politica de colonizare a regilor ungari a fost una consistentă, având
în vedere că au fost aşezaţi în părţile central-nordice şi estice oaspeţi din
diferite părţi ale Europei: germani (teutoni, oaspeţi ai reginei; comitatele
l DIR. CI (XI-XIII), nr. 211, p. 252.
2 DIR.C.I (XI-XIII), nr. 145, p. 145 şi nota 2, p. 145.
3 DIR.C.I (XI-XIII), doc. 148, p. 147 şi nota 2, p. 147.
4
Reg. Varadinense, nr. 163, p. 212; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/163, p. 82.
5
Georgius Fejer, Codex dip/omaticus Hungariae ecc/esiasticus ac civi/is, IIl/2, Budae,
1829, p. 211-213; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 198, p. 238-239.
6
Reg. Varadinense, nr. 246, p. 246; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/246, p. 105.

85
https://biblioteca-digitala.ro

Novum Castrum I Abaujvar 1, Heves 2 şi, bineînţeles, cei din Transilvania),
amintiţii flandrensi, boemi (corn. Borsod) 3 şi chiar hispanici - un anume
comite Symon şi rudele sale, originari din Aragon, s-au aşezat în anul
1223, la invitaţia regelui Andrei al Ii-lea, în comitatul Sopron. 4 Boemii în
în discuţie sunt amintiţi în anul 1221, însă aceştia afirmau că sunt oameni
liberi şi urmaşii unor oaspeţi boemi („esse liberos et filios hospitum
Boemorum"), de unde reiese că aşezarea propriu-zisă a coloniştilor a avut
loc mai devreme.
O informaţie, care însă nu face referire la Maramureş decât
tangenţial, vine din anul 1281. Într-un act emis de regele Ladislau al IVlea este întărit privilegiul magistrilor Miko şi Chepan, fiii comitelui
Martaleu, cu privire la satul şi pământul Visk din comitatul Ugocea,
împreună cu vama şi celelalte folosinţe, privilegiu luat de la ei de către
„rutenii ducelui Leon". 5 Conform documentului, la 1281, Viskul încă
făcea parte din comitatul Ugocea. După aproape două decenii, la 7 mai
1296, regele maghiar Andrei III rezolvă o pricină în favoarea magistrului
Johannes, fiul lui Chak, cu privire la moşia Vyskovo (Visk) 6 . Nu se
precizează cărui comitat îi aparţinea posesiunea, probabil tot U gocei,
deoarece se pare că abia la 1300 Viskul este inclus între hotarele
Maramureşului. 7
Credem că exista deja o oarecare organizare instituţională în
Maramureş mai ales după ce la 10 august 1299, acelaşi rege Andrei III,
confirma printr-un înscris oficial apartenenţa diecezei de Maramureş la
Episcopia Transilvaniei. 8 Acest act este o urmare a conflictului dintre
episcopia de Agria şi cea a Transilvaniei pentru jurisdicţia eclesiastică
1

Spre exemplu: Reg. Varadinense, nr. 259, p. 249-250; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/259, p.
I 08 (anul 1220); nr. 67 /292, p. 118 (anul I 221) sau nr. 325, p. 126 (anul I 222).
2
Reg. Varadinense, nr. 324, p. 276; DIR.C.J (XI-XIII), nr. 67/324, p. 126 (anul 1222).
3
Reg. Varadinense, nr. 316, p. 272-273; DIR.C.I (XI-XIII), nr. 67/316, p. 124.
4
Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, III/I, Budae,
I 829, p. 393-396; DIR.C.I (XI-XIII), p. 202, nr. 148.
5
Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, V/3, Budae,
1830, p. 87-89; DIR.C.II (XIII), nr. 263, p. 234.
6 DIR.C.I (XI-XIII), nr. 474, p. 423-424 şi nota 5, p. 423.
7
Ioan Mihalyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Ediţia a IV-a,
Ediţie coordonată şi completată de Vasile Iuga de Sălişte, Editura Societăţii Culturale
Pro Maramureş „Dragoş Vodă", Cluj-Napoca, 2009, nr. 2, p. 4-5 (Infra: Mihalyi);
DIR.C.II (XIII), nr. 520, p. 476; Alexandru Filipaşcu, Istoria Maramureşului, Editura
Gutinul, Baia Mare, 1997, p. 75 {Infra: Filipaşcu 1997).
8 G.D. Teutsch, Fr. Fimhaber, Urkundenbuch zur Geschichte Siebenbiirgens, I, Wien,
1857, nr. CCXV, p. 208-209 (Infra: Teutsch, Firnhaber); Eudoxiu de Hurmuzaki,
Nicolae Densuşianu, Documente privitoare la Istoria Românilor, Voi. I/I (1199-1345),
Bucureşti, 1887, nr. CCCCXXXIV, p. 541 (Infra: Hurmuzaki-Densuşianu, 1/1); DIR.C.II
(XIII), nr. 510, p. 467.
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asupra Maramureşului. Într-un document anterior, din 19 februarie 1299,
regele Andrei III stabilea că Maramureşul intră sub jurisdicţia episcopiei
Transilvaniei. 1 În acelaşi înscris se vorbeşte şi despre câteva sate
maramureşene, fără menţionarea numelor, în care episcopul de Agria a
sfinţit locuri de cimitire. Conflictul şi cercetarea problemei continuând,
tranşarea sa în favoarea episcopului Transilvaniei s-a realizat prin
amintitul document de la 1O august. La 6 ianuarie 1300, Andrei, episcop
de Agria, cerea din nou regelui dreptul la dijmă şi jurisdicţie spirituală în
Maramureş. 2 Din acelaşi act reiese şi faptul că episcopul de Agria a şi
început să adune dijmele din Maramureş, fără să aibă acest drept, iar
împotriva respectivelor nedreptăţi Nicolae, arhidiacon de Solnoc şi
împuternicit al lui Petru, episcopului Transilvaniei, face apel la judecata
papală.

despre oaspeţii aşezaţi de regalitatea maghiară în
este transmisă de un document emis în anul 1300, în care se
vorbeşte despre un schimb de proprietăţi: regele Andrei III dădea moşiile
Rakasz, Fekete-Ardo şi Nyirtelek din comitatul Ugocea în schimbul
cetăţii şi satului Visk ale magistrilor Mykov şi Chepan; regele avea
nevoie de Visk pentru ajutorarea oaspeţilor şi celorlalţi locuitori ai
Maramureşului. 3 Probabil că acesta este momentul în care Viskul trece
sub jurisdicţia autorităţilor din Maramureş.
După numai patru ani, la 4 octombrie 1303, este menţionat şi primul
4
comite de Maramureş. Pe lângă importanţa nominalizării primului
comite, atrage atenţia faptul că, Nicolae, fiul lui Mauricius, este atât
comite de Maramureş (Maramarusio), cât şi de Ugocea. Din actele
anterioare referitoare la acest teritoriu se poate observa permanenta
legătură dintre Ugocea, un comitat cu o mai veche organizare, şi
Maramureş. Tot Nicolae fiul lui Mauricus este comite de Maramureş şi în
anul 1319 (9 februarie). 5
O altă ştire legată cu probabilitate de Maramureş provine tot de la
începutul veacului al XIV-lea. În cronica lui Ottokar de Styria este
menţionat pentru anii 1307-1308 un voievod a cărui ţară a fost localizată
în proximitatea geografică a Cnezatului Haliciului, considerându-se că ar
O

ştire clară

Maramureş

Teutsch, Firnhaber, nr. CCXIII, p. 207-208; Hurmuzaki-Densuşianu, I/ I, nr.
CCCCXXXIII, p. 540-541; DIR. Cil (XIII), nr. 503, p. 461.
2
Mihalyi, nr. 1, p. 1-3; Hurmuzaki-Densuşianu, iii, nr. CCCCXLI, p. 551-553; DIR.C.11
(XIII), nr. 521, p. 476-478.
3
Miha/yi, nr. 2, p. 4-6; DIR.C.11 (XIII), nr. 520, p. 476.
4 Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecc/esiasticus ac civilis, VIII/I, Budae,
1832, p. 147-148; Documente privind istoria României, C. Transilvania, Veacul XIV,
voi. I ( 1301-1320), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1953, nr. 39, p. 32 (Infra:
DIR.C.I (XIV))
5
DIR.C.I (XIV), nr. 342, p. 308-309.
1
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putea să fie vorba despre un conducător local de undeva din Maramureş. 1
Conform unei alte opinii, respectiva „ţară a românilor" (Walachenland) sa aflat în zona de nord-vest a Moldovei. 2
Începuturile oraşului Sighet, după cum reiese şi în urma
descoperirilor arheologice, se regăsesc undeva la cumpăna secolelor XIIIXIV. O primă menţiune scrisă a localităţii se crede că ar putea să provină
din anul 1308, când a fost redactată Descrierea Europei orientale I
Descrisptio Europae Orientalis de către aşa-numitul Geograf Anonim I
Anonymi Geographi. 3 La un moment dat acesta înşiră râurile din partea
transilvană a Ungariei - „fluvii navigabile, pe care este dusă sarea în
corăbii mari, în tot regatul, şi în alte regate vecine" - printre acestea
apărând şi denumirea Soget. Cercetătorul maghiar Gyorffy Gyorgy a
considerat că Soget ar putea să fie Siget 4 , deşi din textul geografului
medieval reiese destul de clar că este vorba de un râu, Soget fiind
identificat de învăţatul polonez Olgierd G6rka cu Siretul. 5 În schimb, este
este mai verosimil faptul că printre provinciile şi ducatele mari ale
Ungariei enumerate de geograf se află şi Maramureşul (Malamors). 6
Din nou, vreme de peste un deceniu, Maramureşul lipseşte din
atenţia actelor oficiale. Abia în anul 1317, probabil, regele Carol Robert
acordă un privilegiu lui Dragomir şi fraţilor săi, fiii lui Dragoş din satul
7
Giuleşti, pentru moşiile Giuleşti şi Nires. Despre o altă donaţie a
aceluiaşi rege - fără a se preciza anul, numai faptul că privilegiul a fost
acordat de Carol Robert (1308-1342) - aflăm dintr-un act emis la 15
septembrie 1349, unde se vorbeşte despre Giula, fiul lui Dragoş, care se
plânge regelui Ludovic (1342-1382) că a fost alungat de pe proprietăţile
I Popa 1970, p. 195; Turdor Sălăgean, Transilvania în a doua jumătate a secolului al
XIII-iea. Afirmarea regimului congregaţional, Centrul de Studii Transilvane. Institutul
Cultural Român, Cluj-Napoca, 2003, p. 296.
2
Istoria Românilor, Voi. III (Genezele româneşti), Coord. Ştefan Pascu, Răzvan
Theodorescu, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2001, p. 584.
3
Anonymi Geographi, Descriptio Europae Orientalis I Descrierea Europei Orientale, în
G. Popa-Liseanu, Izvoarele Istoriei Românilor, Voi. II, Editura Bucovina, Bucureşti,
1934, p. 31, 58 (Infra: Popa-Liseanu 1934); textul din 1308 nu este cel original, ci o
copie, considerată cea mai veche şi completă, înafară de aceasta existând alte cinci copii,
vezi la p. 13, nota I.
4
Gyorffy Gyorgy, Az Ârpad-kori Magyarorszag tărteneti făldrajza, IV, Akademiai
Kiad6, Budapest, 1998, p. 126, 128; Kacs6 2011, p. 505; Sebestyen Zsolt, Maramaros
megye helysegneveinek etimol6giai sz6tara, Bessenyei Konyvkiad6, Nyiregyhăza, 2012,
p.
130
(http://docplayer.hu/2365 894-Sebestyen-zsolt-maramaros-megyehelysegneveinek-etimologiaiszotara.html - 11.10.2016).
5
Popa-Liseanu 1934, p. 58, nota 12.
6
Ibidem, p. 29, 57.
7
Mihtilyi, p. 32, nota 5 - Ioan Mihălyi afirmă că despre o donaţie din anul 1317 pentru
amintitul Dragomir, fiul lui Dragoş, se face referire în lucrarea manuscrisă Productio
Nobilium Anni 1752 (p. 60) aflată în arhiva comitatului.
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Nires de către Ştefan, fiul lui Iuga, şi fratele său, aceştia
alăturându-se necredinciosului Bogdan. 1 Astfel, cel mai vechi document
păstrat ce face referire la românii maramureşeni rămâne actul din 22
septembrie 1326, prin care regele Carol Robert dăruieşte pământul numit
Zurduky (identificat fie cu satul Strâmtura, fie cu Bârsana, cea de-a doua
variantă fiind mai plauzibilă) cnezului Stanislau, fiul lui Sten (Stan). 2
Apoi, în anul 1320 este amintit un anume Georgius de Maramaros,
arhidiacon, acesta fiind martor în cazul unor împărţiri de moşii. 3 În acelaşi
acelaşi an, la 25 mai, este pomenit şi vicarul de Bereg, Maramureş şi
Ugocea. 4
Un alt moment din istoria Sighetului este anul 1326. Într-un act
emis la 29 iunie 1341 a fost transcris privilegiul acordat la 14 mai 1326
bisericilor din Maramureş de către Bolezlaus, arhiepiscop de Strigoniu
(Ungaria), printre alţii fiind amintit şi păstorul bisericii din Zygeth. 5 În
general aceasta este considerată data (14 mai 1326) primei atestări
documentare a Sighetului. Deşi în anul 1329 (aprilie 26) regele Carol
Robert acordă drepturi orăşeneaşti - printre care şi dreptul de a ţine târg celor patru comunităţi de oaspeţi, Câmpulung, Hust, Teceu şi Visk 6 ,
Sighetul va beneficia de aceleaşi privilegii abia din 1352 7 , în timpul
domniei fiului şi urmaşului regelui Carol Robert, Ludovic I.
În anul 1332 arhidiacon este tot un Gheorghe, probabil aceeaşi
persoană cu cea de la 1320. De data aceasta clericul este cuprins în lista
sale

Giuleşti şi

1

Mihalyi, nr. 13, p. 31-32; Documente privind istoria României, C. Transilvania, Veacul
XIV, Voi. IV ( 1341-1350), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1955, nr. 732, p. 501;
Popa 1969, p. 9 şi notele 15-16.
2
Mihalyi, nr. 3, p. 7-9; Hurmuzaki-Densuşianu, III, nr. CCCCLXXII, p. 596-597;
Documenta historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, usque ad annum 1400 p.
Christum, Ediderunt: Antonius Fekete Nagy, Ladislaus Makkai, Etudes sur !'Europe
Centre-Orientale, 29, Budapest, 1941, nr. 40, p. 66-68; DIR.Cll (XIV), nr. 407, p. 197198.
3 Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, VIII/2, Budae,
1832, p. 261-264; DIR. CI (XIV), nr. 383, p. 334.
4
Ferdinandus Knauz, Monumenta ecclesiae Strigoniensis, II (1273-1321), Strigonii,
1882, nr. 889, p. 777; DIR. CI (XIV), nr. 419, p. 354.
5
Informaţii: dr. Livia Ardelean (Cluj-Napoca, Arhivele Naţionale, Serviciul Judeţean
Cluj); DF 247881; vezi şi: Teofil Ivanciuc, Sighetu/ Maramureşului. Patrimoniu şi
turism, Editura Valea Verde, Sighetu! Marmaţiei, 2012, p. 17.
6
DL-DF 247223; Hurmuzaki-Densuşianu, III, nr. CCCCLXXXV, p. 611-612; Mihalyi,
nr. 4, p. 10-13; DIR.CI (XIV), nr. 537, p. 283-286.
7
Belay Vilmos, Maramaros megye tarsadalma es nemzetisegei. A megye betelepiilesetăl
a XVIII szazad elejeig, Budapest, 1943, p. 25 - autorul nu precizează de unde cunoaşte
această dată (1352); Popa 1970, p. 102; Filipaşcu 1997, p. 45 (de asemenea rară
precizarea sursei pentru anul 1352).
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martorilor unui act emis de capitlul din Agria. 1 Arhidiaconatul de
Maramureş este amintit din nou în 1334, în contextul strângerii dijmelor
papale pe şase ani (1332-1337), fiind indicat un anume Benedict ca
deţinând demnitatea de paroh în Sighet, alături de ~i:rohii de Hust şi
Câmpulung (Longo Prato ), Grigore, respectiv Ioan. In acest moment
arhidiaconatul de Maramureş se afla din nou sub juristicţia Agriei. 3
Deja din deceniul trei al veacului al XIV-lea, dar mai ales din
deceniul următor, când se declanşează şi conflictul dintre Bogdan de
Cuhea, pe de-o parte şi Dragoş de Giuleşti şi autorităţile regale, pe de altă
parte, informaţiile scrise privind Maramureşul se înmulţesc vizibil, astfel
conturându-se tot mai clar istoria medievală a acestei ţări.
Datele prezentate în acest material, arheologice şi scrise, au rolul de
a atrage atenţia asupra faptului că Ţara Maramureşului a avut o istorie
bine conturată şi înainte de veacul al XIV-lea - mai ales dacă ţinem
seama de faptul că „77 de sate apar documentar în condiţii ce presupun
4
existenţa lor anterioară veacului al XIV -lea" - chiar dacă informaţiile
ajunse până la noi sunt mai puţine în comparaţie cu alte regiuni istorice.

1

Georgius Fejer, Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, VIIl/3, Budae,
1832, p. 652; DIR.C.Ill.(XIV), nr. 57, p. 254.
2
DIR. C.111. (XIV), nr. 56, p. 248, 251, 252.
3
DIR.C./JI.(XJV), nr. 56, p. 248.
4
Popa1970, p. 119.
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Procesul de

hotărnicire

a satului Apşa de Mijloc
Livia Ardelean
Viorel Ciubotă

Evoluţia societăţii maramureşene de-a lungul secolelor a cunoscut
aspecte şi tendinţe specifice vremii. Unul dintre aspectele încă insuficent
descifrate, deşi reiese dintr-o multitudine de documente păstrate pentru
acest colţ de ţară, este cel al transferului proprietăţii de la nobilii români,
stăpânii vechi ai zonei, spre stăpânii politici impuşi de Regatul Ungariei şi
Imperiul habsburgic, precum şi luptele duse de-a lungul veacurilor de
către nobilii români pentru păstrarea vechilor proprietăţi în hotarele lor
vechi.
În Maramureş puternicul obicei românesc, jus valachicum, s-a
suprapus peste legile ţării, introduse treptat de regalitatea maghiară şi apoi
de Habsburgi, continuând să existe, chiar dacă într-o formă atenuată, şi
ducând la apariţia unor realităţi specifice.
Hotărnicirea sau stabilirea graniţelor localităţilor învecinate a
reprezentat un aspect important al relaţiilor umane, documentele
întocmite cu asemenea ocazii, deşi insuficient studiate, reprezintă o sursă
istorică deosebită. Toate comunităţile şi localităţile din Maramureş, în
mod similar celor din Ungaria sau Ardeal, au beneficiat de-a lungul
secolelor de mai multe hotărniciri, care le-au trasat existenţa, hotarele
stabilite încă din Evul Mediu mergând adesea pe acelaşi amplasament dea lungul a sute de ani, orice abatere de la semnele vechi de hotar ducând
la procese ample.
Una dintre cele mai interesante hotărniciri, ce poate fi surprinsă pe
baza documentelor de arhivă este cea a satului românesc Apşa de Mijloc,
situat actualmente în Ucraina Subcarpatică'. În 1407 regele Sigismund a
poruncit punerea în posesie a nobililor români Vana, Sandor, fii lui Wlad,
Wancea, fiul lui Slav şi Wanna, fiul lui Vancea în Apşa de Jos şi de Sus şi
a treia parte din Apşa de Mijloc 2 , punere în posesie care s-a făcut fără a se
ivi niciun împotrivitor (nullo contradictore inibi apparente/. Urmaşii
acestora (familiile Huzeu, Mihalyi, Siman şi lvanciuc) au fost recunoscuţi
în timpul procesului de cercetare a nobilităţii, ce a avut loc în anii 17631768, ca adevăraţi nobili donatari, ce stăpâneau posesiuni de peste secole,
4
pe baza dreptului strămoşesc, în Apşa de Jos şi de Mijloc , nici măcar
1

actualmente Seredne Vodiane
Mihalyi Janos, Maramarosi diplomak a XIV. es XV. Szazadb61, Maramaros-Sziget,
1900, pag. 151
3
Ibidem
4
Ibidem, pag. 149

2
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Fiscul, foarte interest în reducerea numărului nobililor maramureşeni
neridicând nicio opoziţie (Fiscus opponit nihil) 1•
Un document deosebit, aflat într-o colecţie privată2 , provenind din
prima jumătate a secolului al XIX-lea, se referă la hotărnicirea moşiei
Apşa de Mijloc, locul de naştere a lui Ioan Mihalyi de Apşa. Acest
document, întocmit în peste 1300 file, ne oferă informaţii deosebite
despre viaţa socială a comunităţilor din dreapta Tisei şi din zona
Sighetului, într-un moment în care presiunea Fiscului, ce se socotea
urmaş al reginelor Ungariei, în ceea ce priveşte proprietatea asupra
bunurilor statului, presa pentru intrarea în posesia unor bunuri ce au
aparţinut anterior nobililor composesori români. Este vorba despre munţii
şi pădurile aflate dintotdeauna în proprietatea nobililor români din Apşa
de Mijloc. Procesul, care s-a încheiat în 1836-1837 a confirmat vechile
graniţe istorice dintre satele în dispută (Apşa de Mijloc. Apşiţa, Apşa de
Jos, Dombo ), atât Fiscul, cât şi familia Poganyi, ce deţinea deja
proprietăţi în Sighet, Apşa de Sus, Dombo, (care încă din 1495 purta
procese cu nobilii români pentru proprietăţi), nu au reuşit să intre în
posesia munţilor. Poate că încercările Fiscului de a intra în posesia acestei
zone este legată de intenţia de a organiza exploatarea lemnelor din
Dombo 3 şi a exploatării fierului din Kabolo Polyana4 .
Prima hotărnicire a moşiilor Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos a avut
loc în anul 1456, când la 10 iunie, Capitlul din Lelesz, la cererea lui Ioan
Huzău (Johannis Hozyw), Costa Pop (Koszta Pap) şi Dănilă, Danielis din
Apşa de Mijloc (Kezepsew) 5, şi a lui Blasiu, Iacob şi Iuga Blasy et Iacobi
ac Jwga din Apşa de Jos a dispus hotărnicirea moşiilor Apşa de Mijloc şi
de Jos, pe care le stăpîneau în mod paşnic (apud manusque ipsorum
pacifice habite) nobilii români din cele 2 sate. Cu această ocazie au fost
stabilite graniţele legale (legitime reambulacionibus ), ridicarea mai
multor semne de hotare (ac metarum ereccionibus) 6 • Capitlul cerea ca la
hotărnicire să fie prezenţi vecinii şi megieşii convocaţi în mod legal, în
prezenţa cărora să fie ridicate semne noi de hotar lângă cele vechi
( accedendo, rembulet easdem per suas vetas metas et antiquas, novas
1

Ibidem

Colecţia privată C.V., actele procesului de hotărnicire a moşiei Apşa de Mijloc,
provenind din arhiva familiei Mihalyi.
Fiscul a organizat aici o exploatare a lemnului, unde, alături de Mokra Germană, au
fost colonizaţi colonişti din Zips, în mod similar acţiunii de la Vişeu de Sus. Aici au fost
construite clădiri ale Fiscului, gatere, cârciumi, berării etc., necesare bunului mers al
vietii economice din zonă
4
F~rberger Janos, A megyei erdosegek, în Maramaros megye honismereti irasok a
monarchia korab61, Budapest-Beregszasz, 1997, pag. 31-37.
5
Mihalyi Janos, diploma 229, pag. 389
6
Ibidem, pag. 390
2
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juxta veteres in locis necessariis erigendo ), hotărnicire la care fiind
convocaţi toţi vecinii, megieşii şi cointeresaţii, conform uzanţelor vremii,
nu s-a prezentat niciun împotrivitor. Hotarele încep de la muntele
Cremeniţa (Kermetzhege) aflat între Apşa de Mijloc şi Apşa de Jos, unde
erau încă vizibile la sfârşitul secolului al XIX-iea urmele unei cetăţi,
coboară pe rîul cu acelaşi nume (Kermetzpathaka) spre sud, trece peste
câteva dealuri pana ajunge unde valea Cărpinişului rivulus
(Gyrtianpathaka) se varsă în Tisa; merge apoi spre nord până la muntele
Areteaua (montem Berbeechhege) şi de acolo spre est până la rîul Bouţ
(Ekerpathaka ), pe drumul Estwanwtha, prin locul Komlospathaka până la
montem Fenyesheg, de unde prin câmpul Pleşca campum Peleskemezeje
cade în râul Şopurca (fluvium Swprwtz) şi de acolo până în muntele
Apşănescu sau Opriş (alpes Kezepsewapsa havasa), de unde, prin locul
Laithraskw vocatum atinge rîul Tisa (către izvoare) şi, revenind prin
câmpul Pleşca campa Peleske ajunge la Cremeniţa, unde se termină primi
montis predictus murus habetur et ibi terminassent 1•
2
Următoarea hotărnicire a satului Apşa de Mijloc şi Dombo a avut
loc în 1706, după preluarea Maramureşului de către austrieci. Analizând
situaţia geopolitică se poate afirma că această stabilire de noi graniţe
trebuie corelată cu intenţiile Fiscului de creare a bazei sale materiale aici.
Toponimele surprinse de document erau Magura Arietului sau Berbets
hegy, la Valye Bacului, Plaiul lui Ştefan. Cu certidudine că noile hotare
nu au fost pe placul nobililor locului, care au deschis o serie de procese,
în 1729 Curtea de la Viena dând o decizie legată de hotărnicire.
Un pas important a avut loc în 1775, când s-au stabilit hotarele
dintre Apşa de Mijloc şi Apşiţa, şi unde au fost prezenţi locuitorii din
Apşa de Jos, Iapa, Berbeşti, Slatina, Biserica Albă, care au declarat în
unanimitate că muntele Apşiţa aparţinea nobililor români din Apşa de
Mijloc. După ascultarea de martori, peste 3 ani a urmat un alt episod, în
1778 toţi nobilii români din Apşa de Mijloc (egesz Communitassok) au
cerut în scris deplasarea la faţa locului pentru hotărnicire, acolo fiind
convocaţi martorii nobili români din sat. Dar nici după acest moment nu
s-a făcut hotărnicirea mult aşteptată, un alt episod având loc în 1826-1827.
La ascultarea de martori din 5 Iulie 182 7, la care au participat 77 martori
(a Kăzep Apsai Compossesoratus) 3 , au fost reconfirmate toponimele
româneşti anterioare, unele dintre ele fiind date în 3 limbi, română,
ucraineană, maghiară. De exemplu Magura Arietului se numea Aretyavu
1

Ibidem, pag. 389-390
Actualmente Dubove, în Ucraina Subcarpatică
3
Composesoratul nobiliar de munţi şi pădure era o formă specifică de stăpânire a
munţilor şi pădurilor, pe care îl practicau nobilii români maramureşeni încă din Evul
Mediu
2
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în limba ucraineană şi Berbete în maghiară. Aceleaşi toponime româneşti
au fost consemnate în hotarul Apşei de Mijloc: Gruiu Fraszinului, Grujul
Stefan sau Estvan Utha, Gruju Kaszni, Szkartze, Tikovets, Fenyes Hegy,
Pleska, apa Soprucz sau Soprutz vize, Kapul Muntye etc.
Un alt episod legat de stabilirea graniţei cu o localitate învecinată
a avut loc în anul 1779, când a fost hotărnicit satul Dombo, actualmente
Dubove, în Ucraina Subcarpatică. La acestă stabilire a hotarelor au
participat mai mulţi nobili din Apşa de Mijloc, din familiile Mihalyi,
Moiş, Illes, Marina, Vlad, Dan, Huzo, Popilean, Şiman, etc. care erau
nobili composesori stăpânind în comun pădurea şi muntele.
Procesul legat şi de intenţiile şi presiunile familiei Poganyi de a
intra în posesia unor bunuri ce aparţinuseră anterior nobilimii
composesorale de origine română nu a avut succes datorită opoziţiei
puternice a nobililor români. În toate ascultările de martori aceştia îşi
afirmau şi probau drepturile strămoşeşti asupra satelor. Prima ascultare de
martori prezentată ca probă la proces a avut loc la sfârşitul secolului al
XVII-iea. În 7 Iulie 1685 un număr de 45 de martori declarau la Sighet că
munţii aflaţi in dispută, inclusiv Dealul Mare, Ganya, Dealul Szkurt
aparţineau comunităţii din Apşa de Mijloc, iar plata în berbeci pentru oile
şi turmele de vite pe care le vărau pe munţi a fost plătită întotdeauna
nobililor români din Apşa de Mijloc. Atât nobilii din Berbeşti, Iapa,
Slatina, Biserica Albă, cât şi iobagii din Crăciuneşti au declarat că
Poganyi Boldiszar şi-a mânat oile pe munţii apşenilor cu aprobarea
acestora. Mai mult în ascultarea de martori a iobagilor din Crăciuneşti
din anul 1836 aceştia, împotriva intereselor stăpânului, au declarat cu
toţii că munţii la care avea pretenţia stăpânul lor au aparţinut
dintotdeauna nobililor români din Apşa de Mijloc. Nu ne putem imagina
cum a fost posibil un asemenea act, poate pentru că iobagii au jurat pe
cruce!.
Proba pentru stăpânirea munţilor de către nobilii români a fost
dată şi de prezentarea chitanţelor pentru plata a 2 florini. taxă de vărat pe
anii 1816, 1817, 1818, pe mai mulţi munţi Soprucz, Pleska etc.
Din ascultarea de martori din iulie 1832, la care au participat
vecinii din satele Iapa, Slatina, Apşa de Sus, Biserica Albă, Apşa de Jos,
făcută pentru a proba apartenenţa muntelui Apetzka reiese clar faptul că
stăpânii acestuia şi a locurilor Bradul, Dealu, Pleska, Zanoga, Ganya erau
nobilii composesori români din Apşa de Mijloc, pe posesiunile cărora se
ieşea cu porcii la păscut de ghindă, cu vacile şi oile la vărat. Mai mult, din
ascultările de martori ale nobililor din Berbeşti, reiese că aceştia şi-au
păscut adesea turmele pe toţi munţii aflaţi în dispută şi pe Bradul şi pe
Csuncs, pe Apetzka, Gyal, Sterbil, Ganya, pe lângă apa Soprucz. Tot aici
îşi păşteau oile contra cost şi locuitorii din Rona de Jos, Giuleşti, Onceşti.
94
https://biblioteca-digitala.ro

Din analiza documentului reiese şi modul în care se făceau plăţile
pentru aceste procese şi hotărniciri. Pentru procesele deschise începând cu
anul 1822 banii necesari au fost votaţi în Congregaţia nobiliară a
comitatului, unde se stabileau limitaţii pentru anumite operaţiuni. O altă
parte din banii necesari judecării procesului au fost daţi de Oficiul
raţionist din Dombo, de Provizoratul din Sighet. Astfel pentru scrierea
unei scrisori se plăteau 24 creiţari, pentru 1 zi de muncă legată de
ascultarea martorilor vicejudele şi juraţii erau plătiţi cu câte 2 florini.
Ascultările de martori erau cele care cheltuiau sume mari de bani, de
exemplu pentru ascultarea a 62 de martori, operaţiune ce s-a desfăşurat pe
parcursul a 7 zile, a costat câte 20 florini/zi, iar scrierea actelor a fost
plătită separat şi a costat 58 florini şi 20 creiţari. Tot separat era plătită şi
cazarea martorilor. Alţi bani erau cheltuiţi pentru diurne, care erau diferite
în funcţie de funcţia celui ce beneficia de ele. De exemplu în anul 1825
vicecomitele şi 1 jude au primit 12 florini pentru 2 zile, iar juraţii au
primit câte 2 florini/zi. Întocmirea hărţilor era plătită cu 1 florin, iar
deplasarea până în Apşa de Mijloc şi înapoi costa şi ea de regulă peste 2
florini, în funcţie de numărul cailor înhămaţi la căruţă (4, 7). De altfel
documentul vorbeşte despre caii de putere care erau folosiţi pentru a urca
în munţi. Procesul a fost unul deosebit de scump, până în 1833 au fost
cheltuiţi în total 4313 florini şi 23 creiţari, doar pentru ieşiri pe munte şi
ascultări de martori şi au fost întocmite 91 acte. Un fapt extrem de
interesant, amintirea acestor plăţi făcute cu procesele şi modul cum se
adunau banii pentru procese, se păstra după sute de ani vie în memoria
urmaşilor, pentru că un anume Dan Mihai, ţăran nobil din Apşa de Mijloc,
nota într-o istorie a satului, scrisă prin anii 50-60 ai veacului trecut: „ ... au
luat la pâră pe oamenii din Apşa de Mijloc, pâra au ţinut mai mulţi ani, cu
advocaţi şi cu cheltuiele ce trebuiau să le plătească sătenii, să făcea
repartiţie, trebuia să plătească în repartiţie şi cel sărac ce n-avea vite în
munte, că muntele era la toţi locuitorii din sat." 1
În prima jumătate a secolului al XIX-lea procesul de hotărnicire a
satului românesc Apşa de Mijloc a implicat atât comitatul, reprezentat de
oficialii lui, Fiscul imperial şi comunităţile implicate, nobilii români din
Apşa de Mijloc 2 , Biserica Albă 3 , Iapa, Săpânţa, Berbeşti, Cămara de sare,
4
Magistratul oraşului Sighet, locuitorii din Dombo , Kabolopolyana 5 ,

Dan Mihai, Istoria Apşei de Mijloc, ms., p. I O.
Seredne Vodiane, actualmente în Ucraina
3
Bila Terkva, actualmente în Ucraina
4
actualmente sat Dubove, raion Rahiv, Ucraina
5
actualmente Kosovska Poliana, raion Rahiv, Ucraina
1

2
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Kalinfalva 1,de pe domeniul Bocicoi, din Crăciuneşti şi familia Poganyi,
ca reprezentantă a stărilor noi din comitat.
Un alt proces de stabilire a graniţelor a avut loc în iulie 1801, când
s-a făcut hotărnicirea Sighetului 2 . Începând cu anul 1818, continuând cu
1824, apoi 1825, procesul de stabilire a noilor graniţe a localităţii Apşa de
Mijloc a durat câteva decade şi a implicat forţe însemnate. În primele acte
întocmite apar toponime româneşti La Vadu sau Pârău, În Fruntye „ „,
Gruju Fraszinului, Fruntya Plejutzului, Gruju Krasznj, Aretease. În 1824
vicecomitele Igyarto Mihaly de Visk, judele nobililor Vasile Man de Şieu,
Vasasdy Gabor, din partea nobilimii din Ugocea, din partea Fiscului
Pogany Ladislau de Cseb, Varady Antal, în numele locuitorilor din
Câmpulung au început procesul cu nobilii români din Apşa de Mijloc,
reprezentaţi de Marina Dumitru a lui Vaszok, Mihalyi Ştefan, Popşa
Mihai, Popelean Ilie, Mihalyi Ionaş, Pop Gheorghe, Marina Gheorghe,
Popelean Nikora, Dan Togyer, Marina Dumitru a lui Mihaly, Huzo Ştefan,
Şiman Gheorghe, Grigor Vaszok, la care a participat şi vicejudele român
din Apşa de Jos, Vlad Gheorghe. Au fost convocaţi locuitorii vecini din
Kabolo Polyana şi de pe domeniul Bocicoi. Din ascultarea de martori
luată în vederea stabilirii stăpânilor, reiese că majoritatea toponimelor
erau româneşti: în hotarul cu Kabolo Polyana era pomenit Gyalu Fraszin
şi râul Şopurka. În anul 1825 s-a făcut hotărnicirea dintre Apşa de Mijloc
şi Dombo, unde erau interesaţi mai ales nobilii români composesori din
Apşa de Mijloc. Procesul a continuat, iar în anul 1827, în luna iulie au
avut loc mai multe ascultări de martori, şi anume în 2 iulie au fost
ascultaţi locuitorii din Apşa de Mijloc, a doua zi a venit rândul
reprezentanţilor Fiscului, în 4 iulie au fost ascultaţi locuitorii de pe moşia
Megura Beszkaolui. Toponimele menţionate în aceste ascultări sunt de
origine română, şi anume Grujul lui Ştefan, Grujul lui !asin, Preluka etc.
În iulie şi august 1830 au avut loc la Sighet mai multe etape ale
procesului, unde au fost consemnate, mai multe toponime româneşti:
Bradul, Orman, Preluka, Popaszului, râul Soprucz sau Sopurka, Pleska
Orma, Brad Csunk, Preluka sau pe româneşte Între Gyaluri, munţii
Apiszka, Capu Gualului, Szkurbul, Canepa, Sterbilla sau pe româneşte
Capu Muntelui, Lunca Saszka, Szkurcza, Popaszka, Pleska, Zanoga.
În ascultarea de martori din 1833 în hotarului satului Apşiţa au
fost consemnaţi Gruju lui Frasin, Gruju lui Ştefan.
Un alt episod a avut loc în 1836 când Fiscul a făcut o conscriere a
bunurilor pe care le familia Poganyi le deţinea în Sighet, Taras şi
1

actualmente Kalini, raion Rahiv, Ucraina
.arhivamedievala.ro/MedievaliaDetails/faces/index?docid=MM-F-00046- l-5-1146&_ afrWindowMode=O& _ afrLoop=20424537783815508&_ adf.ctrlstate=ujqhv4qze_ l 2 l
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Verkovina. Interesant este faptul că familia avea deja munţi şi vite pe care
le văra acolo.
În timpul procesului, aşa cum se proceda în astfel de litigii, au fost
aduse şi copiate o serie de acte vechi, necesare cauzei. Cele mai
interesante ca şi conţinut sunt ascultările de martori din secolul al XVIIIlea. În 24 octombrie 1707 a avut loc ascultarea de martori în satul Slatina,
în care martorii au fost întrebaţi despre forma de stăpânire a munţilor,
care era, aşa cum au declarat toţi martorii, una comună, composesorală
nobiliară. În ascultarea de martori, ce a avut loc în 3 iunie 1719 în Iapa,
martorii au declarat acelaşi lucru. Mai mult, nobilii români din Slatina (în
număr de 44) şi nobilii români din celelalte sate (Iapa, Biserica Albă) ne
descriu, în cuvinte plastice starea de lucruri din Maramureş, văzută prin
proprii ochi, şi anume că locuitorii din Apşa de Mijloc au fost nobili de
rădăcină în toate timpurile, fiind şi atunci nobili adevăraţi. Atât ei, cât şi
urmaşii lor erau nobili de la începuturi, de succesiune reală, care nu se
puteau căsători între ei până la a 6-a spiţă, de aceea şi-au luat soţii din
alte localităţi. Nobilii din Apşa de Mijloc au cu siguranţă bunuri
moştenite în Slatina, Biserica Albă, Rona de Jos, Apşa de Jos. Între ei nu
au deţinut nicio proprietate separată, nici membrii ai comitatului
Maramureş (nobilii mari) şi nici membrii composesori. Nobilii din Apşa
de Mijloc şi alţi nobili din alte sate fac împărţirea bunurilor între ei, nu-l
cheamă pe vicecomite sau jude şi nu fac nicio scrisoare de împărţire între
ei, deoarece nu ştiu să scrie. Nobilii din Apşa de Mijloc şi din alte sate se
numeau unii pe alţii după pământul avut. Munţii Apecza, aflaţi în dispută,
aparţineau celor din Apşa de Mijloc şi la acei munţi nimeni nu avea
dreptul, dimpotrivă dacă se întâmpla ceva acolo pe munţi, nobilii din
Apşa de Mijloc rezolvau problemele cu propria autoritate (cum propria
sua autoritate). Membrii comitatului nu interveneau în procesele dintre ei,
cu excepţia pricinilor în apel. Membrii comitatului nu aveau proprietăţi în
Apşa de Mijloc, muntele Apecza era în vecinătatea muntelui Fiscului, dar
n-are nimeni niciun drept pe Apecza, în afara nobililor din Apşa de Mijloc.
Nobilii din Iapa au declarat că nobilii din Apşa de Mijloc se ţineau
oameni liberi, au auzit din bătrâni că erau nobili adevăraţi, de succesiune,
care aveau bunuri şi în Iapa, unde aveau curii stăpânite de ei, fie ale lor,
strămoşeşti, fie după soţii. Nobilii îşi împărţeau bunurile între ei cu rudele,
în mod egal, frăţesc, nu cu judecată. Un alt aspect surprins de martori era
faptul că în Apşa de Mijloc nu existau porţi iobăgeşti, ci doar oszlasuridiviziuni nobiliare 1.

1

Unităţi de impozitare a nobililor maramureşeni, formate din 10 familii în secolul al

XVII-iea
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Elemente de civilizaţie medievală românească în bazinul Tisei
superioare - după Diplomele maramureşene
Prof. univ. dr. Nicolae /VGA
Universitatea de Vest „ Vasile Goldiş" Arad
Departamentul de Ştiinţe Socio-Umane
e-mail: nicolaeiuga@yahoo.com
Abstract:
"The Maramuresh 's Diplomas" is the name for a set of
documents written in Latin by the Roya! Chancellery of Hungary during
the XIV and the XV centuries. These documents mainly refer to the
Romanians /rom the Maramuresh area.
From these "Diplomas" we find aut mast interesting
things about the Romanian medieval civilization in the superior course of
the river Tisa. Romanians here were noblemen and organized in small
military factions fought along European kings in the battles of Vidin
(1396) and the battle to defense Constantinople (1453). Romanians /rom
Maramuresh had their own justice system different /rom the Hungarian
one and their ecclesiastical institution equivalent to a Bishop: The Peri
Monastery where at the beginning of the XV century fragments /rom the
Holy Bible was translated into Romanian.
Key words: The Maramuresh, Romanian nobleman, Romanian judicial
custom, The Constantinopolitan Stavropigy.

*
Sintagma Diplome maramureşene semnifică un corpus de
documente medievale scrise în limba latină între anii 1300 - 1500,
referitoare la românii din vechea Ţară a Maramureşului, aşa cum aceste
documente au fost colecţionate în ultimele decenii ale secolului al
XIX-lea şi publicate de către acad. Ioan Mihalyi de Apşa (1844-1914) sub
titlul Diplome maramureşene din secolul XIV şi XV, Tipografia lui Mayer
şi Berger, Maramureş - Sziget, 1900.
Colecţia de Diplome publicată de către dr. Ioan Mihalyi la
Sighetu Marmaţiei în anul 1900 este un impunător volum legat în piele,
de 676 pagini şi conţinând în transcriere un număr de 364 de documente,
în majoritatea lor (209 la număr) Diplome propriu-zise, adică acte emise
de către Cancelaria regală medievală maghiară, scrise pe pergament cu
litere de aur, prin care regele dona moşii sau recunoştea pentru nobilii
români din Maramureş dreptul de posesiune asupra unor moşii,
dimpreună cu satele aparţinătoare.
113
https://biblioteca-digitala.ro

Importanţa istoriografică deosebită

a acestor documente a fost
sesizată imediat, inclusiv în Regatul României. Iosif Vulcan, Nicolae
Iorga sau Ion Russu-Şirianu (nepotul lui Ion Slavici) îl vizitează pe Ioan
Mihalyi la Sighet, iar B.P. Haşdeu, I. Calinderu şi Dimitrie Sturdza încep
cu el o vastă corespondenţă, interesantă în sine şi din alte puncte de
vedere. Academia Română de la Bucureşti premiază Diplomele
maramureşene cu Premiul „Năsturel-Herescu" pe anul 1900, (distincţie
însemnată în epocă, acordată lui Vasile Alecsandri, dar refuzată lui I. L.
Caragiale), iar autorul, Ioan Mihalyi de Apşa, este ales membru
corespondent al Academiei Române în şedinţa din 2 aprilie 1901, în baza
unei propuneri formulate de Vicenţiu Babeş. Revista „Familia", în nr.
1211901, publică procesul verbal al acestei şedinţe.
Faptul că aceste Diplome scrise în latina medievală pe pergament
s-au păstrat în original, în număr mare, timp de cinci - şase sute de ani,
până în pragul secolului XX, se explică prin aceea că garantau drepturile
de proprietate asupra pământurilor şi erau utilizate în procesele de
succesiune, partaj etc., prin urmare erau ţinute cu mare grijă de către
deţinătorii lor.

*

Desigur, mai întâi va trebui să prezentăm succint împrejurările în
care au fost emise Diplomele, împrejurări care pot fi deduse cu uşurinţă
din chiar conţinutul acestor documente.
Pe de o parte: în anul 1301 se stinge din viaţă, fără a lăsa urmaşi,
regele maghiar Andrei al III-iea, ultimul reprezentant al dinastiei
arpadiene. După şapte ani de pustiitoare lupte interne pentru putere,
izbuteşte să se încoroneze reprezentantul unei dinastii străine, Carol
Robert de Anjou, dar nu cu coroana Sfântului Ştefan, care era păstrată de
către o facţiune politică rivală, ci cu o coroană improvizată ad-hoc ceea ce
a dus la prelungirea luptelor interne cu încă vreo zece ani. În aceste
împrejurări românii din Maramureş, „reprezentând o comunitate etnică
omogenă şi compactă formată din peste o sută de sate dispuse pe o
suprafaţă de aproximativ 1O.OOO kmp de o parte şi de alta a Tisei
superioare, şi constituind fireşte un potenţial militar considerabil în epocă,
au dat concursul pretendentului angevin la tronul maghiar, determinând
într-o măsură importantă cursul evenimentelor" [1]. După consolidarea
puterii sale, Carol Robert de Anjou conferă o serie de Diplome unor
căpetenii militare (cnezi) dintre români. Aşa este, de exemplu, Diploma
dată la 1326 cneazului român Stanislav de Strâmtura (sat existent şi azi pe
Valea Izei), numindu-l pe acest cneaz „statornic credincios sprijinitor al
său şi al sfintei sale Coroane" („ ... fidelitatis sue constanciam et
devocionem sinceram quam ad nos et sacram coronam regiam"),
menţionând apoi că el, Regele, vrea să-l răsplătească „cu regească
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răsplată,

pentru slujbele sale credincioase, atât de multe şi atât de mari"
(„ .... volentes pro tot et tantis fidelitatis sue servicys, ipsum regis prosequi
cum favore") [2]. Diplomele date la începutul secolului la XIV -lea, de
către regii maghiari, gratifică serviciile militare ale cnezilor români şi
recunosc fără excepţie nobilitatea românilor, precum şi dreptul acestora
de a percepe dări fără amestecul judecăţii regeşti, ci după „obiceiurile şi
legile proprii" („more et lege nobilium percipiendam" - idem).
Pe de altă parte: spre sfârşitul secolului al XIV-iea expansiunea
otomană a atins marginile Europei. Statele feudale europene au organizat
expediţii antiotomane, la care au participat şi nobili români din
Maramureş, cu suitele lor. Aceştia şi-au dovedit vitejia, începând cu lupta
de la Vidin (1365) şi până la apărarea Constantinopolului (în 1453).
Diplomele date în aceste împrejurări, unele scrise chiar pe câmpul de
luptă („Datum in descenso nostro campestri ... "), cum sunt cele emise la
1453 de către Iancu de Hunedoara, le laudă actele de vitejie,
recunoscându-le totodată titlurile nobiliare şi posesiunile, cu menţiunea
expresă că îşi stăpânesc moşiile „la fel ca şi strămoşii lor, dintotdeauna şi
din vechime" („ ... quomodo eorundem praedecessores semper et ab
antiquo possedissent".) [3].
Expresia „ab antiquo" (= din vechime) merită o succintă
examinare separată. Aceasta apare frecvent în Diplome, în mod izolat sau
circumscrisă adverbial. Am citat mai sus din Diploma dată de către Iancu
de Hunedoara cnezilor Dan şi Şuşca de Săcel. Tot Iancu de Hunedoara
emite la 1 iunie 1453 o Diplomă pentru cnezii Petru şi Nan de Vişeu, în
care sintagma „ab antiquo" apare într-un chip mai determinat. Anume,
aici se scrie: „ab antiquo et temporibus divorum regum veri, legitimi et
perpetui kenezy fuissent" [4]. Asta înseamnă că aceşti Petru şi Nan,
respectiv predecesorii lor au fost cnezi adevăraţi, legitimi şi perpetui (fără
întrerupere) „ab antiquo", adică dintr-o vechime indeterminată şi
imemorială. Apoi, imediat se mai spune că ei sunt din neam de cnezi şi
dintr-un timp determinat, din timpul regilor sfinţi („divorum regum"),
adică de pe vremea dinastiei arpadiene anterioară secolului al XIV-iea.
Regii acestei dinastii au fost canonizaţi ca sfinţi, deoarece au teritorializat
şi civilizat (creştinat) triburile ungare. Numai aşa se poate explica de ce
românii din Maramureş au fost consideraţi de către regalitatea ungară din
secolele XIV - XV ca fiind nobili şi autohtoni, în timp ce aparţinătorii de
alte etnii, slavii sau teutonii din proximitatea nord-vestică a
Maramureşului erau numiţi „oaspeţi regali'', veniţi sau aduşi de altundeva
în vederea colonizării. Diplomele din secolul al XIV-iea se referă la cele
104 sate româneşti din Maramureş ca la aşezări care există deja „ab
antiquo", iar atunci când scriu despre oraşele de oaspeţi regali, cinci la
număr (Hust, Vişk, Teceu, Câmpulung şi Sighet), vorbesc despre
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întemeierea acestora, „ab condita", la o
ulterioară anului 1300.

dată

*

menţionată

precis

ş1

Tot din Diplomele Maramureşene, mai aflăm şi dovezi asupra
faptului că românii din Maramureş aveau cutume juridice proprii şi un
sistem de drept principial diferit, în anumite privinţe, faţă de cel practicat
în restul regatului maghiar. Există un fapt, relatat succesiv în mai multe
documente, în speţă un conflict izbucnit dintr-o încercare de aplicare a
două principii juridice contradictorii.
Anume, pe la 1389, Costea, fiul lui Dragoş de Giuleşti, moare fără
a avea urmaşi şi lasă printr-un testament surorii sale Stana dreptul de
proprietate asupra moşiilor sale, obţinând de la Cancelaria regală şi o
Diplomă în acest sens, faptul fiind posibil potrivit cu sistemul de drept
maghiar. Aşa cum arată şi istoricul Radu Popa, din punctul de vedere al
Cancelariei regale, cele două drepturi aveau îndreptăţire egală, ambele
fiind drepturi nobiliare [4]. Dar, după dreptul cutumiar românesc, moşiile
nu puteau fi transmise în linie feminină, în consecinţă la moartea lui
Costea acestea sunt ocupate de către verii săi, nu de către sora sa Stana.
O jumătate de veac mai târziu, pe la 1442, un fiu al Stanei, Petru
Gherheş revendică moşiile în cauză şi merge la rege, unde invocă Diploma
dată unchiului său Costea la 1389. Regele dictează o soluţie de compromis:
Pop Nan, descendent colateral al lui Dragoş, dar în linie masculină, posesor
al moşiei Breb, urma să-i cedeze lui Gherheş două treimi din această moşie.
Pop Nan se opune, iar Petru Gherheş se plânge din nou regelui. Atunci regele
trimite la faţa locului pe un împuternicit al său, un fel de executor
judecătoresc cum ar veni azi, pe comitele Andrei de Thar însoţit de o
puternică escortă militară, cu însărcinarea să-l introducă pe Petru Gherheş în
posesiunea moşiei Breb. Atunci Pop Nan îşi adună şi el oameni înarmaţi.
Interesant este că de partea lui Pop Nan nu vin numai oamenii săi, ci mai
mulţi cnezi din aproape tot Maramureşul, împreună cu suitele lor înarmate.
Nu era doar un litigiu obişnuit între doi proprietari de moşii, ci problema era,
pentru toţi nobilii din Maramureş, de a-şi apăra „obiceiurile şi legea ţării".
Regele este informat că s-au ridicat împotriva trimisului său următorii nobili
români: Mihai de Giuleşti, Mihai Stoica şi Mănăilă, fiii lui Augustin,
Augustin, fiul lui Ştefan Pop, Iuga şi Negrea, nobili de Fereşti, de asemenea
Şteţ şi Petru, fiul lui Toader şi Mihai, nobili de Berbeşti, de asemenea Ioan,
fiul lui Radu, şi Mich nobilul, de asemenea Mihai şi Şandru, nobili de
Călineşti, de asemenea Anton de Câmpulung (cetate de oaspeţi regali!), de
asemenea Gheorghe şi Mihai, fiii lui Ştefan împreună cu iobagii lor („cum
ipsorum iobagionibus"), de asemenea Danci cu iobagii săi, de asemenea Ioan
de Văleni, de asemenea Iuga de Călineşti ... „toţi cu mână armată şi în forţă"
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(„manibus armatis et potentiariis") [5]. Aceştia încercuiesc corpul
expediţionar regal şi pe însuşi trimisul trimisul regelui, comitele Andrei de
Thar şi îl ameninţă cu uciderea prin săgetare („sagitas sua contra ipsos
videlicet Andream de Thar comitem emittere volens") [6].
După acest incident, regele Ladislau îl convoacă pe Pop Nan la
judecata sa, dar acesta nu se prezintă şi nici nu trimite pe nimeni să-l
reprezinte. Doi ani mai târziu, în primăvara anului 1444, regele
împuterniceşte pe magistraţii Comitatului Maramureş să judece această
cauză la Sighet. Aici, la judecată, se prezintă Pop Nan, dar nu singur, ci
însoţit şi de un alt nobil, Petru Panc de Crăciuneşti, împreună cu suitele lor, şi
înarmaţi ca de luptă, cu: „scuturi, săbii, lănci şi alte felurite arme" („manibus
armatis, videlicet clypeis, gladys, lanceys et armorum generibus"). Aici,
nobilii români înfruntă încă o dată autoritatea regală proferând chiar, după
câte se poate deduce din document, injurii şi ameninţări: „ ... şezând noi în
Scaunul de judecată, nouă ne-au grăit vorbe necuviincioase" - aşa este
informat regele de către magistratul Comitatului („in sede nostra judiciare,
nos verbis illicitis verberaverunt") [7].
După această repetată opoziţie în forţă, regele renunţă să-l mai
susţină pe Petru Gherheş, în ceea ce priveşte introducerea sa în posesiune. În
cursul acestui litigiu, care a durat mai bine de o jumătate de secol, a învins
principiul juridic local românesc („Jus valachicum") împotriva principiului
juridic regal maghiar.

*

Un alt element deosebit de important de civilizaţie românească pe
cursul superior al Tisei îl constituie ridicarea Mănăstirii de la Peri, în 14
august anul 1391, la rangul de Stavropighie a Patriarhiei de la Constantinopol,
investită practic prin aceasta cu prerogative episcopale. Este cea mai veche
instituţie de nivel episcopal a Bisericii Ortodoxe Române din Transilvania.
Gramata Patriarhală, redactată în limba greacă, a fost înmânată de către
Patriarhul Ecumenic Antonie personal voievozilor maramureşeni Bale şi
Drag, pe care îi numeşte „fraţi de prea bun neam" („bene beateque
progeniti"), care au făcut în acest scop un drum până la Constantinopol.
Textul grecesc a fost tradus în limba latină un secol mai târziu, anume la anul
1494, spre a fi comunicat Cancelariei regale maghiare. În Colecţia Mihalyi
este publicată versiunea latină a documentului [8].
Prin această Gramată a Patriarhiei Ecumenice, egumenul Pahomie de
la Perii Maramureşului (pe malul drept al Tisei, azi în Ucraina, la aprox. 1O
km în aval de Sighet) era numit exarh peste ţinuturile supuse Mănăstirii:
Sălaj, Medieş (Sătmar), Ugocia, Bereg, Almaş (Bihor) - după cum se vede o
jurisdicţie de o întindere considerabilă. În acest spaţiu, egumenul Pahomie
avea dreptul de a sfinţi biserici, de a strânge dări, avea autoritate deplină
asupra preoţilor, avea dreptul să judece şi să cerceteze judecăţile bisericeşti
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făcute

de către preoţi (ca instanţă de apel), după cum avea obligaţia să-i
înveţe cele folositoare spre mântuire, precum şi obligaţia de a pomeni numele
patriarhului ecumenic la sfintele slujbe, în mănăstire şi în toate bisericile de
sub autoritatea sa [9]. Mănăstirea Peri a funcţionat cu acest statut, de
Stavropighie patriarhală şi de Exarhat, mai bine de un secol, până când
statutul său a fost treptat limitat şi uzurpat de către Episcopia de la Muncaci
[ 1O]. Existenţa acestei mănăstiri a încetat definitiv pe la începutul secolului al
XVIII-iea, în contextul ofensivei uniate, care a s-a întins şi în Maramureş.
Dar poate că cel mai important rezultat al existenţei Mănăstirii Peri îl
constituie traducerea unor cărţi de slujbă în limba română, pe la începutul sec.
al XV-iea. Ar părea îndreptăţit să se pună întrebarea: de ce atunci şi de ce la
Peri? Cei mai de seamă învăţaţi istorici şi lingvişti ai noştri, de la Nicolae
Iorga şi Sextil Puşcariu la Al. Propocopovici şi Nicolae Drăganu, susţin că
faptul s-a produs sub influenţă husită [11]. După cum se ştie, reformatorul
religios şi scriitorul ceh Jan Hus a fost condamnat pentru erezie şi ars pe rug
la anul 1415, eveniment care a condus la declanşarea războaielor husite, care
au avut ecouri inclusiv în Transilvania (Răscoala de la Bobâlna). Una dintre
ideile considerate eretice ale lui Hus era aceea că Biblia şi cărţile de slujbă
trebuie traduse în limba poporului, el însuşi scriind în ultimii ani ai vieţii sale
exclusive în limba cehă. Influenţa ideilor husite pare singura plauzibilă
pentru a explica împrejurarea că o serie de cărţi de slujbă au fost traduse
pentru prima oară în limba română în nord-vestul Transilvaniei, respectiv în
Maramureş, cărţi din care s-au păstrat doar unele fragmente, cunoscute
ulterior sub numele de texte maramureşene sau texte rotacizante. Potrivit
istoricului Nicolae Iorga, aceste cărţi, Apostolul şi Psaltirea, au fost traduse
la Mănăstirea din Peri între 1434-1437 [12]. Acestea ar sta la baza Codicelui
de la Voroneţ (fragmente de Tetraevangheliar) de la început de secol al
XVI-iea, precum şi la baza Psaltirei şi Apostolului tipărite de către Coresi în
Şcheii Braşovului, în a doua jumătate a sec. al XVI-iea. Principala dovadă
este că Textul de la Voroneţ şi tipăriturile lui Coresi conservă particularităţi
dialectale maramureşene, între care rotacismul este citat ca exempli gratia.

*

Existenţa

corpului de documente medievale numite generic
"Diplome Maramureşene" are o importanţă deosebită pentru istoriografia
românească regională, cât şi pentru istoriografie în genere.
Aici se vorbeşte despre românii din Maramureş, începând cu anul
1300, ca fiind autohtoni şi ca având statut de nobili, cu puternice elemente de
civilizaţie şi cultură spirituală proprii, sistem juridic propriu şi organizare
religioasă ortodoxă proprie.
Această realitate istorică de necontestat răstoarnă categoric şi
peremptoriu ipoteza subiectivă, interesată din punct de vedere ideologic, dar
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aberantă

factual şi ideatic, potrivit căreia românii din Transilvania ar fi fost
păstori seminomazi, care nu au avut o civilizaţie şi o cultură proprie decât
relativ târziu, în secolul al XVIII-lea, în contextul trecerii forţate a unei părţi
dintre ei la unirea cu Biserica Catolică.
Bibliografie:
Iuga, Nicolae, Despre Diplomele Maramureşene (2), în rev.
„Astra", Braşov, nr. 2/1987
Mihalyi, Ion, Diplome Maramureşene din sec. XIV şi XV, Tip.
Mayer şi Berger, Sziget, 1900, p. 6-7
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. 366
Popa, Radu, Ţara Maramureşului în veacul al XIV-iea, Ed.
Academiei, Bucureşti, 1970, p. 185
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Szighet, 1900, p. 321
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. 322
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. P. 330
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. 109-111
Mihalyi, I., Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. 111
Mihalyi, I. Diplome Maramureşene, Sziget, 1900, p. 606-608
Bota, Ion, Maramureşul - leagănul primelor scrieri în limba
română, în: Maramureş, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 1996, p.
38-46.
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Condiţia

femeii în limitele cadrului legislativ
(1800-1850)
Prof. Claudia Dura
Colegiul Naţional „Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei

"Inferioritatea antropologică a femeii nu-i efectul unei legi
naturale şi organice, ci produsul istoric al dezvoltării sociale. Prin
excluderea seculară a femeii de la orice manifestare a vieţii intelectuale
şi civile, sexul femeiesc a devenit sexul slab."
(Achile Loria)
De-a lungul secolelor femeia a fost în mod indiscutabil
creatoare de istorie, ea însăşi în mod autonom sau în colaborare cu
reprezentanţii sexului masculin. Spre deosebire de bărbat însă, aportul
femeii la configuraţia istoriei-realitate a fost de natură discretă şi
silenţioasă; vocea ei răzbătea cu greu la suprafaţă, fiind înăbuşită de
numeroase prejudecăţi. Acum două mii de ani creştinismul a schimbat
radical perspectiva valorică: prin jertfa lui Hristos, omul primordial „Adam cel căzut" - a fost restaurat şi împăcat cu Dumnezeu, prin urmare
condiţia feminină exemplară în noua religie nu mai este cea a Evei din
Eden ci va fi reprezentată de Fecioara Maria, Născătoarea de Dumnezeu.
O revalorizare de maximă nobleţe a condiţiei feminine se realizează prin
mesajul evanghelic, care de altfel proclama pentru prima dată, egalitatea
dintre sexe. Civilizaţia europeană care stă prin excelenţă sub semnul
creştinismului n-a inclus însă întocmai postulatul nou-testamentar în
practica judiciară curentă şi în viaţa comunitară de-a lungul istoriei.
Formulând o aşa-zisă incapacitate juridică a femeii, văzută în mai mare
măsură ca sex „slab" şi nevolnic şi accentuând o pretinsă inferioritate
constitutivă şi fiinţială a feminităţii, societăţile europene s-au caracterizat,
indiferent de orânduirile sociale, printr-un patriarhat suveran. Epoca
modernă, îndeosebi secolul al XIX-lea, a pus capăt acestei situaţii, dar
reminiscenţele mai persistă şi azi, în societăţile mai puţin evoluate, în
planul mentalităţilor, acestea fiind, după expresia lui F. Braudel „prizoniere ale duratei lungi"
Statutul femeii în Europa şi la noi nu este conceput în mod
autonom.Altfel spus, legile nu vorbesc despre femeie în sine, ci
postulează două
importante relaţii: femeie-căsătorie şi femeiebărbat.Aceste interdependenţe plasează femeia, în majoritatea textelor de
lege propriu-zise, pe un palier inferior în raport cu bărbatul, fapt care a
condus în literatura de specialitate la exprimarea ideii că în legislaţia
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statelor europene, cel puţin în prima jumătate a secolului al XIX-lea,
exista o lege pentru bărbat şi o alta pentru femeie 1.
Astfel, de-a lungul timpului, pe cuprinsul bătrânului continent,
condiţia juridică a femeii prezintă o stabilitate care o face practic imuabilă
de-a lungul generaţiilor. În timpurile medievale statutul femeii îşi
întemeia legalitatea în funcţie de cadrul familiei şi al instituţiei căsătoriei.
Chestiunea era considerată de competenţa suverană a Bisericii care în
baza textelor nou-testamentare i-a conferit o semnificaţie spirituală,
trecând-o în rândul celor Şapte Taine. În devenire istorică paradoxul
existent în domeniul juridic al vieţii sociale contrapunea generozitatea
mesajului lui Hristos, care proclama egalitatea femeii cu bărbatul în faţa
lui Dumnezeu, egalitatea de şanse în perspectiva mântuirii sufletului, cu
practica legislativă bisericească curentă care dezvoltând anumite afirmaţii
biblice făcea din femeie un individ cu capacităţi juridice sub cele ale
2
bărbatului şi în genere de o condiţie legislativ-juridică inferioară acestuia •
Cu timpul, însă, gândirea europeană a ajuns să conceapă
egalitatea tuturor oamenilor în faţa legii. Această achiziţie teoretică a
filozofiei secolului al XVIII-iea se va reflecta în documentul programatic
cel mai important al veacului: Declaraţia drepturilor omului şi
cetăţeanului elaborat la începuturile Revoluţiei franceze, în august 1789.
Acest document are ca idee centrală libertatea şi egalitatea în drepturi a
tuturor indivizilor, accentuând expres asupra dreptului de proprietate
postulat drept „inviolabil şi sacru, natural şi imprescriptibil" 3 .
Asemeni dreptului roman pe care se bazează, dreptul civil
modem abordează individul numai ca persoană posesoare, iar proprietar
este recunoscut doar bărbatul. De referinţă este în acest sens, Codul civil
francez promulgat în timpul lui Napoleon Bonaparte, anul 1807. Acesta
postulează inferioritatea cerebrală a femeii, proclamând în consecinţă
incapacitatea ei, asimilând-o astfel copiilor şi demenţilor, din momentul
în care a decis să se căsătorească. Aşadar femeia măritată era lipsită de
drepturi elementare, fiind sub tutela bărbatului. Soţul era cel care
administra averea adusă de soţie în căsătorie, putând vinde, înstrăina sau
ipoteca bunurile fără concursul sau consimţământul ei. Femeia nu avea
nici dreptul de a fi martoră la încheierea de contracte, testamente sau acte
de notariat, în schimb putea fi martoră într-un proces penal, din acest
punct de vedere fiind considerată ca fiind deplin responsabilă şi judecată
după aceleaşi principii cu bărbatul. De asemenea, în legislaţia referitoare
Gheorghe Zaharia, Condiţia juridică a femeii în dreptul internaţional, Iaşi, Editura
Junimea, 1980, p. 54
2
Anca Manolache, Problematica feminină în Biserica lui Hristos, Timişoara, 1882,
pass1m
3
Zaharia, op.cit., p. 44
1
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la divorţ, femeia este dezavantajată. Merită menţionat în treacăt art. 230,
care menţionează că în timp ce soţul putea cere divorţul când consoarta sa
se făcea vinovată de adulter, în schimb ea nu putea introduce o asemenea
acţiune decât atunci când bărbatul îşi aducea concubina în menajul
comun 1• Deşi, mai târziu dispoziţia aceasta a fost abrogată din legislaţia
civilă, ea s-a menţinut în cea penală, pentru că dacă adulterul femeii era
dovedit, ea putea fi pedepsită cu închisoarea, în timp ce bărbatului i se
aplica doar o amendă şi numai în cazul în care îşi aducea concubina în
casa soţilor şi dacă soţia introducea cererea de divor{ Codul napoleonian
reprezintă aşadar un regres în raport cu principiile egalitare ale revoluţiei,
exprimate în Declaraţia drepturilor omului şi cetăţeanului, această
alcătuire legislativă menţinându-se în Franţa până la finele secolului al
XIX-iea şi servind ca izvor de inspiraţie pentru înnoiri legislative din mai
multe ţări, inclusiv de la noi.
În ciuda apariţiei elementelor de certă modernitate în
societăţile europene, cum ar fi munca salariată, la care în urma revoluţiei
industriale au acces şi femeile, legislaţia se va dovedi foarte conservatoare,
recunoscând cu mare întârziere dreptul de proprietate al femeii asupra
bunurilor dobândite prin munca sa. În această privinţă în Europa secolului
al XIX-iea există trei categorii de lege 3 .În prima categorie intră legile
anglo-saxone caracterizate prin separaţia absolută de interese între soţi. În
S.U.A., statul New-York a fost primul care prin legea din 1847 recunoaşte
femeii dreptul de proprietate distinctă asupra bunurilor dobândite prin
munca sa, exemplu urmat şi de celelalte state americane. În Anglia,
puterea maritală în virtutea dreptului comunitar britanic (Common Law)
se manifestă prin completa dispariţie a personalităţii femeii în timpul
4
căsătoriei .
În a doua categorie intră elaboratele legislative de tip
comunitar, latin şi scandinav, care abia la finele secolului al XIX-iea
permit femeii dreptul de administrare asupra bunurilor intrate în
comunitatea familială de bunuri prin munca sa. Legile germanice ocupă
un loc intermediar între cele două categorii şi se caracterizează de
asemenea prin adecvarea, înnoirea tardivă a prevederilor referitoare la
femei. De exemplu, doar în anul 1900, codul civil german instituie o nouă
categorie de bunuri, numite bunuri rezervate în care intră produsul muncii
şi economiile realizate de femei 5 .

1

Ibidem, p. 50-52
Ibidem, p. 53-54
3
Ibidem, p. 50-52
4
Ibidem
5
Ibidem
2
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Din această foarte sumară schiţă a realităţilor juridico-sociale
în care trăiau femeile din societăţile europene reiese în evidenţă faptul că
inclusiv prima jumătate a secolului al XIX-iea stă sub semnul
preeminenţei legislative a masculinităţii. Până când bărbatul, cel care
alcătuia şi aplica legile consimte a-şi ridica consoarta la acelaşi nivel cu el,
va trebui ca societăţile europene să cunoască un mai mare impact al
culturii, democratizarea viziunii despre raporturile dintre sexe şi nu în
ultimul rând primenirea mentalităţilor.
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Populaţia Ţării Maramureşului

în anul 1838
Teofil lvanciuc
Sighetu-Marmaţiei

Perioada cuprinsă între primul recensământ real din spaţiul
intracarpatic, cel realizat de autorităţile habsburgice între anii 1784-1787
(când populaţia totală a regiunii era de 51. 73 8 locuitori) şi anul 1869 anul primul recensământ austro-ungar (când Comitatul Maramureşul avea
deja 220.506 locuitori) care a fost apoi derulat cu regularitate, este una
puţin cunoscută din punctul de vedere al demografiei istorice.
Din aceste considente am decis publicarea datelor Şematismului
romano-catolic al Eparhiei de Satu Mare pe anul 1838 1, care, chiar dacă
nu are acurateţea recensămintelor din a doua jumătate a secolului, are
darul de a umple un gol în baza de date a acestei categorii statistice.
Din total, am selectat cele 68 de localităţi şi cătune aflate la sud de
Tisa, în România de azi, care constituie teritoriul cunoscut ca Ţara
Maramureşului.

Parcurgând tabelul, constatăm că cei mai numeroşi locuitori erau
greco-catolicii (români, în marea lor majoritate, cum se va vedea mai
târziu, în recensămintele care abordează etnia sau limba maternă a
subiecţilor, surclasându-i numeric pe ruteni, în timp ce în partea de
comitat de la nord de Tisa situaţia era exact invers), urmaţi de către
romano-catolici - în primul rând maghiari, dar şi germani - la Vişeu de
Sus, Borşa sau Coştiui, armeni etc., apoi evrei (numărul acestora era mult
mai mare decât se credea, rezultând că inflitrarea masivă a acestora
dinspre Galiţia a început înainte de Revoluţia din 1848), calvini (urmaşii
vechilor colonişti maghiari din târgurile de coroană) precum şi câţiva
evanghelici (deasemenea etnici germani).
Cele mai mari localităţi erau Sighetu}, Borşa, Vişeul de Sus,
Bocicoiul Mare (întins pe ambele maluri ale Tisei până la secesmnea
teritorială din 1920) şi Poienile de sub Munte.
Evrei erau majoritari în două localităţi, Crăciuneşti şi Cearda,
fenomen menţinut până la Holocaustul adus de cel de-al doilea război
mondial.
În cele două târguri de coroană (Sighet şi Câmpulung), în aşezările
miniere Coştiui, Ocna Şugatag şi Baia Borşa, în portul Bocicoi şi în
aşezarea forestieră Vişeu de Sus, populaţia era mai amestecată. În rest, în
satele româneşti sau ucrainiene, cu excepţia câtorva funcţionari romano1

"Schematismus venerabili cleri Dioecesis Szathmariensis ad annum Jesu Christi
1838 ", tipărit la Agria, în tipografia Liceului Arhiepiscopal. Capitolul
"Arhidiaconatus Mannarosiensis" se găseşte la pag. 52-64.
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catolici şi a comercianţilor evrei, grosul populaţiei aparţinea religiei
greco-catolice.
Pe Valea Vaserului coloniştii ţipţeri aveau mai multe cătune
forestiere. Satul Piatra (Valea lui Francisc), unde funcţiona o manufactură
de sticlă exista deja, în schimb Teceul Mic încă nu luase fiinţă. Satele
Crasna Vişeului, Şugău şi Valea Vişeului nu apar în Şematism, deşi
ultimul exista deja cu certitudine.
Cam acesta este tabloul structurii religioase a aşezărilor
Maramureşului din acele vremuri.
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Populaţia Ţării Maramureşului după

Localitate (denumirea
în Sematism)
Baia Borşa
Borsabanya
Bârsana
Barczanfalva

actuală,

veche

şi

cea

trecută

Romanocatolici

Grecocatolici

Evanghelică

Reformaţi

CA

calvini

186

82

11

4

Berbeşti

Bartfalva
Bistra
Felso-Bisztra
Bocicoel
Kis-Bocsko
Bocicoiu Mare (de pe ambele maluri ale Tisei)
Nagy Bocsko
Bogdan Vodă (Cuhea) Konyha
Borşa

9

Evrei

TOTAL

283

1308

1

45

1354

1014

1

146

1161

395

10

414

425

20

445

23

2506

88

959

306

3431

36

779

59

1316

26

1238

483

1981

20

851

24

3098

Borsa
Breb
Breb
Budeşti

religie în anul 1838

11

8

3

743
45

1209

11

1201

204

485

3

Butfalva
Călin eşti

Kalinfalva
Câmpulung la Tisa
Hosszumezo
Corn eşti
Somfalva

281
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970

1659
8

289

Coştiui

820

710

6

9

311

395

715

723

21

744

856

50

918

311

8

319

2

1538

Ronaszek
Crăciuneşti

Karacsonfalva
Deseşti

Desze
Dragomireşti

12

Dragomerest
Fereşti

Fejerfalva

2

1108

16

1126

Gvulafalva
Glod
Glod

570

45

615

Hărniceşti

390

10

400

Giuleşti

Hernecz
Hoteni
Hotyinka
Iapa
Kobolapatak
leud
Jod
Kozi praedium (fie Cuzi în defileul Tisei dintre Lunca
şi Valea Vişeului, fie Cozia de pe Vaser)
Leordina
Leordina
Lunka Bernyilor mola serraria
(probabil pe Vaserul inferior în zona gurei Văii

330

330

7

762

6

35

2000

2

3

10

26

585
40

Peştilor)
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775
160

2197
13

l

59

671
40

Lunca la Tisa (de pe ambele maluri ale Tisei)
Lonka
Mara (Crăceşti)
Kracsfalva
Moisei
Majszin

29

1032

5

530

14

549

2

1799

235

2036

360

23

383

Năneşti

Nanfalva
Ocna Şugatag
Akna Sugatag

763

Onceşti

Vancsfalva
Petrov a
Petrova
Piatra
Officina vitraria in valle Franciscus
Poienile de sub Munte
Ruszko-Pojana
Poienile Izei
Sajo-Pojana
Remeti
Remete
Repedea
Kirva
Rona de Jos
Also-Rona
Rona de Sus
Felso-Rona
Rozavlea
Rozavlya

364

3

2

1064

6

1135

1230

35

1265

1205

115

1320

134

81

36

2254

46

2336

690

41

731

83

387

636

31

667

7

666

209

882

53

1151

7

3

1050

2

12

285
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215

7

1211
167

1222

Ruscova
Ruszkovo
Să cel
Szacsal
Săliştea de Sus
Szelistye

15

776

60

851

13

1245

100

1358

11

1360

72

1443

Săpânţa

7

792

1

320

1120

9

434

1

32

476

46

627

10

636

62

879

753

5911

Szaploncza
Sarasău

Szarvaszo
Sârbi
Szerfalva
Sat Şugatag
Sugatag

581
4

621

Şieu

7

810

Saio
Sighet
Sziget

1924

1671

16

1547

118

11

1

2

17

10

9

5

3

1345

3

30

1381

16

210

5

25

256

Cămara (cătun aparţinând

Camera Szigetana
Cearda (de Sighet)
Csarda
Pogany Rev (de Sighet)

de Sighet)

1

4

132
120

151
14

Slătioara

Slatinka
Strâmtura
Szurdok
Tisa (Virişmort)
Veresmart
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Vadu Izei
Farkasrev
Valea Stejarului (Valea Porcului) Disznopatak

7

Văleni

Mikolapatak
Vişeu de Jos
Also Visso
Vişeu de Mijloc
Kozep Visso
Vişeu de Sus
Felso Visso
Bardău (de Vişeu de Sus)
Bardo
Botizu (de Vişeu de Sus)
Botiza
Făina (de Vişeu de Sus)
Fajna
Lunca Balmoş (de Vişeu de Sus)
Lunkabalmos
Opustul Ştevioara (de Vişeu de Sus)
Sztebiora, clausura aquae
Total

aşezări:

68

449

18

474

380

16

396

791

34

825

140

1686

52

712

365

2935

5

1536

5

4

656

926

1638

4

6

IO

4

4

5

21

6060

I

I

22

86

86

6

6

50535
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52

2597

4785

64029

Din obiceiurile juridice ale poporului român
(Instanţele şi cauzele de judecată în satul românesc
1877-1938)
Toşa Ioan
Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj Napoca

Rezumat
Autorul prezintă câteva obiceiuri juridice surprinse în răspunsurile
trimise la chestionarele juridice ale lui B. P. Haşdeu (1877) şi I. Muşlea
(1938). Autorul arată că până la introducerea Codurilor Civile normele de
convieţuire dintre membrii comunităţilor săteşti româneşti au fost
coordonate de instanţele bisericeşti şi laice pe baza unor datini şi
obiceiuri transmise din generaţie în generaţie,biserica prin reprezentanţii
ei, preoţii, avea posibilitatea să îndrume şi să controleze însuşirea
normelor de convieţuire creştină, să acorde iertare sau pedepse.
Sunt prezentate , pe baza unor documente, modalităţile de alegere
a preoţilor săteşti, drepturile materiale şi morale şi obligaţiile acestora în
cadrul comunităţilor săteşti , precum şi obligaţiile credincioşilor.
În legătură cu autorităţile laice de judecată (Sfatul, Scaunul
sătesc) sunt prezentate modalităţile de alegere a membrilor acestora
(Jude, Juraţi , Bătrânii satului) înainte şi după desfiinţarea iobăgiei,
cauzele supuse judecăţii (infracţiuni contra integrităţii fizice, integrităţii
proprietăţii şi integrităţii morale), procedurile de judecată (mărturisirea,
jurământul, martori, bătaia) şi pedepsele date (purtarea lucrurilor furate,
torturarea în deabă,butuc)
B. P. Haşdeu a redactat un chestionar Din obiceiele juridice ale
poporului român pentru „a aduna resturile câte au mai rămas din
obiceiele juridice ale poporului român"pe care l-a publicat în Analele
Societăţii Academice Române,în 1877 şi în broşură separată în anul 1788
1
şi a fost distribuit în localităţi din România Veche •
„ La august 1877 , Amicul meu George Chiţu, atunci ministru al Instrucţiunii Publice,
îmi încredinţase sarcina de-a elabora un chestionar, cu ajutorul căruia, prin intermediul
învăţătorilor de pe la sate mai cu deosebire să se poată aduna resturile , câte vor mai fi
rămas, din obiceiele juridice ale poporului român. Acest chestionar s-a şi publicat atunci
într-o ediţiune oficială distribuită în toate districtele , reproducându-se apoi în
Columna lui Traian (N. S. t 2 pag. 408 420, 427- 447 şi apoi în Analele Academiei
Române (t. X part. 2 pag 340-365)Chestionarul cuprinde 400 întrebări clasificate în trei
capitole satul casa Şi lucrurile, răspunsurile păstrându-se la Arhivele Naţionale ale
României, la Muzeul B.P Haşdeu din Câmpina Şi la Biblioteca Academiei Române
răspunsurile trimise din localităţile din jud. Bacău au fost republicate de I Oprişan
1
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Chestionarul cuprinde 400 întrebări care pot fi grupate pe trei
teme importante: I. Satul, întrebările 1- 14 7 vizând probleme legate de
relaţiile de vecinătate; relaţiile dintre clasele sociale; relaţiile cu oamenii
din alte localităţi şi de alte naţionalităţi, şezători, clăci, vrăjit, haiducie; II.
Casa întrebările 148-31 O vizând implicaţiile economice şi sociale în
relaţiile familiale la: logodnă, nuntă,relaţia dintre soţi, relaţiile dintre
părinţi şi copii, împărţirea moştenirii„ situaţia juridică a urmaşilor şi III.
lucrurile întrebările 311-400 vizând: relaţiile de proprietate, învoielile
agricole, hotărnicii , comori.
Din indicaţiile privind culegerea informaţiilor se vede că B. P.
Haşdeu urmărea cercetarea obiceiurilor pământului nu numai din stadiul
lor contemporan, ci pe cât posibil şi din fazele anterioare pentru a
evidenţia evoluţia lor de aceea întrebările depăşesc sfera juridică vizând
şi aspecte de natură sociologică şi obiceiuri din viaţa socială a satului
La chestionar s-au trimis răspunsuri din 43 de localităţi din 19
judeţe ale Vechiului Regat: Botoşani (o localitate), Buzău (2 localităţi),
Bacău (4 localităţi) 1, Dâmboviţa (o localitate, Dolj ( 11 localităţi),
Fălciu (o localitate), Gorj (3 localităţi), Mehedinţi (2 localităţi Cireşul şi
Glogova) , Muscel (o localitate), Prahova (două localităţi), Putna (o
localitate), R. Sărat, 5 localităţi), Buzău (o localitate), Roman (o
localitate), Tecuci (o localitate), Tutova (o localitate), Ilfov (o
localitate), Romanaţi (o localitate), Vlaşca (o localitate), dintre care
numai răspunsurile trimise din patru localităţi din jud. Bacău au fost
publicate de B.P Haşdeu în Columna lui Traian în 1882 şi republicate de
I Oprişan în anul 2002 (B.P. Haşdeu,2002. 225- 287)
În legătură cu calitatea răspunsurilor, B. P Haşdeu mărturisea că
„unele sunt mai nimerite,altele mai mediocre sau chiar rău înţelese , toate
însă până şi cele mai slabe oferind ceva interesant" (Ion Muşlea , Ovidiu
Bîrlea, 1970, 48).
Ideea de-a continua adunarea „ resturilor câte au mai rămas din
obiceiurile juridice ale poporului român" a fost continuată de Ion Muştea
întemeietorul Arhivei de Folclor a Academiei Române de la Cluj, care, în
1938, a lansat Chestionarul XII ce cuprindea 32 întrebări referitoare la
cele mai cunoscute obiceiuri juridice moştenite din moşi strămoşi care,
„asociate cu anumite rituri şi acţiuni simboluri formează împreună

• Din judeţul Bacău am primit 3 caiete de răspunsuri 1. Sub litera a de la învăţătorul I
Climescu din comuna Dofteana, 2. Sub litera B de la înv. I Curpăr din comuna Nadişa
3. Sub litera C de la înv. C Petrov din comuna Brusturoasa. Litera d răspunsul trimis de
înv. D. Pătu din cum Berzunt.B. P. Haşdeu, Soarele Şi luna . Folclor tradiţional în
versuri 2 Note comentariu Variante indici Ediţie critică , prefaţă note , comentarii
variante Şi indici de I Oprişan , Ed. Saeculum Bucureşti 2002 p. 288
1

132
https://biblioteca-digitala.ro

complexul etic şi moral al poporului 1• La acest chestionar s-au trimis, în
anul 1939, răspunsuri din şase localităţi 2 .
La redactarea lucrării am utilizat şi informaţii cuprinse în
răspunsurile la chestionarele Programa pentru adunarea datelor
privitoare la limba română (1884) a lui B.P. Haşdeu lui B. P
Haşdeu:,Cestionariu despre tradiţiunile istorice şi anticităţile ţerilor
locuite de români (parte I-a 1893), a lui N. Densuşianu, Casa (1926) a
Muzeului limbii române din Cluj, Obiceiurile de Crăciun şi Anul Nou
(1926-1927) a Muzeului Etnografic al Ardealului din Cluj şi din 15
lucrări prezentate în cadrul Seminarului de etnografie a Universităţii din
Clu/ precum din unele 1 ucrări de specialitate.
Răspunsurile la aceste
chestionare prezintă unele realităţi din
peste 1200 sate, din trei perioade deosebit de importante din trecutul
satului tradiţional (perioada iobăgiei, perioada 1850-1914 şi perioada
1924-1938 ).
Pe baza răspunsurilor primite la întrebările 1-14 7 ale
chestionarului juridic a lui B.P.Haşdeu vom încerca să prezentăm,în cele
ce urmează câteva aspecte privind: Satul şi Instanţele şi cauzele de
judecată în satul românesc din secolul al XIX-iea. Instanţe şi cauze de
judecată

În lumea satului românesc o foarte lungă perioadă de timp
normele de convieţuire dintre membrii comunităţii au fost reglementate şi
Academia Română - Arhiva de Folclor, Chestionarul XII, Obiceiuri juridice, p. I.
I. Stolniceni Prăjescu, jud. Bacău redactat de Vasile pelin , inv. grad. I; 2.
Cojmănescu jud. Mehedinţi redactat de Dem Păsărescu , înv. 3. Şicuia jud. Arad
redactat de Avram Bocuţia Cercel plugar, 4. Târzia cum. Brusturi jud. Baia redactat de
Olivia Sturzu, înv.; 5 Moişa, cum Boroaia, jud. Baia redactat de V. A Petroaei, înv. Şi
6. Rotunda Liteni, jud. Baia redactat de Elena Grigore , înv.
3
0biceiuri în legătură cu viaţa omului din Globu Craiovei Severin prezentată de Băloni
Ana în 1932; 2 Nunta în Ludişor Făgăraş, prezentată de Popa R. Maria în 1932;3
Câteva obiceiuri din viaţa secuilor din Şesul de răsărit Trei Scaune prezentată de
Kadar Iosif , în anul 1933;4. Nunta din părţile Satmarului prezentată de Cedreghi
Vasile, în 1939; 5.0biceiuri de nuntă din Ciugudul de Jos , Alba prezentată de Florea
din Beclean
Paraschiv în 1939;6 Obiceiuri de la naştere , nuntă, înmormântare
Făgăraş prezentată de Floca Aurica în 1940; 7.Nunta în satele din jurul Abrudului
prezentată de Romul Pop 17 mai 1947 ;8. Nunta în Arpaşu! de Jos, Făgăraş, prezentată
de Damian Nicolae, în 1948; 9.0biceiuri de naştere, nuntă , înmormântare din
Războieni, Turda prezentată de E Maier; 1O Obiceiuri la naştere ,nuntă şi înmormântare
în comuna Bozovici jud. Caraş prezentată de Ioana Pungită , în 1948; 11. Obiceiuri de la
naştere nuntă şi moarte din Şendreni Covurlui prezentată Maria Ionescu în 1948; 12.
Obiceiuri de la naştere, nuntă şi înmormântare din Cincu Mare, Făgăraş prezentată de
Elena Popovici în 1948; 13.0biceiuri de la naştere, nuntă şi moarte din Osman Brăila
prezentată de Dediu Mihalache în 1948;14. Obiceiuri de la naştere nuntă şi moarte din
Nepos Năsăud prezentată de Dediu Mihalache în 1948; 15. Obiceiuri de la naştere nuntă
şi moarte din Lascăr Catargiu Covurlui prezentată de Aurelia Pelin în 1948
1

2

.
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controlate de autorităţile bisericeşti prin datini şi obiceiuri creştine,
transmise din generaţii în generaţii şi de autorităţile laice prin legi,
locuitorii fiind supuşi unui dublu control, sacru şi profan.
Datinile şi obiceiurile, aveau o putere mai mare decât legea laică,
deoarece ele priveau în primul rând comportamentul tuturor membrilor
comunităţii în timp ce legea reglementa în primul rând comportamentul
individului în cadrul comunităţii. De altfel la interpretarea Legilor se ţinea
seama de obiceiul locului „ la ce hotărăşte acel obicei în pncm1
asemănătoare,iar în pricinile pentru care nu se găseşte Lege trebuie să se
păzească obiceiul locului care are putere şi se păzeşte în loc de Lege"
(Vulcănescu R. 1970 279)
Legea oficială dacă era încălcată consecinţele le suporta numai
persoana, sau persoanele vinovate, pe când dacă erau încălcate datinile
(obiceiurile) locale întreaga comunitate avea de suferit, de aceea
respectarea obiceiurilor cu stricteţe era o obligaţie care era urmărită cu
mare atenţie de către toţi.
Autorităţile bisericeştii, în calitate de reprezentanţi ai divinităţii
pe pământ, propovăduiau prin intermediul preoţilor, normele creştine de
comportament şi convieţuire, care aveau la bază cele 1O porunci. Biserica,
prin intermediul preoţi a fost până prezentă în toate momentele
importante din viaţa omului şi a avut posibilitatea de a cunoaşte, cel puţin
o dată pe an, atât situaţia socială a tuturor familiilor cu ocazia colindatului
cu icoana, la Crăciun,sau a sfinţirii caselor,la Bobotează,cât şi de a afla
cu ocazia spoveditului,modul în care erau respectate perceptele creştine
de către credincioşi.
Până la desfiinţarea iobăgiei,Preotul era persoana cea mai
importantă în cadrul satului tradiţional deoarece el săvârşea cele mai
importante momente din viaţa omului şi a comunităţii săteşti. Preotul
creştina noul născutul prin Botez ,prin cununie punea bazele unei noi
familii creştine, iar prin prohod ajuta omul să meargă la casa lui de veci
pe care o închidea până la marea Judecată.
Alegerea preoţilor se făcea de către săteni dintre acei săteni
harnici şi deştepţi care au avut purtări bune şi au ajuns la puţină ştiinţă de
carte şi învăţătură creştină, fie în calitate de dieci la biserica din sat, fie
într-o chilie mănăstirească, dar numirea şi sfinţirea preoţilor se făcea de
către Episcop, la propunerea protopopilor. Pentru a ajunge preot
candidatul trebuia „să ceară de la duhovnicul lor carte, că ştie Psaltirea de
înţeles , glasurile şi toate tainele bisericii, pe care să o ducă la
protopop,apoi să stea 40 de zile la Mitropolie,iar după aceea Vlădica să-l
preoţească". Nu se puteau face preoţi cei care au fost curvari sau hoţi
(Bodale A.M., 2012. 374).
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Conform hotărârii Sinodului de la Alba Iulia din 4 septembrie
1675 „sătenii singuri fără ştirea protopopului nu puteau să-şi aleagă
preot, iar dacă îşi alegea, acesta era oprit să slujească şi-şi pierdea
preoţia. Preoţii veniţi din alte părţi pentru a puteau să primească parohie
de la protopopul locului trebuiau să aducă, de la protopopul unde a fost
înainte, carte care să arate cum s-a purtat,că-i om bun şi şi-a plătit darea".
(Arcadie M. Bodale, 2012.375).
Învăţătura preotului sătesc era simplă„că este un Dumnezeu
atotputemic,drept şi milostiv, care toate le vede şi le iartă, că Iisus
Hristos, ne-a răscumpărat prin patima şi moartea lui pe cruce, că Fecioara
Maria se roagă pentru noi păcătoşii, că viaţa pe pământ e trecătoare şi
trebuie trăită cu răbdare pentru că Dumnezeu pe toate le vede şi le iartă,
că sufletul e nemuritor,că există o judecată dreaptă la care cei buni vor fi
răsplătiţi, iar cei răi vor fi osândiţi, că omul este dator să se roage lui
Dumnezeu, să postească toate posturile, să ajune, şi să ţină toate
sărbătorile şi să cinstească icoanele, că omul trebuie să facă bine şi să se
ferească de ce-i rău, că prin botez pruncul se creştinează şi-i păcat să laşi
copilul să moară nebotezat, că prin spovedanie omul se curăţă de păcate,
că-i păcat să laşi să moară cineva fără să fie spovedişi cuminecat" (Ion
Agârbiceanu, 1942. 653-656)
În activitatea lor preoţii erau controlaţi de protopopul local dacă
respectă hotărârile Sinoadelor, încălcarea acestora fiind sancţionată de
Episcop. Preoţii potrivit datinii creştine trebuiau:
- „să facă slujba în româneşte şi să povestească Evangheliile pe
înţelesul poporului în toate duminicile şi sărbătorile, cei care nu fac aşa să
fie globiţi cu 12 florinţi, prima dată, iar dacă continuă să fie scoşi din
preoţie;

- să facă slujba cu odăjdii lungi până la glezne, curate, şi să
potire curate;
- în biserică preoţii trebuiau să aibă obligatori câteva icoane a
lui Hristos, a Precestei şi a Sf. Nicolae, dacă nu erau globiţi preoţii cu 12
florinţi, iar satul cu 24 florinţi;
- să ţină în biserică Sfânta Cuminecătură, nu la ei acasă;
- să cuminice bolnavii pe moarte care pot vorbi numai după ce
sunt spovediţi, iar pentru cei care nu pot vorbi să ceară sfat de la vlădica;
- să se spovedească în tot anul, în Săptămâna Mare, preoţii care
vor fi găsiţi ne spovediţi după Paşti, prima dată să fie globiţi cu 12
florinţi,a doua oară cu 24, iar a treia oară să li se ia preoţia;
- să ţină sărbători numai pe cele însemnate în Ceaslov cu slove
roşii şi au Evanghelii, cei care vor face altfel să plătească 12 florinţi;
- să nu fumeze „ preoţii care vor trage tabac în orice fel să
plătească 12 florinţi";
folosească
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- să nu înjure, „ preoţii sau mirenii care suduie de suflet ori de
lege să fie pedepsiţi, preotul să fie lipsit de preoţie iar mireanul să fie
lepădat de biserică ca un păgân;
- să nu-şi facă singuri Antimis, nici să slujească Sfintele Taine în
pahar de lemn sau de glajă;
- să aibă o conduită demnă, preotul nu avea voie „să fie vomic la
nuntă, nici să joace, sau să se facă măscărici sau vrăjitor, să umble beat
prin crâşme şi prin târg, în caz contrar i se lua preoţia" ;
- „să nu oficieze cununii noaptea şi să nu cunune pe cei din
înrudiţi, sau din alte eparhii, nici pe făcătorii de rele care nu şi-au plinit
pocaina că li se lua preoţia";
-„să cunune numai pe cei care s-au logodit cu preot după ce da ştire
la biserică şi nu afla între ei nici o nescădere, pe cei care s-au logodit
fără preot îi putea cununa numai cu aprobarea protopopului";
- botezul noul născuţilor să-l facă cu mir, preotul care botează fără
mir să fie lipsit de preoţie." (BodaleA. M, 2012.379 -399) .
Preoţii erau obligaţi să ia măsuri pentru combaterea unor obiceiuri
vechi 1 ca:
-„ darea de colaci, haine şi dobitoace peste groapă, aruncarea de
bani în groapă;
- bocitul femeilor pe uliţe;
- să oblige pe săteni să-şi îngroape morţii şi în zilele de luni ş1
miercuri, iar dacă nu vor să nu mai meargă popa la aceia;
- să oprească pe credincioşi să mai facă foc în curte în Joia Mare şi
la Blagoveştenie, şi să pună pâine şi apă pentru cei morţi. Cei care vor
continua să mai facă să fie daţi şpanilor ca să-i oprească să mai facă;
- să nu mai lase pruncii să mai toace în păresimi;
- să interzică ca la Paşti să se bată cu lopata, iar în lunea de Paşti să
se tragă în apă." (BodaleA. M, 2012.379 -399).
Credincioşii trebuiau:
-„să
meargă la biserică duminica şi în sărbători dacă nu sunt
bolnavi, cei care nu merg să fie pedepsiţi de preot, birău şi juraţi, întâi cu
Legea din 1765 condamna „ sărbătoarea ce se ţine timp de 5 săptămâni după Paşti în
fiecare Joi a săptămânii precum şi sărbătoarea care se ţine tot aşa , timp de 3 săptămâni,
în fiecare marţi; să nu se ţină Rusaliile pentru că şi acestea sunt sărbători păgâneşti,
arată cu acelaşi nume şi de păgâni; nici borozănii să nu s-arate dănţuind căci pe
acestea le opreşte acel canon interzicând ca bărbaţii să se îmbrace în haine femeieşti şi
femeile cu cele bărbăteşti; să înceteze şi brezaia, adică schimbarea la faţă prin măşti
deoarece nu se deosebeşte de cei pe care Sinodul îi opreşte să-şi pună măşti comice
sau tragice, Nici focuri să se apri8ndă în seara de Vineri Mari , amăgindu-se că vin
morţii să se încălzească,nici pe morminte să nu s-arunce mâncare crezând că se scoală
morţii să mănânce pentru
şi acestea sunt asemenea cu acel obicei păgânesc"
(Vulcănescu R. 1970 278)
1
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un forint, dacă nu va veni şi a doua oară cu trei florinţi, iar de nu va veni
iar dacă nu merg nici a treia oară să fie lepădat de la biserică ca un păgân,
iar popa să nu meargă la înmormântarea lui;
- tinerii şi bătrâni să ştie pe de rost Tatăl Nostru , Credeul şi
Poruncile, dacă nu le ştiu şi se întâmplă să moară, „unul ca acela să nu se
îngroape în cimitir unde se îngroapă ceilalţi creştini pravoslavnici,ci să se
îngroape dinafară iar popa să nu-l slujească";
- să ţină cele patru posturi, miercurile şi vinerile, cei care nu le
ţineau erau lipsiţi de biserică până ce nu-şi vor cere iertare de la popa;
- la Paşti tot omul mai mare de 7 ani să se spovedească şi să se
cuminece, dacă nu face asta să nu i se dea paşti şi în caz de moarte să nu
fie îngropaţi în cimitir şi preotul să nu participe" (Bodale A.M.,
2012.379-383).
Potrivit perceptelor creştine, duminica şi zilele de sărbătoare erau
zile dedicate lui Dumnezeu şi sfinţilor, zile în care trebuiau să fie mai
buni şi să aibă sufletul curat. Obiceiul era ca în aceste zile omul „ să se
îngrijească, să se spele şi să se îmbrace în haine curate de sărbătoare
pentru că nu se cuvine să fie neîngrijit trupeşte şi sufleteşte în timp ce
preotul face liturghia în biserică" (Bemea, E, 1997. 80).
Preotul satului, după hirotonie făcea parte din cadrul comunităţii
săteştii, fiind ţăran în toate zilele lucrătoare, iar duminica şi în sărbători
îmbrăca odăjdiile sfinţie şi oficia Sfânta Liturghie pe înţelesul sătenilor
„ mai recreat şi mai întărit sufleteşte omul de la o Liturghie slujită de un
preot fără multă învăţătură, dar a cărui fiinţă radiază de flacăra
credinţei decât după slujba teolog savant care oficiază ca la teatru şi a
cărui fiinţă se vădeşte a fi străină cu totul de misterul pe care-i pus să-l
săvârşească" (Agârbiceanu, 1.1942. 704 ).
Preoţii se întreţineau din averea proprie,dacă erau localnici,din
averea bisericii dată de comunitate şi din unele donaţii făcute de
credincioşii. Cum însă nu în toate localităţile credincioşii
aveau
posibilitatea să asigure pământ suficient pentru întreţinerea preotului,
autorităţile habsburgice au hotărât să înzestreze bisericile cu pământ,
hotărâre care nu a fost respectată de nobilime astfel că „la soborul
eparhial din 30 iunie 1750, ţinut în Jelmariu, participanţii (preotul şi doi
oamenii bătrâni), au declarat că sunt numai 13 localităţi care au o ţâră de
moşie dată de mult bisericilor, în restul nu au fost de acord tisturile să
facă moşie la biserică precum este porunca" (Nicolae J.,
Fleşer G.
Dumitran A., 1996., 82).
Averea bisericii consta şi din donaţiile făcute biserici de către unii
credincioşi pentru ca să fie pomeniţi ei şi strămoşilor lor „din 15 sate
numai în două (Jubot şi Cioara ) biserica avea funduşuri de casă şi
pământuri arătoare şi de fân de la sat, în celelalte
erau date de
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pravoslavnicii creştini pentru sufletul lor, al părinţilor şi al moşilor cu
pomelnic ca să pomenească preoţii la Sf. Liturghie, iar de la stat nu-i dat
nimic, preoţii şed şi se hărănesc în funduşurile şi moşiile care le-au
rămas de la părinţi" (Nicolae J., Fleşer G. Dumitran A., 1996., 82).
După desfiinţarea iobăgiei preoţii se întreţineau din averea
bisericii „preotul ca foloase are 8 fălci de pământ de hrană" (Brezunt,
Bacău, Haşdeu 1877), din plata dată de locuitori, în natură„fiecare
poporan pe la poalele munţilor face popii o zi de lucru pe an şi îi dă o
felderă de bucate sau o ferie de vin şi la Bobotează colacii, costiţele de
porc fuioarele pe care poporenii le dau popii pentru că i-a botezat" (Teofil
Frâncu şi George Candrea 1888. 112) sau în bani,„preotul primeşte anual
salariu câte 3 franci de la fiecare locuitor, apoi 100 franci de la bugetul
comunei osebit de pomeni, botezuri cununii. Dascălii primesc câte 4
franci pe ani de la buget şi partea ce le-o dă preotul de la pomeni
(Brusturoasa, Bacău Haşdeu 1877) 1•
Obiceiul „din timpul trecut de a plătii sătenii preoţii şi dascălii
natură câte un coş de cereale toamna, apoi la arat semănat şi cules are
munci gratuite din partea feciorilor şi a fetelor. Când are nevoie de adus
lemne , oamenii sunt datori să meargă cu căruţele să-i aducă,chiria i-o
plătesc tot ei„ vitele sunt păzite fără plată " (Rotunda, Baia, Muşlea
1938)" sau în bani,,În ajunul Crăciunului când umblă din casă în casă cu
dascălii cu ajunul şi vestesc Naşterea fiecare gospodar dă 40 lei, rar ,cel
care dă mai puţin dă 20 lei, iar la Bobotează pe lângă asta i se mai dă 2
colaci cam de 250 grame unul şi un fuior de cânepă. În postul Paştilor
fiecare locuitor face parastasul mortului care constă din covrigi sau colaci
mici, un litru de vin şi 60 de lei În acest sat sunt 250 capi de familie şi vă
puteţi închipui ce venit au . Din acest venit dă la dascăli cât vrea. Dascălii
iau şi ei leafă de la stat şi la toate serviciile botez cununii, înmormântări,
dezgropări primesc câte 10-15 lei" (Stolniceni Bacău Muşlea 1938) s-a
păstrat şi după primul război mondial,chiar dacă preotul era plătit de stat.
În afară de acestea obligaţii, sătenii dădeau în plus o anumită
sumă de bani pentru orice serviciu 2 şi participau la clăcile organizate cu
ocazia efectuării unor lucrări agricole„altă dată spun oamenii că lucrau
preotului tot satul în clacă , de când s-a schimbat calendarul lucrează mai
puţin"
(Moişa, Baia, Muşlea 1938). Clăcile se făceau la aratul de
1

• „ câte 3 franci de la fiecare locuitor, apoi 100 franci pe an din bugetul comunal,
deosebit de pomeni, botezuri, cununii (Teofil Frâncu şi George Candrea 1888. 112)
2
Acum se plăteşte la preot orice serviciu, la botez 100 lei, un şervet,săpun şi 2 1 vin, la
cununie 100 lei, când sfinţeşte o fântână 40 lei, când sfinţeşte agheasma 40 lei, când
face molitvă la lăuze 40 lei, la spovedanie 20 lei, la înmormântare 100 lei un şervet sau
tulpan, lumânare şi pomeni, acelaşi lucru şi la dezgropare, adică pomeni şi şervet cu
lumânare. (Moişa, Baia, Muşlea 1938).
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primăvară şi

„ la prăşitură, la coasă şi la secere, mai ales în
zilele de sărbătoare în care nu se face slujbă în biserică , rar se făceau în
zile de lucru. Drept plată li se punea lăutari să le cânte, li se da de băut
rachiu sau vin la terminatul lucrului, cei tineri jucau,cei bătrâni după ce
se îmbătau jucau şi ei. Cheltuielile cu băutura erau mai mari decât cu
lucru de aceea s-a renunţat" (Stolniceni, Bacău ,Muşlea 1)938) , „astăzi se
mai fac clăci preotului şi învăţătorului ca să ca să plătească ei că au de
unde zic unii (Moişa, Baia ,Muşlea 1938)
Lăcomia unor preoţi a făcut ca „ei să fie dispreţuiţi de credincioşi"
(Brusturoasa Bacău,Haşdeu 1877) şi să treacă la pocăiţi.
Biserica prin intermediul preoţilor da canoane pentru iertarea
păcatelor făcute prin abaterile de la normele de comportament creştine
bazate pe Cele 1O porunci pentru readucerea păcătoşilor pe calea cea bună
a moralei creştine, sau putea exclude pe cei care aveau abateri grave din
rândul credincioşilor.
Excluderea din rândul credincioşilor era cea mai gravă pedeapsă
pentru un sătean deoarece prin aceasta el era izolat de membrii
comunităţii din rândul lor şi era înmormântat ca un păgân crezând că pe
lumea cealaltă el va fi pedepsit de necuratul în Iad.
Biserica, pentru
combaterea
unor comportamente lumeşti
nedemne a permis folosirea şi a unor imaginii vizuale care ilustrau
pedepsele pe care sufletele le vor avea de îndurat pe lumea cealaltă.
Aceste imagini s-au mai păstrat în pronaosul unor biserici de lemn din
judeţele Arad, Bihor,Cluj, Maramureş şi Sălaj, şi sunt cunoscute de
credincioşi sub numele de Judecata din urmă.
Scenele din Judecata din urmă care arată pedepsele pentru unele
păcate precum: femeia care strică pruncii, femeia care nu face prunci,
curvarii, cei care dorm în timpul bisericii, leneşi, beţivi, mincinoşi, cei
care nu-şi respectă părinţii, primarii şi juraţii care fac nedreptăţi (Godea,
I. 2011. 2011,53-61 ). Scenele din Judecata din urmă sunt singurele
imagini în care în care sunt redatate personajele nude, iconografia
ortodoxă nepermiţând redarea personajelor nude, cu excepţia lui Cristos
în scena Răstignirii şi Luării de pe cruce, decât îmbrăcate.
Jurisdicţia Bisericii se întindea numai asupra membrilor clerului
care puteau fi judecaţi pentru încălcarea unor reguli strict legate de
normele creştine şi pentru încălcarea unor norme de convieţuire
comunitară. Conflictele dintre enoriaşi şi preoţi erau rezolvate de către
protopop sau vlădică,iar nemulţumirile preotului faţă de sătenii erau
rezolvate de către birău şi şpani.
Instanţele bisericeşti puteau judeca şi da sentinţe în cauze laice
numai în situaţia în care cauza de judecată era divorţul, pentru a dezlega
legătura stabilită prin Taina Cununiei între cei doi soţi. Căsătoria era
de

toamnă,
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considerată încheiată

atunci când unirea dintre doi tineri era consfinţită,
prin Sfânta Taină a cununie,de către preot în faţa altarului, de aceea
Biserica nu accepta uşor destrămarea familiei pentru a proteja dogma
creştină că „ ce Dumnezeu a unit,omul să nu despartă".
Divorţul presupunea o serie de formalităţi ce trebuiau îndeplinite
înainte ca să fie pronunţat. Părţile trebuiau să dea declaraţii în faţa
preotului şi a doi martori că nu se împacă, apoi se prezenta cauza
protopopului, „ la Soborul din Mociar, Bihor din 14 ianuarie 1805, s-a
adresat Ana soţia lui Scurt Gheorghe pentru că soţul la trei ani după
căsătorie o bate, a numit-o curvă publică şi a vrut s-o omoare. În urma
unei astfel de plângeri Soborul a chemat soţul şi părinţii ambilor soţi
pentru aflarea adevărului. Soţul se dezvinovăţeşte spunând că şi-a aflat
soţia împreună cu sluga pentru care le-a aplicat la amândoi câte o bătaie şi
că soţia sa Ana este încurcată şi cu ciurdarul satului căruia îi aşterne pat
moale, iar la plecarea acestuia, după miezul nopţii, îl petrece până la
poartă unde mai stă cu el un ceas două.
Soborul analizând cele spuse de părţi a hotărât ca cei doi soţi,
împreună cu părinţii lor să facă un legământ,prin care se obligau soţia să
şi cinstească şi să asculte de soţ şi de socrii, iar soţul că va cinsti soţia şi
pe socrii lui, că nu-i va mai adresa cuvinte jignitoare soţiei şi n-o va mai
bate. Dacă vor încălca legământul soţia va plăti 30 zloţi bisericii şi va
răbda 24 corbace, iar soţul va plătii bisericii 2 florini regali şi va răbda
24 bâte.
Soborul a hotărât ca şi părinţii celor doi să facă la rândul lor un
legământ, părinţii soţului că îşi vor cinsti nora şi nu o vor mai ponegri şi
nici nu-şi vor îndemna fiul s-o bată, iar cei ai soţiei că nu vor mai ţine
parte fiicei lor şi o vor învăţa să-şi cinstească soţul şi socrii, iar dacă„ vor
încălca legământul să dea gloabă 2 florini regali bisericii şi să rabde 24
palţauă" (Godea 1.,2011.46 .47).
În situaţia în care nici protopopul nu reuşeşte să împace părţile
cauza ajungea în faţa unei instanţe eparhiale formată din clerici şi
Episcop care după analiza cauzelor încerca să-i împace despărţindu-i de
pat şi masă, o perioadă de unul sau doi ani în care cei doi convieţuiau în
aceeaşi casă pentru împăcare. Dacă nu reuşeau să se împace se pronunţa
divorţul care era consfinţit prin cartea de despărţire semnată de Episcop
care preciza motivele divorţului şi declara căsătoria desfăcută.
Chiar dacă prin cununia religioasă cei doi tineri în faţa altarului
îşi unesc vieţile pentru a fi împreună la bine şi la rău, Biserica a acceptat
desfacerea căsătoriei în următoarele situaţii:
- moarte religioasă, atunci când unul din soţi renunţă la credinţa
creştină, sau respinge învăţătura creştină devenind eretic, sau când şi-a
botezat propriu fiu,adică căsătoria s-a încheiat între naşi şi finii;
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- moarte morală, atunci când unul din soţi a făcut crime,avorturi
sau este adulterin;
- moarte fizică parţială atunci când soţul nu-şi poate îndeplini
obligaţiile conjugale (impotenţă), suferă de boli incurabile şi contagioase
ŞI

- moarte fizică când unul din soţi moare şi celălalt rămâne văduv.
(BodaleA. M, 2012.379 -399).
Preoţii, după cum am arătat, aveau obligaţia de-a interzice unele
obiceiuri laice având dreptul de-a sesiza autorităţile şi de a nu participa la
înmormântarea celor care le practicau. În legătură cu interzicerea ca „ la
Paşti să se bată cu lopata, iar în lunea de Paşti să se tragă în apă" foarte
probabil că este vorba de interzicerea practicării obiceiului judecăţii
feciorilor din sat, (Craii, Bricelatul) pentru unele greşeli făcute în anul
care s-a scurs de la Paştile trecute,,, obiceiul de-a bate boii, neascultarea
şi certurile cu părinţii,
amăgitul unei fete şi lăsarea ei, înjuratul ,
dormitul în vremea bisericii" (Drăganu N. 1933,2) şi de obiceiul
sărbătoririi primului plugar care a ieşit la arat.
În afară de preoţi Biserica mai era reprezentată în cadrul
comunităţilor săteşti de persoane cu diferite funcţii în cadrul ceremoniilor
religioase. Dintre aceste persoane cei mai importanţi erau cantorul,
clopotarul, crâsnicul, prescurăriţa, persoane care îşi aduceau contribuţia
la pregătirile ce se făceau pentru oficierea serviciului religios şi la
desfăşurarea acestuia. Aceste persoane erau alese
dintre oamenii de
frunte a satului„ dascălul, cantorii bisericii şi slujitorul altarului se alegeau
dintre nemeşi" (Reteganu,Gh.1943.33)
Cantorul dădea răspunsurile preotului în cadrul oficierii serviciilor
religioase ce se oficiau Duminica şi în sărbători, şi la cele ocazionate de
botezuri, nunţi, înmormântări. Cantorii au avut un rol important în
conservarea şi promovarea culturii populare imateriale fiind creatorii şi
promotorii verşurilor de la înmormântare, pricesnelor şi a colindelor
religioase.
În unele localităţi cantorii erau şi dascălii la Şcoala confesională
unită primind „porţiunea cantorală de 8 iugăre iclejie, iar de la părinţii
copiilor câte o mierţă de porumb o zi de lucru şi 4 piţule" (Cosma
V.1933 62) După primul război mondial în unele localităţi dascălul avea
leafă de la stat ca şi preotul şi mai avea
venituri din banii de la
înmormântări, cununii şi botezuri" (Rotunda, Baia Muşlea 1938).
Clopotarul era persoana care avea cheia bisericii, trăgea clopotele
Duminica şi în zilele de sărbătoare, pentru a marca anumite momente a
slujbei religioase. Clopotarul trăgea clopotele bisericii şi în cele trei zile
la înmormântare,pentru a aduce la cunoştinţa membrilor comunităţii că a
murit cineva;vara când e vreme grea (furtună) pentru a împrăştia norii;
141
https://biblioteca-digitala.ro

în caz de incendiu „atunci când s-a aprins vreo construcţie, clopotarul,
ziua sau noaptea trebuie să tragă clopotul într-o dungă pentru a mobiliza
pe membrii comunităţii la stingerea focului pentru ca acesta să nu
cuprindă tot satul" (Frâncu T. Candrea G 1888 ).
Clopotarul trebuia să fie trebuie să fie om credincios care are grijă
să fie biserica curată , trage clopotele totdeauna şi însoţeşte pe
preot,preotul îi dă din liturghii, iar oamenii îi dau toamna câte o coşarcă
de porumb" (Rotunda, Baia, Muşlea 1938), iar pentru că trăgea clopotele
era plătit de oameni „ în bani, se învoiesc cu 1O -15 lei de locuitor sau în
natură (bucate). El trage clopotele ori de câte ori vede un nor negru şi-i
primejdie să bată gheaţa, dacă nu trage clopotele şi bate piatra nu-i
plăteşte nimeni, altfel fiecare plăteşte cu sfinţenie (Târzia, Baia, Muşlea
1938)
Prescurăriţa
era o femeie iertată cărora preotul îi dădea
pistornicul pentru a face prescuri pentru Sfânta Liturghie. Tot ea făcea
prescurile pentru Slujbele care se făceau pentru pomenirea celor decedaţi
sau pentru slujbe speciale.
Curatorii erau persoanele care împreună cu preotul aveau
evidenţa averii mişcătoare şi nemişcătoare a bisericii. Ei erau aleşi de
către credincioşi pe o anumită perioadă de timp (de la unu la patru ani)
putând fi realeşi, numărul lor în satele mai mici e numai unul, în cele
mari sunt câte doi (. Frâncu T. Candrea G 1888 ).
Până la desfiinţarea iobăgiei autoritatea laică care coordona
relaţiile dintre săteni, cerceta conflictele şi le rezolva era Scaunul sătesc
format jude, juraţii, bătrânii satului şi preot, persoane alese de membrii
comunităţii.

Judele sau

birăul

era cel mai important demnitar al satului înainte
de desfiinţarea iobăgiei, el fiind atât reprezentantul autorităţilor în faţa
membrilor comunităţii săteşti cât şi al comunităţii săteşti în faţa
autorităţilor feudale. În această calitate judele administra,judeca şi aplica
legile în limitele autonomiei săteşti şi a obiceiurilor satului
În calitatea reprezentant al autorităţilor feudale, Judele trebuia: să
conducă şi răspundă de bunului mers al treburilor săteşti, să ţină evidenţa
contribuabililor, să ia parte la conscrierea lor şi să răspundă de exactitatea
declaraţiilor; să repartizeze darea, să o strângă şi să o predea la timp,
răspundea de participarea sătenilor la unele lucrări publice, la cetăţi, la
drumuri, să asigure găzduirea întreţinerea şi transportul persoanelor
oficiale, participa la ridicarea recruţilor„ birăul curţii orânduia şi aduna
dările şi le trimitea stăpânului moşiei, scotea satul la treburile obşteşti, la
repararea drumului satului şi movilele de pe margini" (Reteganu Gh.
1942 31).
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Ca reprezentant al comunităţii săteşti judele este prezent în toate
activităţile de interes comun precum extinderea terenurilor de cultură,
împărţirea periodică a terenurilor lăsate în paragină, alternarea culturilor,
paza câmpului, păstrarea averii comunităţii, păstrarea liniştii localităţii,
participă
la judecarea conflictele dintre membrii comunităţii,
supraveghează respectarea obiceiurilor locale, este martor
în unele
pricini, controversate ce se judecă în lipsa altor probe, ia parte la
conducerea afacerilor locale bisericeşti, la alegerile de preoţi şi dascăli
(A. Răduţiu,1976. 84).
Judele ajungea adesea în conflict fie cu reprezentanţii autorităţii
de stat sau ai marii proprietăţi, atunci când pretenţiile acestora deveneau
insuportabile, fie cu membrii comunităţii din care făcea parte, atunci când
aceştia nu se achitau de obligaţii. De abilitatea cu care ştia să aplaneze
posibilele conflicte depinzând liniştea satului.
de către întreaga
Judele satului iobăgesc era ales anual
comunitate, „ satul întreg alegea birăul dintre nemeşi pe care stăpânul
moşiei îl împuternicea sau nu", (Reteganu Gh. 1942 31) la propunerea
juraţilor şi a bătrânilor satului, de preferinţă dintre ştiutori de carte, pe un
an de zile. El „ n-avea nici o haznă de biruirea lui" adică nu era plătit,
afară de faptul că obligaţiile lui faţă stăpânul feudal, „ reveneau satului
care trebuia să dea ca la 80 florini, sau tot omul trebuia să facă o zi de
slujbă la coasă sau la secere la stăpân. (Răduţiu,A 1976, 84)
Potrivit însemnărilor unui notar sătesc de la mijlocul secolului al
XIX-lea înainte de desfiinţarea iobăgiei alegerea Judelui se făcea cu
dificultăţi deoarece nimeni din sat nu voia să accepte, de frica pedepselor
la care era supus „ pentru puţină greşeală îl pedepsea şi-l bătea nu numai
cu bâta, cu palţăul, peste cioareci, peste gaci, ba încă îl bătea şi cu nuiaua
peste trupul gol , care a-l bate pe om în vârstă aşa cu nuiele peste trupul
gol, a dezbrăca omul mare, bătrân cu muiere şi prunci înaintea norodului
şi al bate cu smicele peste trupul gol era cea mai mare ruşine" (Sebastian
S.1976 704).
Din această cauză Judele sau primarii satelor era numiţi de
reprezentanţii autorităţilor sau de domnii feudali, cei numiţi fiind forţaţi
să primească slujba, dacă refuzau erau pedepsiţi de autoritatea feudală
care „stâlpul în mijlocul satului, pe care după înălţimea omului, mai mare
sau mai mic, îl sfledereşte stâlpul acela şi bagă părul capului, chica celui
ce nu vrea să fie birău şi bate cui în hudă şi-i strânge părul în hudă cu cui
şi astfel îl ţine o zi şi două şi mai mult ,până ce făgăduieşte că va primi
biruirea" (Stanca.S 1976 703-705)
În îndeplinirea obligaţiilor pe care le avea judele era ajutat de
juraţi, bătrânii satului, logofăt, notar. Juraţii se alegeau
din rândul
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bătrânilor

satului, la propunerea acestora, şi participau alături de jude, la
rezolvarea pricinilor judecate de Scaunele săteşti.
Bătrânii satului (oamenii buni şi bătrâni) era instituţia care din
vechime participa la conducerea satului şi împreună cu juraţii,îl ajutau pe
jude la rezolvarea problemelor apărute în raporturile dintre autorităţi şi
membrii comunităţii şi în autoadministrarea localităţii „bătrânii satelor
erau înainte conducătorii satului în diferite cazuri precum judecăţi,
împărţiri de pământ după o hotărâre de divan,toţi sătenii contribuiau la
cheltuieli şi li se supuneau cu respect" (Nadişa,Bacău, Haşdeu 1877)
Bătrânii satului se alegeau dintre oamenii de rând mai în vârstă „
care ştiu obiceiurile şi întâmplările", preferaţi fiind „ cei mai bătrâni şi cu
mai vază" (A Răduţiu,1976. 86), vaza fiind acoperită de averea şi virtuţile
morale ale acestora.
Bătrânii satului aveau un rol important în păstrarea obiceiurilor
locale, şi a drepturilor comunităţii, participau la preţuirea unor bunuri ale
obştii,şi la alegerea de preoţi
Numărul bătrânilor varia în funcţie de caracterul şi importanţa
cauzei care necesita participarea lor. Bătrânii satelor făceau parte alături
de jude şi juraţi din Scaunele de judecată săteşti, protopopesc, domenial,
în calitate de martorii chemaţi să depună mărturie în pricinile ce se
judecau„ bătrânii satelor erau înainte conducătorii satului în diferite cazuri
precum judecăţi, împărţiri de pământ după o hotărâre de divan, toţi sătenii
contribuiau la cheltuieli şi li se supuneau cu respect" (Nadişa, Bacău
Haşdeu 1977) .În cadrul comunităţii bătrânii satului erau priviţi ca
judecători, ei „ judecau şi împăcau certurile dintre săteni" (Brezunt,
Bacău, Haşdeu 1877)
Logofătul, notarul era dregătorul care redacta actele. El era ales
anual de comunitatea sătească din rândul celor cu pământ şi cu renume
bun şi confirmat de Magistrat. Notarul satului trebuia să ţină evidenţa
dărilor pe familie, să-l sprijine pe jude în atribuţiile sale, să ţină evidenţa
cheltuielilor satului, să vegheze împotriva abuzurilor,
hotărârile
dregătorilor săteşti. (A Răduţiu, 197686-88)
În Moldova „în timpurile vechi satul era condus de Sfatul
sătesc,oameni aleşi de săteni,dar mai mult impuşi de boier Vechilul,
vătaful sau feciorii boiereşti erau cei de care trebuiau să asculte sătenii,
altfel erau chemaţi la curte de boier, şi pe lângă că-i ocăra îi şi pedepsea
şi le da vitele afară din izlaz,vara nu le da loc în parte şi nu-i primea la
alte munci pe moşie. Sătenii ştiau de frica boierului şi erau supuşi şi
ascultători. (Stolniceni,Bacău, Muşlea 1938)
Pe domeniul boieresc din Moldova sătenii " erau un bun al
boierilor care dispuneau de ei cum voiau" (Rotunda, Baia Muşlea 1938
iar dregătorii erau:
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- „ Vechilul care supraveghea întreaga

moşie,

el stătea la curte,
ţinea socotelile moşiei şi aducea la cunoştinţa boierului orice neajuns;
- Vătaful era ajutorul de vechil,de multe ori îl înlocuia pe vechil,.
Vătaful controla moşia, văcăriile, ocoalele cu boi , de el ascultau ceilalţi
slujbaşi dar nu făcea nimic fără a se consulta cu boierul sau cu vechilul;
- Feciorul boieresc era de obicei un tânăr ales de boier dintre
feciorii preotului a vechilului sau a gospodarilor bogaţi care ştia carte,ca
să înveţe apucături alese. El era ajutorul vechilului sau a vătafului de la
.
.
care pnmea porunci;
- Logofeţii aveau în seama lor treburile bucătăriei boiereşti
îngrijindu-se de servitul mesei;
- Bucătarul era sau un ţigan rob, sau un târgoveţ ori neamţ şi era
ajutat de unul sau doi argaţi;Chelarul omul credincios boierului care avea cheile de la toate
cămările şi beciurile boiereşti. El trebuia să
cunoască tot ce se dădea
din curtea boierească;
- Pădurarii erau tocmiţi cu anul plata variind de la stăpân la
stăpân;

- Fierarii potcoveau caii, reparau

trăsurile"

(M. Lupescu, 1914 225

).

În Ţara Românească conducerea satului era asigurată de pomojnic
(primar) ales de către săteni şi confirmat în biserică „ în comuna Suseni
Argeş alegerea primarului era anunţată de cei patru pristavi care ieşeau la
hotar şi făceau strigare peste sat pentru ca locuitorii să se strângă la sfat şi
împreună să aleagă pomojnic. Toţii fiind de faţă chibzuiau pe cine să
pună pomojnic apoi porneau spre biserică unde-l aducea la altar zicând
pe acesta îl vrem părinte, să ni-l sfinţeşti pomojnic după care urma slujba
învestiturii, părintele împreună ă cu alesul ocolind prestolul în sunetul
imnului Isaia dănţuieşte cântat de toţi de tremura catapeteasma şi sfinţii
de pe pereţi pe urmă se citea molitva şi se cânta Miluieşte-ne pe noi
Dumnezeule pe urmă se striga de trei ori Vrednic este.
După ceremonia de la biserică urma cea din câmp la trefonul cu
icoana şi acolo obştea satului da pomojnicului băţul zicând să te porţi bine
şi să trăieşti astfel îi încredinţa puterea de conducere a satului şi dreptul de
a-i bate cu băţul pe cei recalcitranţi. Băţul era alb din lemn de alun înalt
cât omul şi pe el pomojnicul nota toate, viaţa socială a satului se orânduia
în jurul răbojului pe care erau lucruri vechi pe care nu le putea schimba
după voie" (Panaitescu P. N 1944, 27-34).
Legătura dintre locuitorii şi boier se făcea prin primar, care era
întotdeauna omul boierului , iar neînţelegerile dintre săteni se făceau după
obiceiurile locului de juraţii comunali, trei la număr aleşi pe un an"
(Cojmăneşti Mehedinţi Muşlea 1938)
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Preotul era persoana cea mai importantă care rezolvă o parte din
conflictele de natură morală apărute intre membrii comunităţii„în vremea
veche când mergeau oamenii la biserică după datoriile lor, nu ieşeau din
biserică până nu ieşea popa întâi. Ieşind popa oamenii mergeau şi-i
sărutau mâna, precum şi femeile şi ziceau unul la altul bună dimineaţa şi
se întrebau unul pe altul de ale lor şi toate pricinile ce erau în sat se
domoleau în stoborul bisericii Pentru pricinile care nu puteau fi rezolvate
de preot, împricinaţii apelau la Aleşi sau la logofătul satului care-i
cercetau şi pe care-l găsea de vină îl bătea şi-i spunea să nu mai facă aşa "
(Graiul Nostru, 1906-1907,34-35).
Hotărârile importante pentru bunul mers
treburilor satului şi
pentru rezolvarea conflictelor din cadrul comunităţii, erau luate de Sfatul
sătesc care erau format din jude, juraţii, bătrânii satului şi preot,,, în trecut
satul era condus de Sfatul sătesc oameni aleşi de săteni,dar mai mult
impuşi de boier. Sătenii trebuiau să asculte de vechil vătaf sau de feciorul
boieresc, altfel erau chemaţi la curte de boier şi pe lângă că-i ocăra şi îi
pedepsea,le da vitele afară din izlaz,vara. Nu le da loc în parte şi nu-i
primea la alte munci pe moşie. Sătenii ştiau de frica boierului şi erau
supuşi şi ascultători " (Stolniceni,Bacău, Muşlea 1938)
Sfatul sătesc era forul care hotăra în toate problemele de interes
comun precum extinderea terenurilor de cultură, împărţirea periodică a
terenurilor lăsate în paragină, alternarea culturilor, paza câmpului,
păstrarea averii comunităţii, ia măsuri pentru păstrarea liniştii localităţii,
ia parte la judecata conflictele dintre membrii comunităţii, supraveghează
respectarea obiceiurilor locale, este martor în unele pricini,controversate
ce se judecă în lipsa altor probe, ia parte la conducerea afacerilor locale
bisericeşti, la alegerile de preoţi şi dascăli (A Răduţiu, 1976. 84)
Pentru „punerea la cale a treburilor satului şi judecarea abaterile
de la normele de comportament ale sătenilor Sfatul sătesc „se ţinea în
mijlocul satului în zile de lucru şi se numea cisla satului se ţinea de
obicei în mijlocul satului, la întrunirea Sfatului participau toţi sătenii,
afară de cei răi " (Nadişa, Bacău Haşdeu 1877), sau la biserică „prin 1830
eram flăcăuan şi duminica după biserică ne ţineam şi noi de oamenii
bătrâni, căci aşa era treaba atunci, nu erau şcoli ca acum, trebuia să ştim
rostul treburilor din spusele celor bătrâni. În ograda bisericii erau doi
aguzi şi acolo veneau preotul , chiaburii satului şi alţi oamenii bătrâni şi
începea să descoase pricina care era judecată. Preotul îi întreba pe cei
bătrâni care-i vinovatul după chibzuiala lor, iar după ce toţi chiteau pe cel
cu pricina, iar se întrebau cum să-l pedepsească. Judecata era
dreaptă,oamenii erau cu frica lui Dumnezeu şi era mare ruşine când
judecau un om pentru furt sau batjocura altuia. Flăcăii şi fetele care
umblau cu rele prin sat, care se apucau de furt sau cei care nu se duceau la
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biserică

îi băgau în jug care era în biserică şi cel pedepsit stătea cu mâinile
şi capul prins în jug tot timpul slujbei , iar dacă a făcut ceva rău era
scuipat de credincioşi când părăseau biserica" (Nicolau I.C, 1913 333334).
Sfatul sătesc se puteau ţine ori de câte ori era o pricină de judecat
dar nu se puteau ţine în Săptămâna Mare şi-n zilele de Paşti şi ele nu
puteau judeca pe cei bolnavi (Dofteana, Haşdeu 1877)
Principalele conflicte care apăreau între membrii comunităţii
săteşti erau
cele care priveau integritatea fizică (bătaia,rănirea,
schilodirea, omorul), integritatea proprietăţii (furtul, tâlhăria, încălcarea
hotarelor, distrugerea semnelor de hotar), integritatea morală
(neascultarea de părinţi, răpirea necinstirea fetelor sau a soţiilor, curvia,
jurământul mincinos). Dacă aceste conflicte nu puteau fi rezolvate, pe
cale amiabilă de părţi, partea vătămată apela la judecată
Răspunderea pentru încălcarea normelor de convieţuire putea fi
personală sau colectivă, în funcţie de vârsta făptaşului şi de starea lui
mentală,copiii nu răspundeau pentru relele făcute şi nici cei care aveau
probleme psihice.
Pentru faptele copiilor şi ale membrilor familiei răspundea moral
şi chiar material tatăl, care era considerat în cadrul comunităţii stăpânul
familiei „,când din greşeală sau voit se întâmplă ca femeia sau copilul să
batjocorească pe altul cel atacat sau ofensat zice aceştia n-au stăpân şi
se întâmplă să-l tragă la răspundere pe bărbat" (Nadişa, Bacău, Haşdeu
1877)
Dovedirea vinovăţiei sau nevinovăţiei persoanei bănuite la aceste
Scaune de judecată se făcea prin proba: mărturisirii, jurământului,
martorilor, silirea, înscrisurilor.
Mărturisirea era cea mai simplă probă de stabilire a adevărului
care se lua în faţa Scaunului de judecată sau a bisericii,prin care persoana
acuzată persoanele acuzate „ mărturisim noi cu sufletele noastre înaintea
lui Dumnezeu că" şi dacă era crezuţi,şi prejudiciu era recuperat conflictul
se stingea. Dacă persoana acuzată nu era crezută se recurgea la proba cu
martori.
Jurământul era o altă probă de judecată pe care trebuiau să-l facă
cei acuzaţi pentru a fi crezuţi ce cele spuse sunt adevărate apărându-se
astfel de acuzaţiile nedrepte privind săvârşirea unor fapte rele „pentru a
se apăra jură pe ochi, pe viaţa lor, sau pe viaţa copiilor, să fie pedepsit de
Dumnezeu cume mai rău dacă este aşa" (Nadişa, Bacău, Haşdeu 1877)
La Scaunul de judecată jurăminte trebuiau să facă şi martorii,
persoanele care aveau cunoştinţă de cele întâmplate care erau chemate să
întărească cele spuse de una din părţile ajunse la judecată. Pentru a fi
imparţiali martori trebuiau să fie oamenii recunoscuţi ca cinstiţi în sat,
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care nu erau rude cu împricinaţii, sau duşmanii recunoscuţi ai unei părţi în
conflict.„Nu puteau fi martori oamenii mincinoşi şi nici hoţii cunoscuţi,
mai ales cei care au tâlhărit multă vreme pentru că aceia şi-au pierdut de
mult sufletul" (Nadişa, Bacău, Haşdeu 1877). De asemenea femeile erau
„chemate rar ca martori" (Brezunt, Bacău, Haşdeu 1877 ).
Scaunul de judecată pentru aflarea adevărului în cazul unor
acuzaţii grave cereau împricinaţilor şi martorii lor să depună jurământ:
- în faţa unei cruci şi în faţa preotului„ când jura punea piciorul
drept pe un bolovan şi jura în faţa preotului, ca acesta să mă fac dacă nu
spun adevărul" (Nadişa, Bacău, Haşdeu 1877),
- în biserică în faţa icoanelor „ în vechime îl duceau pe inculpat în
biserică, unde aprindeau două lumânări şi-l sileau să pună mâna pe
Evanghelie şi să jure, şi astfel se descopereau multe adevăruri pentru că
unii preferau să sufere orice pedeapsă
decât să jure mincinos"
(Brusturoasa Bacău, Haşdeu 1877) ,
- in biserică cu psaltirea pe cap„ când se făceau mai demult
jurămintele cu martori trebuiau să se facă în biserică,cu Psaltirea pe cap".
(Brezunt,Bacău Haşdeu 1877 ).
Se credea că dacă cineva a minţit când a jurat se îmbolnăveşte, sau
îi mor vitele, de aceia pentru dezlegarea unor jurăminte mincinoase făcute
numai între oameni se apela la preoţi.
Jurămintele făcute în faţa icoanei, a crucii a preotului sau în
biserică, nu pot fi dezlegate de nimeni, nici de preoţii în faţa cărora s-a
jurat,un exemplu fiind situaţia prisăcarului din Negreşti „cu ocazia
întocmirii planului unui sat cu ocazia împroprietăririi ţăranilor prin Legea
lui A. I. Cuza, inginerul statului Alexandru von Braun îl întâlneşte pe
prisăcarul Gavril trimis de vechilul moşiei Negreşti, Constandin Botez,
pentru a-i arăta hotarul dintre cele două moşii precum şi faptul că un iezer
ar aparţine de moşia Negreşti.
Cei prezenţi n-au avut încredere în spusele prisăcarului şi l-au pus
să jure în biserică. Acesta merge în biserică şi în faţa preotului, cu mâna
pe Evanghelie, jură că spune adevărul. La mai mult de un an prisăcarul se
îmbolnăveşte şi cade la pat din cauza jurământului mincinos făcut în
biserică şi nimeni nu-l poate ajuta. Vătaful Costachi din Vulpăreşti auzind
de boală merge şi-l găseşte afară cu picioarele pline de bube unse cu
păcură pentru a nu-l mânca muştele, îl întreabă ce are iar prisăcarul îi
răspunde pentru jurământul ce am făcut asupra locului numit al Turcului
că acolo ar fi Iezerul Stăniţei mi-a slobozit Dumnezeu boala lui Iov.
Vătaful îi spune să meargă la călugări
şi să-şi mărturisească
păcatul că Dumnezeu îl va ierta dar prisăcarul îi răspunde că nu poate să
meargă de frica vătafului să nu-l alunge din sat. Prisăcarul este vizitat şi
de preotul în faţa căruia a depus jurământul care-l sfătuieşte să meargă la
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mănăstire,

la Roman unde este şi spital şi să-şi mărturisească păcatul şi
va câştiga sănătate sufletului şi trupului. Surorile prisăcarului îl roagă pe
preot să-l dezlege de jurământ dar acesta refuză,spunând că numai acela
căruia i-a greşit îl poate dezlega" (Silviu Văcaru, 2012. 254-255).
O altă cale de aflarea adevărului, în afară de martori şi de
jurăminte, era silirea celor bănuiţi să spună adevărul prin chinuirea lor.
Cei bănuiţi de săvârşirea unor fapte erau bătuţi cu nuiaua şi arşi cu fier
înroşit„ pe pântece şi chiar pe părţile mai sensibile ale corpului pentru a
recunoaşte „ nu mai departe de acum câteva luni s-a aplicat o astfel de
pedeapsă de către subprefect atunci când doi hoţi, dintr-o bandă pe care
domnia sa o descoperise, nu voiau să spună unde sunt lucrurile furate.
Subprefectul a fost silit să-i pună cu picioarele goale pe cărămizi arse şi ei
nu spuneau, le-a pus cărămizi arse pe subţiori şi tot nu spuneau şi în fine
i-a venit în minte acelui subprefect să-i spânzure de ghiciul unei făşii de
păr din cap şi tocmai la a treia pedeapsă au spus să se ducă la ei acasă şi
vor găsi lucrurile furate,sub un stog de fân " (Nadişa Bacău, Haşdeu
1877)
Proba înscrisurilor a fost utilizată pentru demonstra dreptul de
proprietate asupra terenurilor primite ca danie (cu Hrisov de la Domn),
moştenite sau cumpărate, de tendinţele de acaparare a acestora de către
străini, sau de rude apropiate în situaţia în care pământul a fost vândut
fără a fi întrebate acestea. 1• La vânzarea averii nemişcătoare (pământul în
mod deosebit) trebuiau întrebate întâi rudele apropiate dacă nu voiesc să
i cumpere, „rudele au dreptul întâi de-a fi cumpărător" (Brezunt, Bacău
Haşdeu 1877) şi dacă ele nu vor „ atunci vânzătorul zice n-am nici un
păcat căci le-am rugat şi vinde pământul la străini "
(Nadişa,
Bacău,Haşdeu 1877) .
Pământul vândut fără a fi întrebate rudele putea fi răscumpărat de
acestea timp de un an de zile după vânzare, iar pentru a se evita
răscumpărarea lui cumpărătorul când se făcea actul de vânzare , cerea să
fie înscrisă clauza „dacă dintre rudele mele ar voi să răscumpere pământul
atunci să aibă a răspunde cumpărătorului cu ... şi se trecea o sumă mult
mai mare de bani decât preţul imobilului,sumă cu care nimănui nu i-ar da
mâna să-l răscumpere" (Nadişa, Bacău Haşdeu 1877).
Pedepsele date de Scaunele de judecată variau în funcţie de natura
abaterilor. Pentru neplata birurilor „ când veneau vătajii după biruri cei
care n-aveau cu ce plăti erau puşi cu picioarele goale în omăt două trei
ceasuri ori li se punea ouă răscoapte subţiori (Feressnariu,I. 1926, 34)

„Rudele puteau răscumpăra terenurile vândute fără ştirea lor, dând cumpărătorului
banii prevăzuţi în actul de vânzare la care se adăuga „ şi alte cheltuieli făcute cu scrisuri
şi cu aldămaş. Acest drept îl au un an de zile" (Brezunt, Bacău Haşdeu 1877)
1
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Pentru furt cea mai uşoară pedeapsă dată de Scaunul de judecată
sătesc era purtatul lucrurilor furate legate la gât de hoţ prin sat„ femeia lui
Vasile Pâcală lucra cu ziua la tras cânepa în raglă la popa Vasile ,pentru
că femeia acestuia era târgoveaţă şi nu ştia rândul gospodăriei .
Folosindu-se de neştiinţa preotesei femeia lui Pâcală şparlea
regulat din cânepa popii. Popa care ştia câtă cânepă a semănat şi câte
fuioare a topit, trăgând cu ochiul şi văzând că din câte fuioare a avut a
rămas numai cu câteva a chemat pe vomicul Vasile care făcând cercetări
acasă la moş Vasile Pâcală găsi mulţime de cânepă,măcar că el nu
semănase de loc.
Ca pedeapsă pentru furt a pus o chită de cânepă la gâtul femeii şi
a purtat-o prin sat alături de şotul ei, după ei mergând preotul Dascălul
Grigore şi Vomicul Niţă Sulea şi alţi oameni. Când alaiul ajungea la
ograda unui om omul şi femeia bolborosesc încet cine face ca mine ca
mine să păţească, iar vomicul zice mamei scuipă-i nană că a furat cânepa
părintelui şi i-a prins" (Lupescu,M. 1914, 129-130)
Delictele considerate mai grave erau pedepsite prin torturarea
vinovatului în deaba,sau butuc.
Deaba sau Caloda 1era un instrument de pedeapsă întrebuinţat de
autorităţile administrative şi bisericeşti pentru pedepsirea celor care fac
rele. Deaba era formată din doi stâlpi bătuţii în pământ de care se
prindeau o scândură groasă cu 3-4 scobituri în partea de sus, peste care
cădea altă scândură de sus cu scobituri în partea de jos. Vinovatul era
băgat cu gâtul în scobituri, apoi scândura de sus se lipea de cea de jos.
Erau băgaţi cei care furau, care nu veneau la biserică, cei care erau prinşi
în curvie sau au părăsit casa şi se gândeau la divorţ Erau ţinuţi până
venea călăul pus de stăpân şi-i trăgea 25 lovituri cu frânghia muiată în
saramură sau cu nuiaua. Cuza a desfiinţat-o" (Beldie , I.C. 1911, 289).
Deaba (caloda) era făcută în faţa bisericii sau a primăriei. În
deaba de la primărie se băga „ cei care se abăteau de la lege, cei care nu
aveau cu ce plăti darea, îl băga acolo cu mâinile şi grumazul şi-l ţinea
după cum era păcatul,un ceas sau două, o jumătate de zi". (ScurtuV.1942
94)
În deaba de la biserică erau puse „fetele mari care erau
îngreunate" (Comoara Satelor, I 926, Nr. 3 34), cei care„ nu mergeau la
biserică,se împingeau în biserică, ori se băteau , îl băga acolo cu mâinile
şi grumazul şi-l ţinea după cum era păcatul ,un ceas sau două, o jumătate
de zi". (Scurtu V. 1942 94),ca să-l vadă oamenii duminica şi în sărbători.
„Caloda era formată din trei stâlpi băgaţi în pământ, cam de la brâu în jos erau două
scânduri cioplite de gorun, cioplite tare frumos . Scândura de sus era umblătoare. ln
calodă erau băgaţi acolo când se băteau cu cineva şi curvarii" I. Muşlea Cercetări
etnografice p.229
1
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Butucul, jugul„ a fost până la 1875 „unealta de pedepsire a
vinovaţilor, de ruşinare şi de aflare adevărului care se afla la primărie
până la 1875. Era alcătuit din două lemne lungi de 5-5 mlate de 15-20
cm şi groase de 7-12 cm, puse unele peste altele şi prinse la capete cu
belciuge groase şi lacăte. În laturile care veneau unele peste altele erau
nişte borte mari cât grosimea piciorului la glezne. Când se punea
vinovatul în butuc se descuie lacătul de la un capăt, se ridică lemnul
deasupra şi omul îşi pune picioarele în borta butucului stând culcat cu
faţa în sus pe paie pe pământul gol şi aşa stătea şi 24 ore ,2-3 zile şi
chiar o săptămână. În laturile care veneau unele peste altele erau nişte
borte mari cât grosimea piciorului la glezne. Pe unii îi punea cu numai
cu un picior , pe alţii îi puneau cu mâinile . Când erau puşi cu mâinile
mâncarea şi apa arestatului i-o da paznicul arestului care adesea era
foarte crud, fiind deprins cu asemenea chinuri" (Lupescu M. 1914, 67).
În jugul de la biserică erau puşi „flăcăii care umblau cu rele prin
sat, s-apucau de furat sau nu se duceau la biserică erau puşi în jugul ce se
afla în mijlocul bisericii şi cel pedepsit trebuia să stea cu mâinile şi cu
capul prins în jug tot timpul slujbei, iar dacă făptaşul a făcut un rău mare
era scuipat de credincioşi când ieşeau din biserică" (Nicolau C. 1911,354)
După desfiinţarea iobăgiei cea mai mare parte din atribuţiile
Biserici şi a Sfaturilor săteşti au fost preluate de forurile locale de stat,
alese de către autorităţi, „birăirea s-a înălţat la mare respect, mai vârtos
cei ce au învăţătură, ştiu ceti, scrie nemţeşte , ungureşte, nu e numai
birău, e domn cu plată bună Acum plata birăului pe un an să fie 300-400
florini, cum e şi satul de mare ,sau tot omul e dator să-i facă o zi de lucru
la ce va vrea şi aşa satul întreg e acum iobag la birău.
Acum se vânează birăirea că şi dacă-i om prost porunceşte la
domn şi merg la prestaţie la drumuri, la prunduit, unde se duc şi alţi
oameni proşti, şi unde-i mână acolo se duc şi domnii cu carul. Unde sunt
domni în sat şezând cu proştii, merg cu boii sau cu caii, căci acum nu-i
nimeni scutit de prestaţii publice, singuri numai preoţii, Toţi oamenii care
au moşii trebuie să facă slujbă unde tistul ca porunci, mai ales sub cătănie,
a da cvartir şi de mâncat la cătane, a plăti porţia nu-i scutit nimeni"
(Sebastian Stanca 705)
Primarul a devenit cea mai importantă personalitate din cadrul
comunităţii săteşti alături de preot şi era remunerat ca slujbaş al statului,
„ primarul are salar de la comună la fel şi notarul, secretarul şi guarzii
comunali şi nu era îngăduit să ia nimic de la oameni.
Totuşi la facerea diferitelor acte, pentru le primi mai repede,
oamenii dau fie primarului,fie notarului câte 10-200 lei bacşiş,fac cinste,
dar pe ascuns. Primarul nu-i ia în schimb se duce la cârciumă care este la
150 m de primărie şi bea acolo 2-3 1 de vin. Acum de când s-a schimbat
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regimul, s-au rărit beţiile ca m timpurile din urmă şedeau numai la
cârciumă. Actualul primar e om cinstit şi nu bea de la nimeni ,nici nu
îndrăzneşte nimeni să-l invite (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938)
În relaţiile dintre săteni, primarul localităţii
era „mijlocitorul
care împăca singur orice neînţelegere între săteni şi dacă nu reuşea a
rezolva conflictele, primarul făcea lucrări şi le înaintează la autorităţile în
drept" (Dofteana Bacău Haşdeu 1877).
Adunările oficiale ale sătenilor la primărie se făcea „ numai când
se făceau alegeri de primari şi perceptori, şi la aceste adunări participau
toţi membrii comunităţii" (Brezunt ,Bacău Haşdeu 1877) şi pentru
rezolvarea unor probleme mai importante apărute în cadrul comunităţii.
Certurile dintre membrii comunităţii săteşti erau aplanate „ de către doi
trei fruntaşi ai satului şi de preot care-i sfătuiau să se împace şi ascultând
de ei se împăcau " (Nadişa, Bacău Haşdeu 1877) şi numai în situaţia în
care nu se împăcau „ cei împricinaţi veneau la Primărie pentru a-1
împăca primarul" (Brezunt, Bacău, Haşdeu1877).
Chiar dacă nu aveau în toate localităţile forme stricte de
organizare tinerii se asociau şi formau cete de flăcăi şi de fete potrivit
unor norme de convieţuire locale care stabileau vârsta şi modalităţile de
primire în ceata, drepturile şi obligaţiile membrilor şi a conducătorilor.
În localităţile care au făcut parte din vechile Regimente
grănicereşti cetele de tineri erau foarte bine organizate (Bere, Juni,
Bute). După desfiinţarea Regimentelor, s-a încercat să se introducă (în
comunităţile Ţării Făgăraşului şi în cele din Ţara Năsăudului) un
regulament privind comportamentul tinerilor cu vârsta de la 15 ani până
se însoară asemănător cu fraternitatea săsească.
Potrivit acestui regulament, Vătăşia (societatea tinerilor) avea ca
patroni pe preot , şi doi curatorii bisericeşti aleşi din doi în doi ani.
Vătaful cetei se alegea cu o săptămână înainte de Crăciun care avea
dreptul de a „poruncii feciorilor în treburile Vătăşiei ",de a observa
purtarea „ junilor în biserică şi în societate, a-i chema la ordine şi a
pedepsi pe cei care nu ascultă", de a cere voie „ de la jude şi de la
preotul satului să facă dans şi să se înţeleagă cu toţi junii care cu ce
contribuie" 1
Vătafii, aveau anumite drepturi şi obligaţii în primirea de noi
membri în ceată, în găsirea locaţiei pentru desfăşurarea petrecerii
tinerilor, în angajarea muzicanţilor, în organizarea şi desfăşurarea
colindatului2, iordănitului, uratului, vălăritului,etc. Pentru a putea ura pe
Iuliu Moisil Vătăşii sau fraternităţi şi decurii sau vecinătăţi . în Transilvania an. 67
Mai -iunie 1936 pp 133-139
2
„Vătaful avea obligaţia să găsească şi să închirieze casa în care să înveţe colinde şi să
petreacă de sărbători„ să asigure ordinea în ceată şi să pedepsească pe cei care nu se
1
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la gazdele colindate vătafii se alegeau dintre " tinerii cei mai robuşti, cu
ambii părinţi în viaţă pentru că numai aceia pot ura" (Valea Anilor,
Mehedinţi ), frumoşi şi cu faţa curată „ pentru ca şi pâinea din anul acela
să fie frumoasă şi curată ca faţa lui" (Drăgşani, Teleorman ) cu voce bună
şi descurcăreţi.

În unele localităţi conducătorii cetei tinerilor se numeai Crai şi
aveau dreptul de-a judeca la Paşti pe toţi tinerii care s-au purtat
necuviincios ori au făcut greşeli pe cei care n-au ţinut postul cum trebuie,
s-au bătut cu cineva, a înjurat , a mâncat de frupt" (T. Pamfile , 1925).
udecata se ţinea la biserică „în ziua de Paşti , după Liturghie tinerii aleg
craii,doi flăcăi care sunt mai morali şi nu ştiu ce-i păcatul. Craii se aşează
pe două scaune în faţa bisericii şi sunt ridicaţi, cu scaune cu tot, în sus de
trei ori iar tinerii strigă să trăiască. Înaintea lor se înfige o cruce de lemn
în pământ şi cel ce acuză pe cineva,dacă cel acuzat nu recunoaşte
păcatul spune să mă usc ca crucea asta dacă n-ai făcut cutare lucru. Craii
stabileau pedeapsa şi patru feciorii îl ridicau pe vinovat şi-l duc
împrejurul bisericii şi la fiecare colţ al bisericii un tânăr îl loveşte cu
prişcala la tălpi de atâtea ori cât a hotărât craiul zicând nu te bate prişcala
ci te bate vina ta , asta ţi se vine, asta-i de la mine, după care începe
pedepsirea altui vinovat.
Obiceiul se numeşte bricelat şi la sfârşitul ceremoniei unul din
feciori zice:
Crai nou în ţară
Grâu mult la vară
Şi în pod şi în cămară
Şi pe prispă afară .
A doua zi de Paşti,după vecernie craii se îmbracă frumos cu pene
de păun la pălărie, se aşează pe un scaun cu covoare şi pereni. Scaunele
sunt ridicate pe umeri de 4 feciori şi se duc împreună cu un pom
împodobit cu turte şi ouă roşii de-a lungul satului până la Someş unde
ameninţă pe crai că-i aruncă în apă dacă nu plătesc un ospăţ. Mai prind şi
pe cel care a ieşit cu plugul întâia oară la arat şi îl ameninţă şi pe el, apoi
vin la casele crailor unde întind joc" (Gh. Reteganu, 1943. 74-75 ).
Forul suprem de judecată din cadrul comunităţilor săteşti era Gura
satului care divulga, populariza şi înfiera toate abaterile de la normele de

comportă cuviincios, cei care nu merg la biserică sunt legaţi de un stâlp în mijlocul
ocolului, acolo unde joacă, cel puţin un sfert de ceas" (Prundul Bârgăului ,Năsăud), Cei
care se purtau necuviincios în perioada sărbătorilor şi la uspăţ „erau osândiţi ca să
primească atâtea bâte câte hotărau el. Cel osândit era aşezat pe un scaun, cu faţa în jos, şi
era acoperit cu o haină,peste care era lovit. La prima lovitură, haina era trasă şi atunci
durea mai tare. Cel pedepsit trebuia să zică,cine va face ca mine,ca mine să păţească"
(Geoagiu de Sus, Alba, Vuia 1926).
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convieţuire,

de la nerespectarea întocmai a obiceiurilor locale până la
actele considerate imorale ale fetelor, flăcăilor, văduvelor şi a femeilor
măritate, indiferent de situaţia socială a acestora.
Cea mai răspândită şi mai aşteptată formă de comunicare a
abaterilor de la normele de convieţuire socială prin Gura satului era
Strigarea peste sat. Importanţa pe care a avut-o Strigarea peste sat în
eradicarea unor păcate lumeşti a fost subliniată de poetul G. Coşbuc
„Strigatul peste sat nu-i o judecată dreaptă dar ajută. Nu-i în stare nici o
lege, nici o frică de pedeapsă, nici o autoritate să moralizeze aşa de mult
satul ca strigarea aceasta care facă să se cunoască cu de-amănuntul toate
bunătăţile şi toate relele din sat. Vin înşişi părinţii şi informează despre
obiceiurile rele ale fiilor lor care n-ascultă de dojana părintească.
Strigarea peste sat este o binefacere pentru părinţi„ o sută de bătăi
să-i dea tată feciorului şi de o sută de ori să-i sară mama în cozile fetei, nu
fac atâta cât o strigare peste sat.
Fata care a rămas strigată se mândreşte anul întreg şi e privită ca
fruntea fetelor ,dar vai de ruşinea aceleia care a fost strigată de mai multe
ori" (G. Coşbuc, 1903 131-135).
Am arătat mai sus că principalele conflicte care dintre membrii
comunităţii
săteşti
erau
cele care priveau integritatea fizică
(bătaia,rănirea, schilodirea, omorul), integritatea proprietăţii
(furtul
,tâlhăria, încălcarea hotarelor, distrugerea semnelor de hotar), integritatea
morală (neascultarea de părinţi„ răpirea necinstirea fetelor sau a soţiilor,
curvia, jurământul mincinos)
Cauzele care priveau atacul la integritatea fizică a unei persoane
(bătaia) dacă nu se termina cu rănirea, sau schilodirea celui bătut erau
rezolvate prin împăcare, în cazul în care conflictul a fost între copii, şi
prin răzbunare, sau judecată în cazul în care cei implicaţi au fost maturi.
Răzbunarea era cea mai des folosită metodă personală de rezolvare
a bătăilor dintre maturi „când un om suferă o bătaie de la altul, atunci
bătutul în loc să meargă la judecată mai mulţumit este să-l bată şi el pe
acela, îl pândeşte şi prinzându-l îl bate cu rudele sale" (Brezunt, Bacău
Haşdeu 1877). Setea de răzbunare „ se stinge prin înrudire „ (Brezunt
Bacău Haşdeu 1877). Dacă părinţii nu pot să se răzbune," e datoria
urmaşilor să-i răzbune „ (Brusturoasa Bacău ,Haşdeu 1877) Numai în
cazuri în care cel bătut a fost rănit ,schilodit sau omorât bătăuşul era
chemat în judecată.
În situaţia în care integritatea fizică a unei persoane a fost afectată
prin muşcătura unui câine ziua 1 „stăpânul câinelui este obligat să-i
„ Câinele lui Gh. Manole a muşcat pe fata lui V. Rădoi şi i-a rupt fusta. Fata a fost
de la câine de N Coman .. Gh. Manole a dat despăgubiri lui V. Rădoi, plătindu-i
fusta şi s-au împăcat fără să fie dat în judecată „ (Stolniceni Bacău Muşlea 1938)
1

scoasă
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plătească

doctoriile necesare, iar dacă nu poate lucra trebuie să-i
plătească şi zilele în care n-a putut lucra. Dacă nu se împacă de bună voie
atunci stăpânul câinelui este dat în judecată şi pe lângă despăgubiri
trebuie să plătească şi amendă 200-500 lei." (Stolniceni Bacău Muşlea
1938)
În satul tradiţional unele bunuri care erau proprietatea unei familii
erau marcate prin diferite semne de hotar în cazul proprietăţii funciare 1„
bătrânii lăsau între holdele lor o brazdă înţelenită numită răzor cam de
2
20cm de lată" (Şicula Arad Muşlea 1938) şi prin semne de proprietate "
pe lucruri şi pe animale le înseamnă cu un fier înroşit în foc, iar pe oi,
capre prin tăieturi făcute în urechi" (Dofteana , Bacău Haşdeu 1877)
Integritatea proprietăţii unei persoane putea fi afectată prin
producerea unor pagube de animale „dacă un câine muşcă o vită a
vecinului cel cu câinele plăteşte cheltuielile cu medicul şi leacurile
(Stolniceni Bacău Haşdeu 1877). Dacă animalul muşcat de câine moare
„jumătate din preţul lui îl plăteşte cel cu câinele iar de cealaltă jumătate
rămâne păgubit proprietarul animalului (Şicula Arad Muşlea 1938)
Apărarea recoltelor din cadrul hotarului era făcută de persoane
anume angajate de către săteni jitari, pădurarii, păstori
Jitarii (paznicii de câmp) aveau obligaţia să păzească ţarina „ca să
nu se strice nimic cu vitele şi să nu se fure din recoltă, dacă se strică sau
se fură ceva ei trebuie să plătească din recolta ce li se cuvine de la săteni
sau în bani. La fel trebuiau să păzească să nu intre vitele pe fâneţe"
(Stolniceni, Bacău, Muşlea 1938)" .
Jitarii se alegeau de săteni primăvara pentru perioada în care ţarina
era închisă (între Sf. Gheorghe şi Vinerea Mare), La angajarea jitarilor se
stabileau drepturile şi obligaţiile acestora precum şi despăgubirile care
trebuiau plătite în natură şi cele în bani pentru pagubele făcute în culturile
din ţarină.
Animalele fără însoţitori găsite în ţarină dacă n-au făcut pagubă
mare, „erau duse la ocol de unde puteau fi scoase de proprietar dacă se
plătea o taxă de ocol, pentru vitele aduse la obor prima dată se plătea 5
lei de oaie şi 1O lei de vită mare prima dată, iar a doua oară dublu.
(Stolniceni, Bacău. Muşlea 1938).
Despăgubirea în bani se făceau pentru scoaterea vitelor închise în
ocol „ animalele prinse în holde, erau aduse şi închise în oborul
„ Distanţa dintre pământuri trebuie să fie de cel puţin 0,25 m se numeşte mejdină
dintre pământuri trebuie să fie de
două palma, ea se numeşte hat (Târzia Baia, Muşlea 1938)
2
„Toate oile au semn la ureche. Dacă o oaie e luată de un lup trebuie să-i dea stăpânului
semn, o bucată de piele, un picior,sau mai cu seamă capul cu semnul lui, lupul nu mâncă
niciodată capul, dacă moare trebuie să-i dea blana ( Stolniceni, Bacău Muşlea 1938)
1

(Cojmăneşti, Mehedinţi Muşlea 1938).;""distanţa
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pentru scoaterea lor se plătea gloabă în bani" (Cojmăneşti ,
Muşlea 1938).Pentru stricăciunile făcute în culturi se plătea în

natură.

Pagubele provocate în culturi erau stabilite de o comisia formată
din " delegatul satului şi 3 oamenii mai de cinste din sat" (Târzia, Baia
1
Muşlea 1938), care constata paguba „ număra ştiuleţii de porumb sau se
măsoară cu prăjina lanul de grâu în care s-a produs paguba stabilind
despăgubirile pe care cel cu animalul trebuie să le dea păgubaşului"
(Şicuia, Arad Muşlea 1938)
În situaţia în care proprietarul animalelor care au provocat
pagube nu este de acord cu despăgubirile în natură fixate de Comisie se
ajungea la judecată, unde se aducea ca probe "chitanţa de la obor era cel
mai bun indiciu a cui a fost vita şi paznicul care a prins animalele în
culturi" (Stolniceni Bacău Muşlea 1938) . La judecată sunt cazuri „că se
judecă doi trei ani până păgubaşul e despăgubit prin lege „ (Stolniceni
Bacău Haşdeu 1877)
Jitarii erau plătiţi de săteni în natură în funcţie de suprafeţele pe
care le au proprietarii de teren din ţarină „produsele de pe o jumătate de
prăjină la 30 prăjini de cultură" (Dofteana ,Bacău, Haşdeu 1877), „ câte o
vică de porumb sau de grâu la 8 iugăre de pământ (Şicuia ,Arad Muşlea
1938), „ câte o căpiţă de fân, o claie de snopi, după semănătura care este
pe ogor ,ce se lasă la capătul fiecărui ogor" (Târzia,Baia, Muşlea ) „ câte
un snop de grâu orz păpuşoi la fiecare car, care se lasă la coliba jitarului"
(Moişa, Baia, Muşlea 1938).
Pentru păzitul animalelor pe timpul verii se angajau ciobani „ de
obicei de la Sf. Gheorghe până la sfântul Dumitru" Ciobanii răspundeau
pentru animalele pe care le aveau în pază„,ciobanii sunt răspunzători când
o vită se pierde din neglijenţa lor prin pădure atunci o plăteşte. Când vita
a fost mâncată pentru a fi crezut trebuie să prezinte pielea sau alte dovezi
ce le are" (Brusturoasa, Bacău, Haşdeu 1877)
Ciobanii erau plătiţi în natură iar dacă aveau şi ei oi înţelegerea
se făcea pe o plată mai mică, „ primesc o pereche de opinci şi mâncare,
după cum se împacă, şi dreptul de a ţine 5-6 oi scutite
de plată".
(Stolniceni, Bacău Muşlea 1938)
Pădurea aparţinea marii proprietăţi particulare şi de stat şi pentru
păzirea ei erau angajaţi, anual pădurarii pentru a păzi „să nu se fure
lemne pe furiş" (Dofteana, Bacău Haşdeu).
Marii proprietari angajau pădurarii cu anul şi erau plătiţi diferit de
la stăpân la stăpân, „Sultana Prăjescu fiica fostului vornic Prăjescu are
„ Locuitorul Mihai Coşmuliuc a scăpat caii în păpuşoiul lui Gh. Poleac şi i-a stricat
200 păpuşoi S-a făcut ispaşă şi i-a dat Mihai Coşmuliuc 200 păpuşoi cu strujeni cu
toat" (Stolniceni Bacău Haşdeu 1877)
1
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doi pădurari care sunt tocmiţi în felul următor locuinţă, lemne, dreptul de
a văra 4 vite, 1,5 ha loc de arătură şi l ha loc de iarbă" (Stolniceni Bacău
, Muşlea 1938)
Pădurarii aveau în sama lor pădurea „ să nu intre nimeni în ea cu
nici un fel de vite să nu taie lemne şi să nu fure din cele tăiate, iar dacă se
fura şi nu prindea hoţul s trebuie să le plătească" (Stolniceni Bacău
Muşlea 1938). Ei răspundeau de lemnele furate din neglijenţa lor " dacă
nu înştiinţau pe stăpân că au prins la furat în pădure , având ca mărturie
securea sau barda hoţului" (Nadişa, Bacău Haşdeu 1877)
Pentru pădurile de stat ocârmuirea angaja pădurari pe bani „
dintre oamenii de încredere pe anii întregii şi primeau pe lângă salariu şi o
plată în natură lemne de foc sau lemne de construcţie" (Brezunt Bacău
Haşdeu 1877) pe care-i plătea cu 12 galbeni, o jumătate de falce de iarbă
şi libertatea de a duce lemne
de foc fără plată" (Dofteana, Bacău
Haşdeu).

Integritatea proprietăţii unei persoane era cel mai des afectată prin
furt. Pentru aflarea bunurilor furate de persoane necunoscute,păgubaşul le
putea căuta la cel bănuit dacă„ cunoaşte vreun semn, a auzit ceva
apropiat de acea faptă, că s-a lăudat că are să facă acea faptă sau când a
fost recunoscut în timpul ce a făcut acea faptă după glas, straie şi altele"
(Dofteana Bacău, Haşdeu 1877 ), singur „pe ascuns fără să ştie nimeni,
iar când găseşte lucrul furat, atunci trebuia să dea pe faţă la ce casă le-a
găsit" (Brezunt, Bacău, 1877),
sau împreună cu un reprezentant al
autorităţilor „asociat de un vătăşel sau doi are dreptul de a-şi căuta
obiectele furate prin poduri, pe sub pat, prin pivniţă la orice persoană pe
care o bănuieşte" (Brusturoasa Bacău , Haşdeu 1877).
În situaţia în care nu se cunoaşte hoţul pentru aflarea lui se apela
la preot ca să facă slujbe în care caz hoţul se demască singur „Grigore,
fiul lui Pătraşcu cu alţii au furat nişte oi de la Părasca ,o femeie văduvă
cu mulţi copii şi fără nuci un ajutor. Întrebând prin sat nu poate afla cine
este furul, atunci aceasta se adresează preotului rugându-l să facă slujbe
pentru aflarea vinovatului. După câteva zile Grigore cade grav bolnav şi
temându-se de moarte cheamă preotul şi îşi mărturiseşte păcatul,
rugându-l să înceteze cu slujbele , părinte cu fiecare slujbă simt că zilele
mi se împuţinează" (Silviu Văcaru,2012 255)
Păgubaşul putea afla hoţul şi cu cheia de la biserică. „păgubaşul
venea îmbrăcat curat la biserică , se închina la toate icoanele şi plătea
preotului o liturghie apoi spunea preotului gândul lui. La sfârşitul
liturghiei preotul ieşea în odăjdii în mijlocul bisericii şi punea în psaltire
la caftizma a 16-a cheia bisericii , apoi lua cu mâna o altă Psaltire de citea
această caftizmă, cheia o ţinea suspendată şi dascălii de o parte şi alta cu
degetul arătător. Când era totul gata păgubaşul făcea trei mătănii sărutând
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cartea cu cheia zicând pun cheia pe ... şi preotul începe a citi. Dacă cel pe
care punea cheia era vinovatul cheia da să cadă jos,dacă nu era nu se
învârtea" (Lupescu M 1912. 241-242)
Şi înainte şi după desfiinţarea iobăgiei păstrarea integrităţii morale
era obligaţia cea mai importantă pentru toţi membrii unei colectivităţi,
obligaţie care era controlată atât de autorităţile bisericeşti cât şi de cele
laice.
În satul tradiţional statul social şi moral al membrilor comunităţii
era stabilit în funcţie de sex,vârstă şi starea socială. Femeia avea o situaţie
de inferioritate fată de bărbat,încă de la naştere, deoarece familiile se
bucurau mai mult când se năştea un băiat decât o fată pentru că „atunci
când se naşte un băiat, de bucurie râd şi cheutorile casei, pentru că băieţii
lesne se pot creşte şi căsători, iar când se naşte o fată plâng, pentru că
fata-i piatră în casă şi dacă mai are şi minte rea e vai şi amar" (Marian S.
Fl 1890 62).
În cadrul comunităţii afecţiunea soţului faţă de soţia lui
manifestată în public era dezaprobată de opinia publică, zicând că „ în
acea casă cântă găina nu cocoşul".Pe drum femeia mergea pe drum în
urma bărbatului şi se dă în lături aşa ca să nu treacă pe dinaintea
bărbatului (Stahl P.H . 2000 124) iar la petreceri bărbatul ocupa locul
întâi „femeia ca supusă a bărbatului merge mai pe urmă şi şade pe a doua
treaptă (N adişa Bacău)
În cadrul familiei bărbatul era considerat stăpânul de toţi membrii
familiei care i se adresează cu dumneata, şi îl recunosc drept arbitru în
conflictele care apar între ei, în timp ce mama face pe mediatoarea.
Femeia în cadrul familiei se considera supusa soţului şi tot ce
zice el ea trebuie să facă „,când femeia nu-l ascultă pe bărbat,acesta are
dreptul s-o bată".Bătaia soţiei de către soţ era un fenomen obişnuit în
comunităţile săteşti în care se spunea „că femeia nebătută e ca moara
neferecată"
(Brezunt, Bacău Haşdeu 1877) ba chiar erau în unele
localităţi erau unele soţii „de acelea cam proaste care se plângeau că nu le
iubesc bărbaţii că nu le bat" (Dofteana Bacău Haşdeu 1877) ,iar când
cineva încerca să le apere zicea „ lasă să mă bată că-i bărbatul meu"
(Stolniceni, Bacău, Muşlea 1938)
Dreptul bărbatului de a-şi bate nevasta era recunoscut de codurile
de legi vechi, care interziceau numai cruzimea (Stahl,H. P 2000, 124), dar
în situaţia în care soţul, după căsătorie, îşi bate des soţia, părinţii acesteia
îl pot sili să dea „ în scris, în faţa mai multor oamenii cinstiţi, care se pun
chezaşi, că nu-şi va mai bate nevasta" (Brezunt, Bacău, Haşdeu 1877).
În situaţia în care în urma bătăii dintre soţi unul suferă o leziune
gravă se putea ajunge la judecată dacă nu se împacă „ în sat este un caz
când femeia i-a scos un ochi bărbatului,dar s-au împăcat şi nu s-a ajun la
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judecată şi

au

trăit împreună, bărbatul

a murit,femeia

trăieşte şi astăzi"

(Stolniceni,Bacău, Muşlea

1938)
În ce priveşte vârsta, căsătoriile se făcea în mod obişnuit atunci
când tinerii ajungeau la vârsta maturităţii depline care le permiteau să se
autogospodărească. În satul tradiţional vârsta unei persoane era socotită
după aspectul fizic şi moral, nu după numărul anilor pe care îi avea, o
persoană putea fi bătrână după aspectul fizic, chiar dacă nu era atât de
veche după numărul anilor pe care-i avea. Din această cauză nu până la
mijlocul secolului al XIX- lea nu era fixat un număr de ani până la care
se pot căsători pentru a nu deveni fată bătrână, ci se urmărea fizic cât de
bătrâna arăta.

După desfiinţarea iobăgiei

vârsta la care se căsătoreau tinerii era
socotită în numărul anilor de viaţă, astfel : „ flăcăii de la 20 la 30 ani iar
fetele de la 15 la 20 ani " (Dofteana Bacău, Haşdeu 1877);„ de la 18 la 21
ani pentru băieţi şi de la 15 la 20 ani pentru fete (Nadişa Bacău, Haşdeu
1877);„ în general fetele se căsătoresc de la 15 ani, iar băieţii de la 18
ani" (Arpaşul de Jos, Vuia)„de la 18 ani în sus pentru bărbaţi şi de la 17
ani în sus pentru fete" (Brezunt, Bacău Haşdeu 1877);„ băiatul se
căsătorea abia după ce trecea de 20 ani" (Bozovici,Vuia)
Căsătoriile copiilor se făcea în ordinea naşterii acestora „se
păzeşte cu stricteţe dreptul de a se căsătorii copii cei mai mari întâi"
(Dofteana) , sătenii „ care au copii sau fete nu voiesc cu nici un chip să
şi mărite întâi fetele mici sau să însoare băieţii cei mici pentru că zic ei
nu se începe niciodată sacul de la fund " (Nadişa Bacău,Haşdeu 1877); „
se păzeşte cu stricteţe ca fetele cele mari să se mărite întâi" (Brezunt ,
Bacău,Haşdeu 1877).
Dat fiind că unirea a doi tineri prin cununie se făcea, din motive
materiale, mai mult la dorinţa părinţilor decât a tinerilor, motive de
neînţelegere între ei, precum ura„că părinţii soţiei nu i-a dat averea
promisă", „că lui nu-i place că-i urâtă
şi nu mai trăieşte cu ea'',
(Stolniceni Bacău Muşlea 1938)„că n-a fost fată mare", (Cojmăneşti
Mehedinţi, Muştea 1938) sila, lenea, beţia etc. erau suficiente imediat
după căsătorie .
Dacă familiile celor doi şi naşii lor nu reuşeau să le aplaneze se
ajungea la preot şi primar .„ Este un caz cam vechi de 35 ani când un
bărbat şi-a alungat femeia din cauză că nu-i mai era dragă. Părinţii fetei
s-au dus la primar şi apoi la preot. Bărbatul a fost atenţionat la primar
de preot care i-a zis să-şi ia femeia acasă că-i voinică şi frumoasă. S-au
împăcat şi aceşti oamenii trăiesc şi astăzi împreună şi
sunt oameni
gospodari „ (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938).
Divorţul însemna şi transferarea unor amănunte picante din
intimitatea cuplului spre gura satului de aceea statutul de divorţat
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marginaliza pe cei doi şi nu era acceptat uşor nici de familiile şi
neamurile celor doi
Pe lângă defectele reale sau bănuite ale celor doi, care ajung în
gura satului, după divorţ ginerele trebuia să restituie toată zestrea primită,
iar femeia divorţată era marginalizată şi era greu să se recăsătorească„de
când sunt aici s-a întâmplat un singur caz Fata Catinca Dorodoi s-a
măritat la Gosteşti , sat din jud. Baia, femeia a fost alungată. Nu s-au
împăcat şi i-a dat averea înapoi în urma judecăţii. Fata trăieşte şi azi şi
nu s-a mai măritat". (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938). Familia era"
privită cu dispreţ de către săteni" (Nadişa,Bacău Haşdeu 1877).
Dacă divorţul se datorează comportamentului femeii„când nu mai
merită să convieţuiască cu soţul" pentru că „s-a dedat la lucruri deşarte" şi
familia are copii, aceştia rămân în grija soţului dar „ soţia este în pericol
pentru că averea ei rămâne la soţ şi se împarte între copii" (Nadişa,
Bacău, Haşdeu 1877)
În caz de divorţ bărbatul trebuie să dea toată averea primită ca
zestre înapoi." de când sunt aici s-a întâmplat un singur caz Fata Catinca
Dorodoi s-a măritat la Gosteşti , sat din jud. Baia, femeia a fost alungată.
Nu s-au împăcat şi i-a dat averea înapoi în urma judecăţi. Fata trăieşte şi
azi şi nu s-a mai măritat" (Stolniceni Bacău Muşlea 1938) şi familia era"
privită cu dispreţ de către săteni" (Nadişa, Bacău Muşlea 1938).
Până la introducerea Codului Civil, Biserica era instanţa care
aproba divorţul şi recăsătoria celor divorţaţi dar, după cum am arătat mai
sus, Biserica a pus piedici destrămării familiilor„ ceea ce a unit
Dumnezeu omul să nu despartă" prin „ despărţirea de masă şi pat" as
celor doi , adică convieţuirea lor în speranţa împăcării.
Şi după
introducerea Codului Civil Chiar dacă divorţul era
acordat de instanţele laice, el nu se prea admitea în satul românesc
"divorţul unei familii era „privit de popor cu dispreţ" (Dofteana, Bacău,
Haşdeu 1877) şi dacă s-au despărţit „ soţul trebuie să întoarcă zestrea
luată la căsătorie „ (Nadişa , Bacău) şi să „ împartă toate roadele ce leau făcut împreună „ (Brezunt Bacău, Haşdeu 1877) iar cei care stricau
familiile oamenilor erau „socotiţi oamenii răi şi erau alungaţi din sat
(Brezunt, Bacău Haşdeu 1877)
Dacă bărbatul refuza să-i dea zestrea, era obligat de autorităţi „
dacă n-o dă de bună voie e silit de Primărie cu forţa publică s-o predea
nevestei" (Şicula Arad Muşlea 1938),însă de obicei „zestrea nu se
restituie, rămâne la bărbat căci se împacă în toate cazurile" (Rotunda,
Baia, Muşlea 1938)
Cinstea casei era bogăţia cea mai de preţ a unei familii,
necinstirea soţiei, a surorii sau a fetei era răzbunată de soţ prin bătăi
„dacă-i necinsteşte cineva nevasta, bărbatul nevestei îl pândeşte şi-l bate
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singur sau plăteşte pe cineva să-l bată, iar dacă-i necinsteşte fata şi ştie
făptaşul îl prind ,îl bat măr , alţii se răzbună dând foc la claia de paie sau
fân" (Şicuia, Arad Muşlea 1938)
Cea mai gravă greşeală pe care putea s-o facă soţul sau soţia era
adulterul,care
„era privită cu dispreţ de membrii comunităţii,care îi
numeau curvari şi curve" (Stolniceni, Bacău Haşdeu 1877) În cazurile de
adulter bărbatul avea o situaţie aparte deoarece întotdeauna lui „nu i se
găseşte vină, însă femeii i se toarnă în fes la orice ocazie " ( (Târzia,Baia,
Baia Muşlea 1938)
De obicei când bărbatul îşi prindea nevasta cu altul el „o bate rău
pe dânsa şi pe cel cu care a prins-o, alţii fără s-o bată o alungă de acasă
cu cât îi pe ea să se ducă la cel cu care a prins-o" (Moişa,Baia Muşlea
1938).Umilinţa cea mai mare pentru femeia adulteră era să-i tundă părul
„ în trecut dacă bărbatul îşi prinde nevasta cu altul după ce o bat şi o
schingiuiesc, îi tunde coadele în faţa naşului şi le atârnă pe acoperişul
porţilor ca să vadă lumea cinstea femeii, iar cel care era prins la nevasta
altuia era luat şi dus la primărie unde îl închidea într-un coteţ de
mărăcini, mai multe zile în văzul tuturor".
(Cojmăneşti, Mehedinţi,
Muşlea 1938)În cazurile în care soţia a fost prinsă în flagrant ea se plângea
bărbatului că a fost silită,că ea n-a voit." În anul trecut femeia lui N
Spiridon a fost prinsă pe drum de mai mulţi flăcăi şi şi-au bătut joc de ea
şi fiindcă a dat bărbatul peste ei a spus că nu o fost cu voia ei dar
ducând-se la postul de jandarmi s-a aflat flăcăii au fost puşi la cale de ea
la cârciumă să se ducă înainte că vine şi ea şi lor nu le-a făcut nimic"
(Stolniceni Bacău,Muşlea 1938).
Dacă soţia afla că bărbatul ei e în dragoste cu alta se răzbuna mai
tare pe ea decât pe el„,o prindea şi o ungea cu glod şi aşa o ducea la judeţ"
(Brezunt, Bacău Haşdeu 1877); „ se răzbună aruncându-le în faţă vitriol,
le cătrănesc, le ung cu smoală ţoalele,le smulg semănăturile, le încurcă
cânepa (Cojmăneşti, Mehedinţi, Muşlea 1938), sau o bate bine „soţia
care află pe bărbat cu o femeie o bate , o loveşte cu nuiaua peste tot, o
păruieşte pe ea de nu-i mai voieşte să iasă în lume" (Târzia, Baia
Muşlea 1938).
Erau şi situaţii în care având copii soţia „ îşi mustră soţul şi
seara şi dimineaţa,suferă, nu-şi mai fac trebuirile cum trebuie şi
îmbătrânesc înainte de vreme". (Rotunda,Baia)
Pentru a-l cuminţi, soţia când îşi află soţul în dragoste cu alta se
răzbună pe acea femeie, apelând la vrăjitoare „ să-i face descântece ca s-o
urască bărbatul ei" (Rotunda, Baia) sau îl leagă „ îi fura brăcinarul şi-l
spăla în scalda unui mort,după care îl înnoadă, de trei ori, cu mâinile la
spate zicând cum stă mortul pe pat aşa să şadă şi bărbatul meu acasă" (Ion
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Creangă,

VI, Nr 4 1913. 11 O).Se credea că „ brăcinarul din izmenele unui
bărbat puse în sicriu cu un mort avea puterea de-al lega să nu mai
dorească femeii" (Războieni Turda Vuia 1938).
În satul tradiţional părinţii erau obligaţi „să îngrijească copii până
sunt mari " (Şicuia Arad Muşlea 1938), şi să-i educe „sunt datori să-i
educe să-i înzestreze şi să-i însoare" (Stolniceni Bacău Muşlea 1938), iar
copii aveau datoria să-i cinstească şi să-i asculte „ părinţii erau cinstiţi şi
cuvântul părinţilor era ascultat fără murmur " (Rotunda Baia Muşlea
1938) si să-i îngrijească la bătrâneţe „ la bătrâneţe să-i îngrijească când
sunt bolnavi, să-i înmormânteze şi să facă toate pomenile" (Rotunda
Baia, Muşlea 1938)
Educaţia copiilor era făcută de mamă care răspundea de
moralitatea lor , în special de cea a fetelor, de la vârsta prunciei până la
căsătorie. Noi născuţii,sub supravegherea mamei, începe să cunoască
realitatea înconjurător, ia contact cu primele noţiune despre bine şi rău,
începe să se descurce singur , să umble, să mănânce, să se apere,
devenind o personalitate indiferent de sex, în priveşte îmbrăcămintea
„cămăşi lungi atât băieţii cât şi pentru fetiţe", cât educaţia.
Copilăria este vârsta acumulărilor de cunoştinţe şi de asumare a
unor responsabilităţi atât în cadrul familiei cât şi în cadrul grupului de
copii. Integrarea în comunitatea tinerilor se făcea prin primirea în
rândurile acestora. În general se considera că flăcăii şi fetele au trecut de
vârsta copilăriei la cea a tinereţii atunci când intrau în horă.
În horă intrau fetele în ordinea vârstei, întâi fata ce mare apoi
surorile mai mici care urmau după ce se prima se mărita deoarece şi
1
căsătoria se făcea în ordinea naşterii „ sătenii care au copii nu voiesc în
nici un chip să-şi mărite întâi fetele mai mici,sau să însoare băieţii cei
mici zicând că nu se începe niciodată sacul de la fund" (Nadişa Bacău
Haşdeu)

Intrarea în joc se făcea de obicei cu ocazia petrecerii tinerilor la
sărbătorile de iarnă fetele erau băgate în joc de către unul din conducătorii
cetei de feciori sau de un fecior care-i rudă o cheamă la joc şi joacă cu ea
un joc întreg. (Muşlea Oaş 152)
Intrarea în horă a fetei era un adevărat examen pe care îl dădea atât
fata cât şi familia ei deoarece băgatul acesteia în joc însemna şi
schimbarea portului pentru a marca trecerea în grupul fetelor mari
potenţiale candidate la măritiş. Se considera că un băiat ajunge tânăr „ la
18 ani iar o copilă la 15 ani, când şi unul şi altul ies în lume , la horă,
băiatul cu straie bune , de lux şi fata tot aşa cu capul gol şi cu o floare sau
două în păr" (Dofteana Bacău Haşdeu 1877).Pentru a se mărita o fată
În satele din Ţara Oaşului în familiile cu mai multe fete prima care mergea la joc era
fata mai mare, următoarea aşteaptă până se mărita prima Inf. Covaci Maria, Negreşti
1
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trebuia să ştie toarce, coase, să ţeasă cumsecade şi să aibă destulă minte
la cap , iar feciorul când se pricep la toate lucrurile (Marian 1890 1O)
O căsătorie se considera încheiată atunci când doi tineri şi-au unit
viaţa prin cununia religioasă. Cununia, una din cele 7 Sfinte Taine ale
Bisericii „sfinţeşte şi înalţă legătura dintre un bărbat şi o femeie de aceea
căsătoria fără cununie nu
era privită cu ochi buni, cei care trăiau
necununaţi erau consideraţi nelegiuiţi (Dofteana Bacău Haşdeu 1877)
Se credea că cei care nu se însoară legitim şi mor fără cununie „ e
vai de ei sărmanii , pe cealaltă lume n-o să aibă soţie la înviere, iar alţii
zic că degeaba au trăit pe lumea aceasta dacă nu le-au rămas urmaşi care
să-i pomenească şi să le dea de pomană" (Na.dişa, Bacău Haşdeu 1877),
iar dacă dau naştere la copii şi nu se cunună, copii sunt consideraţi din
flori şi sunt desconsideraţi în sat.
Cei care trăiesc necununaţi „ au păcat mare pe lumea cealaltă şi
se duc în iad. Trei sunt mai mari păcate să moară copilul nebotezat, să iei
din neamuri şi să trăieşti necununaţi. Dacă posteşti 9 ani să mănânci
numai o dată în zi şi atunci de post numai aşa eşti iertat" (Târzia, Baia)
Prin căsătorie,fata sau băiatul se înstrăinează de familia în care s-a
născut şi a crescut, de statul de fiu sau fiică şi intrau într-o casă străină în
care primesc noi neamuri din familia soţiei sau a soţului (socri, cumnaţi,
cumnate, cuscri etc. ) şi un nou statut de ginere sau noră.
Fata îşi pierde numele de familie, luând pe cel al soţului şi nu
mai este cunoscută sub de fata lui (numele tatălui) ca înainte de
căsătorie, devenind soţia lui (numele soţului).
Fecioria era bunul cel mai de preţ pe care o fată putea să-l aibă la
căsătoria,de aceea păstrarea ei era o preocupare importantă atât pentru
fete cât şi pentru părinţii acestora, mai ales pentru mamele lor. Fecioria
reprezenta garanţia trăiniciei căsniciei „ dacă mireasa nu era fecioară
relaţiile dintre soţi erau compromise de la început pentru că soţul îi putea
scoate ochii că aşa cum a fost fată aşa va fi şi gospodină" (Ion Creangă
Nr. 4 1914, 100) şi a respectării întocmai a tocmelii privind zestrea dată
de socrii mici „ dacă se întâmplă ca mireasa să nu-şi fi păstrat fecioria şi
s-o fi stricat cu altcineva ,iar nu cu acela cu care s-a cununat atunci
căsnicia începe rău şi se chiar se poate destrăma dacă nu mai obţine ceva
avere în plus (Dofteana ,Bacău Haşdeu 1877).
În trecut fecioria fetelor era foarte importantă şi pentru familia lor,
deoarece dacă acestea sunt descoperite că şi-au pierdut fecioria erau
batjocorite de membrii comunităţii „ aoleu, a stat vaca, zic femeile despre
o fată care a păcătuit" (Brezunt, Bacău Haşdeu 1877) şi „ rămâneau de
cele mai multe ori necăsătorite, sau erau obligate să se căsătoreau cu
văduvi sau cu flăcăi săraci dacă familia avea avere" (Moişa, Baia ).
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Pentru ca fetele să nu greşească, după ce erau băgate în horă, erau
supravegheate de părinţii tot timpul.De la horă fetele trebuiau să vină
acasă înainte de înserat, iar la şezători trebuiau să fie însoţite de o
persoană matură „ în nopţile lungi de iarnă se adună fetele şi flăcăi la o
casă oarecare unde fetele au a toarce cânepa sau scarmănă lâna iar flăcăii
joacă singuri până se silesc fetele a-şi găta lucru început apoi joacă cu
ele. Din asemenea întâlniri ar ieşi mari scandaluri dacă mama fetei n-ar
însoţi-o, pentru că unele fete neavând stăpânire îşi pierd onoarea la aceste
petreceri" (Nadişa Bacău Haşdeu 1877).
Dacă fata n-a avut stăpânire şi şi-a pierdut fecioria în trecut era o
tragedie atât pentru ea cât şi pentru familia ei. Pentru familia fetei
pierderea fecioriei era un semn că nu şi-a educat şi nu şi-a păzit bine
fata, iar pentru fată greşeala avea consecinţe neplăcute deoarece era
batjocorită de membrii comunităţii şi „ rămâneau de cele mai multe ori
necăsătorite, sau erau obligate să se căsătoreau cu văduvi sau cu flăcăi
săraci dacă familia avea avere" (Moişa, Baia Muşlea 1938 )
Cea mai veche menţiune privind importanţa fecioriei miresei o
găsim la D. Cantemir, care arată că„ dacă fata a fost fecioară nu numai că
toate sunt bune dar părinţii ei sunt ospătaţi cu o masă strălucită, iar după
al doilea fel de bucate se arată fiecăruia, cămaşa cu semnele fecioriei pe
care toţi obişnuiesc să pună un mic dar. Iar dacă fiica lor s-a făcut de
ocară din pricina unei împreunări neîngăduite mirele îşi aduce a doua zi
prietenii cărora le arată cum şi-a găsit mireasa spurcată. Aceştia aduc
pentru ea cea mai proastă căruţă şi cu hamuri rupte , înhamă în locul
cailor pe părinţii ei şi-i silesc cu bătaia să-şi ducă înapoi acasă, ca pe o
curvă, fiica aşezată. Nimănui nu-i este îngăduit să împiedice acest lucru
pe drum ,şi dacă cineva ar cuteza să slobozeancă pe părinţi, acela ar fi
pedepsit nu numai cu bătaia ci de judecător, ca un călcător al legilor şi
obiceiurilor ţării. Bărbatul opreşte toată zestrea şi dacă el a făcut
cheltuielile le primeşte îndărăt la porunca judecătorilor de la părinţii
care şi-au nu şi-au păzit fata. Asta se întâmplă numai printre ţărani, cu
oamenii aceia simpli dar nu printre boieri care îşi priveghează fetele mai
îndeaproape . Când află că fata lor s-a găsit spurcată răscumpără
necinstea fetei cu o zestre mai mare de sate sau bani" 1
Medicul •braşovean Andreas Wolf arăta, la 1806 în legătură cu
pedepsirea mireselor greşite „ cele mai importante neamuri femeieşti din
partea mirelui merg după noaptea nunţii în odaia de dormita tinerei
perechi şi cercetează cămaşa miresei. Dacă află pe ea semne sigure,pe
care dorinţa lor le aşteaptă, încep să strige de bucurie, ca să afle toată
lumea că mireasa şi-a păstrat floarea tinereţii pentru mirele ei. Când
1
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sosesc nuntaşii cămaşa se pune ca un steag, într-o prăjină lungă,care este
jucat de vomic. Vai de mireasa unde astfel de semn nu s-arată şi de trei
ori vai de părinţii pe capul cărora cade o asemenea nenorocire, fata li se
trimite acasă ruşinată şi batjocorită, ori zestrea trebuie mărită" (Pamfile
T. 1919 83)
Obiceiul de a anunţa nuntaşii că mireasa a fost sau nu fată s-a
păstrat până la sfârşitul secolului al XIX-iea prin arătarea cămaşa miresei
„poporul ţine foarte mult la fecioria miresei, ca dovadă despre aceasta se
cere cămaşa nopţii întâi " (Dofteana, Bacău Haşdeu 1877) şi era un bun
prilej de comentarii.
Fecioriei miresei erau căutată la cămaşa cu care a dormit mireasa
şi la patul în care au dormit cu mirele în prima noapte după cununie de
către Mama mirelui (Rotunda Baia Muşlea 1938), „ nuna împreună cu
mama mirelui care o primeneşte pe mireasă luând cămaşa pentru a
constata fecioria." (Dofteana Bacău Haşdeu 1877),
Dacă pe cămaşa miresei „ se găseşte urme vizibile de virginitate
o joacă în văzul tuturor iar nuntaşii primesc rachiu roşu într-o sticlă legată
cu o cordică roşie la gât,joacă strigând tot felul de strigături. (Rotunda,
Baia,Muşleal 938 ), „i se arăta cămaşa la mai mulţi oamenii, unii o
puneau într-o prăjină şi mergea cu ea spânzurată prin sat, lăutarii cântând
şi nuntaşii jucând cămaşa miresei . Mai aveau cu ei un cocoş roşu şi
sticle cu vin roşu, vinul îl beau ,iar pe cocoş îl jucau pe sus" (Brusturoasa
Bacău Haşdeu 1877), „ trimite la părinţii fetei rachiu roşu pus în sticle la
gâtul cărora au pus o cordică roşie pe care-l joacă pe drum, iar tinerii se
duc cu un colac" (Dofteana Bacău Haşdeu 1877)
Dacă mireasa nu şi-a păstrat fecioria atunci: „în trecut, nuna cea
mare şi alte femei îi punea miresei a doua zi o pereche de iţe la gât şi o
jucau cu acestea agăţate la gât pe drum, lăutarii cântând şi publicul
râzând. (Rotunda Baia Muşlea 1938 ); „ în trecut i se punea a două zi, de
către nuna cea mare şi alte femei, o pereche de iţe la gât şi pe drum o
jucau cu iţele la gât, lăutarii cântând şi publicul râzând ." (Brusturoasa
Bacău Muşlea 1877).
În unele localităţi din a doua jumătate a secolului al XIX-iea
problema fecioriei miresei se putea rezolva între familiile celor doi
tinerii, fără a se aduce la cunoştinţa comunităţii. Părinţii fetei pentru a nu
se face de ruşine mai dădeau ceva zestre în plus „în timpurile vechi se
ţinea mult la fecioria miresei, acum dacă mireasa n-a fost fată mare,
ginerele mai cerea ceva zestre, iar dacă nu primea o alunga, dar nu prea
se întâmpla asta pentru că părinţii fetei ca să nu se facă de ruşine îi da. ".
(Stolniceni Bacău Muşlea 1938).
Dacă fecioria miresei nu se putea repara prin mărirea zestrei „
mireasa se trimite acasă la părinţi" (Cojmăneşti Mehedinţi Muşlea) Dar
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alungarea miresei depindea de familia mirelui şi de bărbat deoarece ,
„dacă o trimite acasă atunci nu-i mai poate păstra zestrea, care trebuie
restituită până la cel din urmă petic de haină şi atunci mai bine rabdă asta
şi n-o mai face publică" (Şicuia Arad Muşlea 1938).
Situaţia era mult mai gravă atunci când fata şi-a pierdut fecioria şi
rămânea gravidă şi cu toate insistenţele pe lână băiat s-o ia„ plânge, se
roagă, făgăduieşte" acesta n-o ia şi ea rămâne cu ruşinea" (Târzîa Baia
Muşlea 1938). Când aflau părinţii aceştia o băteau pe fată iar pe lângă
flăcău „ umblă binişor ca s-o ia, promiţând să-i dea mai multă avere,
numai să nu necinstească casa, mai ales când mai au şi alte fete mai mici,
că apoi nu le poate mărita" (Moişa, Baia, Muşlea 1938).
Fetele care şi-a pierdut cinstea şi rămâneau gravide ea avea o
situaţie ingrată în cadrul comunităţii pentru că erau excluse din rândul
fetelor mari, iar în rândul nevestelor nu era primită până nu se supunea
unui simulacru de cununie „ o luau două femei şi o duceau la o salcie,
unde după ce îi împletea părul ca la neveste şi o înveleau, o întorceau de
trei ori în jurul salciei zicând cunună-se roaba lui Dumnezeu cu salcia
(Butură V.1992 311).
Fetele gravide nu mai aveau voie „să poarte flori pe cap şi să
umble cu capul descoperit" (Dofteana Bacău Haşdeu 1877) iar, în
perioada sarcinii când ar fi trebuit să se bucure de protecţie,ea era
ostracizată dacă "aveau îndrăzneala să meargă la biserică preoteasa care
şedea în fruntea gospodinelor din sat , se sfătuia cu câteva gospodine şi
lega în pridvorul bisericii pe fata. neruşinată. Preuteasa pregătea un bariz
sau un tulpan negru şi o batistă de cap , o gospodină chema fata în pridvor
o prindea şi-i smulgeau florile sau
unde preoteasa şi gospodinele
gătelile de pe cap , căci fetele se duc la biserică cu capul gol, îi lega
capul cu batista şi o îmbrobodeau cu tulpan şi o aşezau în urma
nevestelor tinere. O asemenea ruşine se împrăştia ca fulgerul prin sat că
fata a fost legată şi ruşinea ei o trăgeau şi părinţii ei carte adesea o
alungau (Lupescu,M 1919).
Pentru a nu se afla în cadrul comunităţii ,fetele mai îndrăzneţe
pica pe cuptor la familia feciorului „ da că o fată se întâmpla şi greşea cu
un băiat şi el nu voia s-o ia ,fata se ducea şi pică pe cuptor acasă la
părinţii lui şi numai întreba dacă vreau să facă nunta sau nu" (Ciubotariu
I.H 2002 42) „ şi mai totdeauna se întâmplau căsătorii părinţii tinerilor
erau obligaţi să pună la cale nunta" (Ştefănucă P. V 1933 97).
In situaţia în care se cunoaşte vinovatul şi acesta nu vrea s-o ia „
fata şi familia ei îl poate da în judecată şi judecata îl condamnă s-o ia
sau„ In sat sunt trei cazuri când au rămas trei fete însărcinate, două au
născut, iar una a avortat pusă la cale de făptuitor. Până acum au fost
ţinute cu vorba că le ia, acum sunt în cercetare. Dacă băiatul nu este
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cunoscut sau a fugit şi nu este găsit atunci fata rămâne cu ruşinea şi era
silită să se mărite cu un văduv divorţat sau,dacă are avere, cu flăcău mai
sărac Sunt câteva cazuri când flăcăi din alte sate au venit cu traista în
băţ,adică numai cu hainele de pe ei şi au luat fete cu copii, s-au măritat
devenind argaţi la femeia şi copii altuia (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938).
Copii acestor fete aveau şi de suferit fiind socotiţi ai nimănui,
„lepădături plămădiţi la propteaua gardului, prin şanţuri, prin buruieni, pe
sub garduri. (Stolniceni Bacău Muşlea 1938) şi erau numiţi copii din
flori. În unele localităţi termenul de· copil era un nume de batjocură „
nimeni nu întreabă câţi copii ai? Ci câţi prunci ai? Cu numele de copil sau
copilă sunt numiţi de popor numai cei născuţi din flori cărora nu li se
ştie cine le-a fost tată ci numai mamă. Poporul le mai spune şi copii
pierduţi. (Şicuia, Arad Muşlea 1938)
Copii din flori poartă numele părinţilor fetei „într-o zi o fată de
clasa I-a spunea sunt a lui cutare adică a lui bunicul său. M-o făcut
mama de fată mare de nici ea nu ştie cu cine că avea atunci pe mai mulţi
Apoi ce să faci trăieşti cu cine poţi că dă Dumnezeu auzi zicând câte vreo
femeie necinstită. Se aude că au o inteligenţă deosebită, dacă tatăl îi
recunoaşte oricât de târziu se bucură de aceleaşi drepturi ca ceilalţi copii
(Moişa Baia)
După desfiinţarea iobăgiei greşeala fetei putea fi rezolvată pe cale
amiabilă de către părinţii celor doi, prin mărirea zestrei acesteia „dacă
părinţii prind de veste că fata lor a rămas gravidă pentru a-l obliga pe
flăcău s-o ia preferă să-i dea mai multă avere numai să nu necinstească
casa, mai ales când mai au şi alte fete mai mici că apoi nu le mai poate
mărita (Moisa, Baia Muşlea 1938)
Dar, chiar dacă primeau mai multă avere ca zestre ,fetele cu copii
se puteau căsători numai cu „ un flăcău sărac din sat , din sămânţă mai
rea, sau cu flăcăi veniţi din alte sate , sunt câteva cazuri că flăcăi din alte
sate au luat fete cu copii şi stau în casele lor, ei au venit numai cu cât era
pe ei, cu traista în băţ, s-au măritat devenind argaţi la nevastă şi la copii
altuia"dar după căsătorie „bărbatul şi socrii o mustră mereu spunându-i
că a fost curvă" de (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938) .
Tinerele familii îndată după căsătorie doreau să fie binecuvântate
cu copii, soţia pentru a nu fi mustrate de şot şi de familia acestuia că este
stearpă, despre femeile sterpe se spunea că „ nu sunt iubite de Dumnezeu
de aceea nu pot face copii", de aceea pentru a rămâne gravide, tinerele
femei apelau la forţele divine, ţineau posturi, „postul Vinerii Mari, o
săptămână nu mâncau decât o dată pe zi, de sec,iar în duminica următoare
plăteau o slujbă". (. Marian S. FI Naşterea, 3)
Familiile care nu puteau avea copii pentru a avea cine sa-1
îngrijească la bătrâneţe şi a-i înmormânta respectând datina, luau copii de
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suflet. Copii de suflet se luau dintre : „ cei rămaşi fără părinţi sau de la
rudele apropiate şi mai sărace" (Stolniceni, Bacău Muşlea 1938); „de la
străini de la azil, copii aruncaţi" (Cojmăneşti Mehedinţi Muşlea 1938).
Luau copii de suflet şi „ oamenii care au copii şi având avere şi
văzând că unele fete mari au copii fără a fi măritate iau de la ele copii pe
care îi cresc şi-i înzestrează cu ce-i lasă inima" (Brusturoasa Bacău
Haşdeu 1877).
Când se luau copii de suflet „ se consultă bărbatul cu femeia şi
numai cu consimţământul amândoura iau copil de suflet (Brezunt Bacău
Haşdeu 1877) Obiceiul era când se luau copii de suflet ,dacă copilul e
mic „ se ia peste o apă sau peste o punte ,iar dacă-i mai mărişor se ia în
pielea goală ca să-l îmbrace cel care-l ia de suflet" (Dofteana Bacău
Haşdeu 1877), sau „ părinţii lui îl îmbracă cu haine noi şi--1 dau pe
fereastră părintelui de suflet care-i dă în schimb un ban" (Brezunt Bacău
Haşdeu 1877)
Când se dă copii de suflet se cheamă 2-3 neamuri mai de aproape
şi 2- 3 vecini şi „ părintele copilului îl ia în braţe, îi face cruce de trei ori
pe frunte zicând Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru cel
preasfânt şi puternic eu dăruiesc pe copilul meu ... pe vecie şi Te rog
bunule Doamne să-l binecuvântezi şi să-i porţi de grijă şi să-i dai minte şi
înţelepciune .Amin. Cel care ia copilul de suflet îl ia în braţe , îi face şi el
cruce şi-l sărută de trei ori pe frunte şi zice: Eu primesc să iau de suflet
pe copilul lui ... şi-L rog pe bunul Dumnezeu să-mi ajute să-i fiu ca un
părinte adevărat, să-i port de grijă, să-l pot creşte în cinste şi omenie după
voinţa lui Dumnezeu ,iar lui să-i dea minte şi înţelepciune ca în toată
vremea să mă asculte şi respecte ca un adevărat fiu şi să-mi astâmpere şi
mângâie bătrâneţile vieţii Amin. După asta urmează o mică cinste cu
mâncare şi băutură" (Şicuia, Arad Muşlea 1938)
La luarea unui copil de suflet unii fac înscris cu părinţii adevăraţi
ai copilului ce l-au dat de suflet,obligându-se a-l înzestra ca pe un copil a
lui, dacă va fi supus şi ascultător" (Brusturoasa Bacău. Haşdeu 1877).
copii mici de un an se luau legal cu acte şi se transcriu în registru de
adopţii la primărie. Când se trece pe numele celui care l-a înfiat se face
şi menţiunea că a fost înfiat (Cojmăneşti Mehedinţi Muşlea 1938).
Între copii adoptaţi şi părinţii lor adoptivi sunt aceleaşi raporturi
şi datorii ca şi între părinţii şi copii lor adevăraţi. Copii adoptaţi poartă
numele părinţilor care i-au înfiat, au dreptul la moştenire, ascultă de ei
şi-i respectă , le spun mamă şi tată
Se mai iau de suflet şi astfel i se trece toată averea pe numele unui
băiat sau a unei fete fără a i se face formele prin stare civilă "în timpurile
vechi se adunau mai mulţi vecini, li se spuneau megieşi ca martori şi
spunea bărbatul şi femeia că vor să vor să dea danie toată averea şi
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construcţiile şi

casa se dau danie". (Stolniceni Bacău Muşlea 1938).
Băiatul sau fata care a primit dania sunt obligaţi să-i întreţină pe bătrâni
până la moarte, să-i înmormânteze şi să le poarte de grijă după moarte.
Drepturile şi datoriile copiilor de suflet sunt întocmai ca şi ale
copiilor adevăraţi. Începând de la adoptare ei poartă numele noului tată
pe care-l numesc astfel, iar pe soţia lui mamă. Legăturile copiilor de suflet
cu părinţii lui adevăraţi sunt considerate de acum înainte numai ca între
rude mai de aproape, deşi copilul le spune acestora şi mai departe tată şi
mamă. Însă aceşti părinţi nu mai au asupra copilului de suflet nici un fel
de drept şi nici o putere , acestea trecând toate asupra adaptatorului În ce
priveşte felul copiilor adoptaţi nu sunt preferaţi copii din flori, şi mai
demult era aşa (Şi cula, Arad Muşlea 193)
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Gimnazială „ Lucian Blaga"
Baia Mare

La începutul secolului al XIX-lea, pe fundalul unei anumite
liberalizări în domeniul învăţământului din Imperiul Austro-Ungar,
urmată imediat de o accentuare a maghiarizării învăţământului într-un stil
alert şi forţat, mai ales a celui de stat, în Maramureş ia amploare
organizarea învăţământului confesional pa lângă şi în sânul bisericii
greco-catolice, singurul cult organizat din teritoriu. Acest aspect se
găseşte precizat şi în lucrarea „Şcolile confesionale româneşti din
Vicariatul greco-catolic al Maramureşului, a doua jumătate a secolului al
XIX-lea - începutul secolului al XX-lea" în care remarcă: ,,În anul 1883,
în urma unei decizii luate de Consistoriu subaltern al Maramureşului, şi
după aprobarea statutelor de către Ministerul de Culte şi Instrucţiune
Publică, a fost înfiinţată Reuniunea învăţătorilor greco-catolici români din
Maramureş. Adunarea oficială de constituire a Reuniunii s-a desfăşurat în
sala de şedinţe a comitatului, la 16 noiembrie 1883.În cadrul acestei
şedinţe a fost ales un comitet de conducere, care a avut următoarea
componenţă: preşedinte - vicarul Mihai Kokenyesdy, vicepreşedinte - Tit
Bud (protopopul Marei), notar primar - învăţătorul Petru Cupcea din
1
Călineşti şi notar secundar - învăţătorul Augustin Pop din Sat-Şugatag".
Această abordare şi asumare responsabile a fost posibilă doar cu
aportul unei pături intelectuale româneşti foarte elevate, regăsită în primul
rând între preoţii greco-catolici, dar şi în rândul celorlalţi fruntaşi
maramureşeni. În acest sens, vicarul Tid Bud, cel care a condus o bună
bucată de vreme destinele Reuniunii învăţătorilor români greco-catolici,
atât din postura de preşedinte, cât şi din cea de vicepreşedinte (la
început!) scria: „Şcoala este tezaurul acela mai scump, grădina
creştinismului şi dacă nu vom socoti de dânsa, dacă vom lăsa ca să
crească în ea buruieni, pruncii şi nepoţii noştri, dintre care pe foarte mulţi
îi creştem de preoţi, nu vom avea popor sau un popor neînvăţat şi
necuviincios." 2
Reuniunea învăţătorilor români greco-catolici desfăşurată la
Săliştea de Sus în data de 29 mai 1890 a fost a opta întâlnite a acestora.
Au participat, în principiu, toţi învăţătorii din comitat, dar invitaţi „ca
oaspeţi a fost de facia": Alesandru Gyenge - protopopul Ieudului, Iuliu
Vinţiu - pretore cercual, Mihail Pop - paroh, Ioan Coman - paroh, Victor
Coman, Alesandru Bran şi Georgiu Budu.
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Reuniunea a avut un caracter deschis şi au participat mai mulţi
poporeni. Este prezentată lista cu învăţătorii prezenţi, pe districte
protopopeşti: Vişeu, Ieud, Iza, Cosău, Sighet, Mara. Din districtul
protopopesc al Ieudului au fost prezenţi următorii: Demetriu Kiss şi
Simeon Iuga - docenţi în Săliştea de Sus, Petru Bilţiu şi Grigoriu Dunca docenţi în Ieud, Georgiu Petrovay din Săcelu, Michailu Covaciu din
Cuhea şi Elia Chesia din Bocicoel.
Sunt enumeraţi cei absenţi sau cei „escuzaţi" de la fiecare district.
Din Petrova a lipsit Ioan Lazăr. „Cu totul a fost de facia 37 docenţi. A
lipsit 8 docenţi. Una şcoală e vacantă".
Adunarea a început cu intonarea cântării religioase ,,Împărate
cerescu". Prezidele Tit Bud a arătat mijloacele de „lipsă" „deşteptărei",
interesărei comune din cauza învăţământului. „Şcoala din Săliscea din
cauza morbului (boalei) de vărsat fiind de mai înainte închise ... prelegerea
practică cu elevii şcolari nu s-a putut tiene". În paragraful al Iii-lea
„Prezidele prezentează programa şedinţei adunării generale" care „se
primesc şi se aclude la acestu protocolu".
În câteva capitole se prezintă situaţia financiară, menţionându-se
că totul se află „în ordinea cea bună".
În paragraful al VIII-lea se menţionează faptul că la reuniunea din
anul trecut s-a prevăzut premiul de 5 fl. pentru prelucrarea temei „Care ar
fi modalitatea cea mai bună a conducerei poporului la prosperitatea
materială". Notarul din Strâmtura, Demetriu Hodor, a oferit 5 florini
premiu. Au fost doi concurenţi - Augustin Szabo din Năneşti şi Ausenţiu
Szabo din Sat Şugatag - aşa că premiul s-a împărţit între ei. Preşedintele
Tit Bud a oferi tot cinci florini „acelui domn docinte care va documenta
cum că a oltuit cei mai mulţi pomi în grădinile poporenilor" şi alţi cinci
florini celui care va „desfăşura mai bine tema: Destule sunt pentru docinte
cunoştinţele câştigate în preparandie sau trebuie să se cultive şi mai încolo
şi pentru ce?". Pentru aceste premii au participat: Michail Şerban din
Săpânţa care a reuşit 335 de altoiuri, Nicolau Ciurceanu din Poieni - 241
de altoiuri, Mihail Covaciu din Cuhea - 172 de altoiuri, Petru Cupcea din
Călineşti - 109 altoiuri şi Dumitru Ghirasim din Berbeşti - 900 de altoiuri.
Premiul a fost câştigat de docintele din Berbeşti. Se precizează faptul că şi
alti docinţi au „oltuit", „care mai mulţi", „care mai puţini'', însă nu au
„concurs la premiu".
În paragraful al IX-iea este menţionată dizertaţiunea lui Dionisiu
Vereş „de sub punctul 2 cum că cu incipienţii nu este iertat de a înainta
mai departe decât dispune planul de învăţământ". Se decise să se păstreze
dizertatiunea.
' În paragraful al X-lea este menţionată dizertaţiunea d.[lui]
docinte Demetriu Kiss din Săliştea de Sus „Care ar fi modalitatea cea mai
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bună

a conducerei poporului la prosperarea materială". S-a reţinut pentru
„censurare" adică pentru concurs.
Paragraful a Xi-lea prezintă citirea epistolei lui Ioan Buşiţia,
profesorul de la Preparandia, faţă de prepararea „animalelor umplute" şi
faţă de un manual de istorie naturală pentru scoalele române din
Maramureşiu. Îi mulţumeşte reuniunea profesorului, dar se amână.
Viceprezidele Dionisiu Vereş propune înfiinţarea unor filiale ale
reuniunii - paragraful al Xii-lea.
Pentru reuniunea de anul viitor care va avea loc în Apşa de Mijloc,
în „joia ultimă a lunei lui Maiu 1891" s-a propus tema „Despre defectele
crescerei casnice şi despre modul de a corega (corecta) prin crescerea
şcolară" - paragraful al XIII-iea.
În paragraful al XIV-iea de prezintă modalitatea de oferire a
premiului de cinci florini acelui docinte „care va documenta cum că a
avut cea mai bună şcoală repetiţionată şi deodată cea mai frecventată".
Pentru a juriza un astfel de premiu era nevoie de un atestat de la preotul
paroh şi de la doi docenţi: examinarea elevilor şi „prezentarea înaintea
adunărei generala a diuarului de prelegere a şcoalei repetiţionate de peste
tot anul".
De asemenea, D-l preşedinte al Reuniunii, Tit Bud, mai oferă două
premii de câte cinci florini. Un premiu acelui docinte care va documenta
cum că a altoit mai mulţi pomi în grădinile poporenilor sub decursul
primăverii anului 1891. Al doilea premiu „acelui Dom docinte care va
documenta cu scrisoare sau cu conte de la cutare librărie cum că a
procurat pentru elevii şcolari, elevi în şcoala repetiţională şi pentru
sânguratecii poporeni mai multe cărticele de cetit, calindare, diurnale şi
cărţi economicale române" - paragraful al XIV-lea .
În paragraful al XVI-iea „Adunarea generală luând în
consideraţiune starea miseră în care a ajuns vidua (văduva) lui Dumitru
Costin fost docinte în Glod, împreună şi cu 5 orfani necrescuţi". Ajutorul
a fost stabilit, „pentru totdeauna", de 1O florini.
În paragraful al XVIII-iea d-l prezide Tit Bud atrage atenţia
docenţilor „cum să se esciteze dorul de cetit între poporeni, dintre care
acuză, recomandă a se procura cărţi bune de cetit atât pentru elevii şcolari
cât şi pentru poporeni, spre care scop împărţiesc între cei de facia
cataloage a librăriei N. Ciurcu din Braşiov şi esemplaria din foaia
<<Amicul familiei>>".
Şedinţa s-a închis întonându-se cântare de mulţumire lui O-zeu.
Poate că nici o lucrare nu ar putea evidenţia eficienţa şi rolul
reuniunilor învăţătorilor, cunoscut fiind faptul că prin circulara vicarială
din 29 ianuarie 1898 aceşti dascăli au fost stimulaţi să înfiinţeze şi să
întreţină grădini cu pomi învăţându-i, în acelaşi timp şi pe săteni practica
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pomăritului.

Prin această îndeletnicire s-a schimbat nu numai fizionomia
arhitectonică a grădinilor şi hotarelor satelor, ci şi bunăstarea lor, iar
câţiva ani mai târziu în unele localităţi (exemplu, Deseşti) s-au înfiinţat
adevărate şcoli ţărăneşti de agricultură.

Note:
I. Câmpeanu, Marius, Şcolile confesionale româneşti din Vicariatul greco-catolic al
Maramureşului, a doua jumătate a secolului al XIX-iea - începutul secolului al XX-iea,
Editura Galaxia Gutenberg, 2016, p. 18;
2. Ibidem, p. 19;
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Bucovina în Marele Război (1914-1918). O reevaluare
Dr. Daniel Hrenciuc,
CTR, Rădăuţi
Rezumat
Bucovina, parte a fiinţei naţional-statale româneşti, a cunoscut
importante metamorfoze etno-sociale, politice, confesionale, educaţionale
şi spirituale în intervalul celor 144 de ani de administraţie austriacă.
Politica etno-demografică a autorităţilor austriece a schimbat componenţa
etnico-lingvistică a Bucovinei, spaţiu în care coabitau 12 naţiuni,
împărtăşind 1O confesiuni diferite. Contribuţia fiecăreia dintre aceste
comunităţi etnice la progresul economic, cultural şi spiritual al provinciei
a reprezentat un fapt remarcabil, asigurând - pe drept cuvânt - renumele
Bucovinei de „punte între Orient şi Occident" şi reflectând influenţele
cultural-spirituale dintre estul şi vestul european. În a doua jumătate a
secolului al XIX-lea asistăm la coagularea conştiinţei naţionale pentru
comunităţile etnice ale Bucovinei, înregistrându-se - fără conflicte sau
tensiuni majore - manifestări ale identităţii lor specifice. Revoluţia
europeană de la 1848-1849, criza politică premergătoare instaurării
dualismului austro-ungar şi, ulterior, declanşarea Primului Război
Mondial au pus în discuţie viabilitatea formulei monarhiei danubiene, o
construcţie multinaţională şi pluriconfesională. Identificarea unor variante
de supravieţuire pentru Imperiul austro-ungar a reprezentat o misiune
extrem de dificilă pentru ideologii monarhiei, în condiţiile ascensiunii
naţionalismelor premergătoare anului 1918.
Marele Război (1914 - 1918) a pus în lumină interesele
naţionale ale popoarelor Europei Centrale şi de Sud - Est, prefigurând
prin amploarea mutaţiilor etno-naţionale destrămarea imperiilor
multinaţionale. Românii, italienii şi sârbii dispuneau de state naţionale în
afara frontierelor Imperiului Austro-Ungar, în timp ce polonezii, cehii şi
slovacii urmăreau să-şi creeze entităţi statale proprii. Pe de altă parte, încă
înainte de declanşarea războiului, autorităţile Habsburgice au depus
eforturi consistente pentru a-i convinge pe naţionaliştii maghiari şi
pangermanişti de necesitatea păstrării monarhiei danubiene. Asasinarea
arhiducelui Franz Ferdinand, moştenitorul coroanei Austro-Ungariei la 28
iunie 1914 în capitala Bosniei, Sarajevo, a oferit pretextul, aprinzând
scânteia necesară declanşării Marelui Război, cum este el numit de către
literatura istorică occidentală. Ultimatul înaintat de către guvernul austroungar Serbiei a fost respins de aceasta, cu toate că guvernul sârb
acceptase 9 din cele 1O puncte ale conţinutului documentului, astfel că în
mod firesc, pe traseul acestui scenariu la 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a
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declarat război Serbiei. La 28 iulie 1914, Austro-Ungaria a proclamat
mobilizarea generală a tuturor forţelor sale militare, astfel că toţi bărbaţii
mobilizaţi trebuiau în termen de 24 de ore să se prezinte la regimentele
unde fuseseră înrolaţi. A doua zi ( 1 august 1914) a avut loc mobilizarea
generală a armatei austro-ungare şi tot în cursul aceleaşi zile, Germania a
remis Rusiei ţariste o declaraţie de război. La 3 august 1914, Imperiul
German declara război Franţei, iar a doua zi, a primit declaraţia de
război din partea Angliei. Deşi a fost prima care a provocat războiul,
Austro- Ungaria fost ultima care a declarat război Imperiului rus (6 august
1914). La 14 august 1914 Austro-Ungaria a decretat mobilizarea generală,
înfăptuită în Bucovina două zile mai târziu, prin ordinele maiorului
Eduard Fischer. La 28 iulie 1914, Austro-Ungaria declară mobilizarea
generală a tuturor forţelor sale militare, astfel că toţi bărbaţii mobilizaţi
trebuiau, în termen de 24 de ore să se prezinte la regimentele unde
fuseseră înrolaţi. Oraşele Cernăuţi şi Rădăuţi -scrie istoricul Teodor
Bălan- semănau ca două mari tabere militare. Românii, de pildă, erau
cuprinşi în efectivele regimentelor 23 şi 41 infanterie din cadrul Diviziei
43 însumând un număr de 20. OOO militari, plecând la luptă pe data de 22
(miercuri stil vechi) iulie 1914. Ziarul „Viaţă Nouă" apărut la Cernăuţi în
ianuarie 1914, mutat la Suceava din 1 noiembrie - s-a manifestat
împotriva unirii Bucovinei şi a fost nevoit - într-un final - să-şi înceteze
apariţia la 27 decembrie 1914. Un număr de 30. OOO de soldaţi fuseseră
incluşi în cadrul regimentelor austro-ungare staţionate în Galiţia (9
Dragoni, Geniu şi Infanterie), Regimentul 22 de Miliţie Teritorială,
Regimentul 41 de Infanterie şi Regimentul 9 de Dragoni. Alte câteva
mii de români erau înrolaţi în brigada de glotaşi care avea misiunea să
apere graniţele. Speranţele monarhiei bicefale se legau de o victorie
rapidă până în toamna anului 1914, ordinea, liniştea şi mai ales,
securitatea internă, consolidând astfel, situaţia internă. Ocuparea rapidă a
Serbiei de către trupele austro-ungare în 1914 a eşuat. În acelaşi timp,
autorităţile Habsbugice au luat măsuri drastice privind interzicerea
activităţilor organizaţiilor şi asociaţiilor moscofile din Bucovina, predilect
din Cernăuţi. Motivaţia acestor acţiuni desfăşurate şi coordonate de către
Jandarmeria din fiecare localitate era de a limita influenţele considerate
dăunătoare venite din partea Imperiului Rus. Presa de factură rusă a fost
supusă cenzurii, fiind interzise toate acele publicaţii care serveau
interesele rusofile/panslaviste în spaţiul Galiţiei şi Bucovinei. Clerul a
fost de asemenea supus unei supravegheri intense, unii fiind chiar reţinuţi
pentru comportamentul şi atitudinile lor considerate a fi proruse (cazul
preotului Cassian Bohatireţ din Vrânceni, Zastavna, a fraţilor Alexei şi
Roman Gierowski, originari din Cernăuţi, Ilarian Ţurcanovici, redactor la
o serie de ziare rusofile din capitala Ducatului Bucovinei). Împotriva
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acestora s-au întocmit de către tribunalele austriece rechizitorii bogate şi
minuţios alcătuite pentru înaltă trădare, în baza articolelor 321 şi 327 din
Codul Penal Austriac. Conţinutul acestor articole stabilea că un cetăţean
se clasifica drept duşman al statului dacă s-ar fi aflat în pe timp de
război în legătură cu inamicul, în urma căreia ar fi rezultat avantaj pentru
adversar şi dezavantaj pentru patrie, sau ar fi desfăşurat activităţi de
spionaj în beneficiul duşmanului, în ambele situaţii fiind prevăzută
pedeapsa capitală, executată, de regulă, prin spânzurătoare. La sfârşitul
Marelui Război în Bucovina s-au acccelerat acţiunile separatiste ale
naţionaliştilor ucraineni în sensul alipirii părţii de nord a provinciei la un
stat propriu, fapt care a provocat reacţia promptă a românilor în frunte cu
Iancu Flondor, cunoscut drept "boierul de la Storojineţ". Odată cu
izbucnirea Marelui Război Mondial, Iancu Flondor a revenit inevitabil,
pe scena politică a Bucovinei, plasându-se în mod natural, în fruntea
mişcării naţionale din provincie, evenimentele având o desfăşurare rapidă
şi imprevizibilă, rolul său în stabilirea legăturilor cu Regatul Român
devenind unul providenţial. În condiţiile manifestării unor pretenţii
deschise manifestate de către Partidul Ucrainean Naţional Democrat de la
Lemberg asupra unei părţi din Bucovina care să formeze împreună cu
estul Galiţiei un stat ucrainean, în 1915 Iancu Flondor i-a trimis lui Ionel
Brătianu, un Memoriu privitor la fruntariile Bucovinei, un document
foarte important care trebuia valorificat de către delegaţia României la
Conferinţa Păcii 1• În acest Memoriu, liderul politic bucovinean anticipa
trei elemente esenţiale în determinarea frontierelor Bucovinei în cadrul
Conferinţei de Pace: 1. Principiul naţionalităţilor. 2. Chestia apărării
pentru viitor, a principiului menţionat. 3. Asigurarea prosperităţii
economice a Bucovinei în noile sale hotare. Flondor, menţiona că
teritoriul Bucovinei situat la nord de Prut, va fi pierdut, însă consideră că
restul provinciei, cu predilecţie teritoriul situat între râurile Prut şi Nistru,
trebuia considerat „ca o parte integrală a revendicărilor noastre" 2 . Plecând
de la realitatea etnică oferită de majoritatea ruteană a vestului Bucovinei
(„munţii ruteni"), Flondor sugera ca „pentru cazul extrem şi ca ultima
ratio ar fi cu mult mai favorabil de a renunta la muntii ruteni decât la
teritoriul contentios dintre Prut şi N istru" 3 . D~tele şi an,aliza efectuată de
către Iancu Flondor asupra ponderii statistice a populaţiilor Bucovinei,
predilect a raportului români/ucraineni, sunt cu atât mai preţioase cu cât el
demonstrează clar faptul că recensământului austriac din 191 O (bazat aşa
cum ştim, pe limba de conversaţie a recenzatului) nu reflecta în mod
1

Arhivele Naţionale Istorice Centrale (în continuare ANIC), fond Iancu Flondor, dosar

15, f. 2.
2

3

Constantin Ungureanu, op. cit., p. 32.
Ibidem.
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corect statistica etnică din provincie, introducând un tabel statistic al
1
populaţiei cuprinse între Prut şi Nistru, până la pârâul Bruşniţa • În cele
48 de localităţi (inclusiv oraşul Cernăuţi) locuiau 183. 930 de persoane,
dintre care 64. 643 români, 46. 044 ruteni şi 72.703 de alte naţionalităţi.
Teritoriul măsura 109. 473 ha, dintre care 50. 413 ha aparţineau unor mari
proprietari, majoritatea români (câţiva fiind de etnie polonă şi armeană).
Iancu Flondor, insista în consideraţiile sale, ca „în cazul în care nu se
obţine întreaga Bucovină, în nici un caz să nu se cedeze teritoriul dintre
Prut şi Siret cu oraşul Cernăuţi. Fruntaria Prutului ca linie de apărare
eficace a Bucovinei de sud se prezintă-după mine- ca o condiţie sine qua
non. Ţărmul stâng al râului numit e în tot parcursul lui aşa întins, în multe
locuri chiar expus inundării, pe când malul drept, începând aproape de
fruntaria actuală a Bucovinei până la localitatea Zeleneu, ne arată o
înălţime relativă de două până la cinci sute de metri, dominând astfel
pretutindeni cu desăvârşire ţărmul stâng în distanţe de şapte până la
douăzeci kilometri. Liniile căilor ferate Noua Suliţa -Cernăuţi respectiv
Cernăuţi -Nepocălăuţi-Văşcăuţi sunt pentru duşmani în asemenea
împrejurări absolute impracticabile, aceeaşi imposibilitate privitor la
şosele în valea menţionată. Mai adaug, că pentru viitor, ce priveşte
fruntariile Bucovinei spre nord şi vest, aproape sigur că tot numai
defensiva are să fie luată în această privinţă. Închei capitolul cu
observarea că-nota Flondor- în privinţa apărării şi întăririi etnice a
fruntariilor viitoare ale Bucovinei subsemnatul îşi va permite să aştearnă
la timpul dat celor chemaţi un program detaliat. Fără Prutul, cafruntarieavertiza Flondor- nici o învoire 2 ." Memoriul a fost trimis premierului
Ionel Brătianu prin intermediul deputatului Ioan Mavrocordat însă el a
ajuns în mâinile lui Ottokar Czernin, servind ca bază unui proces de înaltă
trădare intentat de către autorităţile austriece lui Ioan Flondor la Lemberg
în 1916. 3 Acest act a reprezentat o piesă principală în procesul intentat de
către autorităţile austriece, la Lemberg, lui Iancu Flondor, care a fost
judecat în perioada 1916-octombrie 1918 4 . Retras la conacul său de la
Storojineţ, Iancu Flondor a fost informat, printr-o scrisoare secretă trimisă
de preotul Atanasie Gherman (un vechi şi fidel colaborator) în mai 1915,
despre posibila sa arestare. Din aceste motive, Flondor a fost sfătuit să
plece în România 5 . Flondor a refuzat să se refugieze în România afirmând
1

ANIC fond Iancu Flondor, dosar 15, f. 3-4.
Ibidem, f.12.
3
Ibidem.
4
Nicolae Ciachir, Din istoria Bucovinei 1775-1944, Bucureşti, Editura Didactică şi
Pedagogică, 1993, p. 79.
5
N. Tcaciuc-Albu, O amintire despre Iancu Flondor, în „Revista Bucovinei", Cernăuţi,
II, nr. I I, noiembrie 1943, p. 519.
2

179
https://biblioteca-digitala.ro

că:

„Mai am şi răspunsuri nu numai faţă de mine şi de familia mea. Eu
stau în văzul tuturor. Ceea ce fac are repercusiuni în multe direcţii. De
aceea nu pot face ce mi-ar plăcea sau ar fi interesul meu imediat şi
personal. Trebuie să mă gândesc şi la alţii şi la viitor". 1
Întemeiat pe diverse materiale, studii, documente şi surse
arhivistice identificate în cursul unor stagii de cercetare efectuate în
Arhivele Diplomatice ale
fondurile Arhivele Naţionale Istorice,
Ministerului Afacerilor Externe şi ale Consiliul Naţional pentru Studierea
Arhivelor Securităţii din Bucureşti, studiul nostru reevaluează în mod
critic evenimentele desfăşurate în timpul Marelui Război în Bucovina
Istorică. În cursul lunii iunie 1915, în discuţiile dintre Regatul Român şi
Imperiul Austro-Ungar au fost avansate trei variante referitoare la
eventuale cedări teritoriale în Bucovina 2 . Primele două variante-scrie
istoricul Constantin Ungureanu- teritoriul cedat coincidea cu cursul râului
Suceava, până la hotarul cu districtul Suceava. Ultima variantă accepta
linia Siretului drept frontieră, până la graniţa cu districtul Vijniţa. În cazul
acceptării primelor două variante, satele româneşti de pe malul drept al
Sucevei ar fi revenit României, însă cele situate pe malul stâng ar fi rămas
în componenţa Imperiului Austro-Ungar, fiind separate Vicovul de Sus de
Vicovu! de Jos, Frătăuţii Noi de Frătăuţii Vechi, inclusive colonia
maghiară Andreasfalva (Măneuţi) de coloniile Hadikfalva (Dorneşti) şi
Istengetis (Ţibeni). În fine, prin aplicarea celei de a treia variante, ar fi
rezultat pierderea unor sate compact româneşti (Ropcea, Iordăneşti,
Carapciu, Prisăcăreni şi Camenca) în frunte cu oraşul Storojineţ. 3 Nici
Rusia nu se plasa în afara unor eventuale planuri de împărţire a Bucovinei
aşa cum menţionam anterior: la începutul anului 1915 generalul locotenent F. V rebel, comandantul trupelor ruse care în 1914 ocupase
4
Bucovina, a propus anexarea întregii provincii la Imperiul Rus . Inţiativa
sa nu a rămas una singulară, al doilea proiect de anexare a Bucovinei,
fiind avansat în 1916 de către D. N. Vergun, expert rus în chestiunile
Galiţiei şi Bucovinei, paradoxal, imediat după semnarea Convenţiei dintre
România şi Antanta din 1916, la care ne vom referi în rândurile următoare.
E drept, acest proiect sugera alipirea la Rusia doar a unei părţi din
Bucovina care să includă în mod obligatoriu oraşul Cemăuţi. 5
În urma unor tratative complexe, îndelungate şi bineînţeles secrete,
1

Ibidem.
Alexandru Marghiloman, op. cit., p. 470;475;478.
3
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 34.
4
Condica tratatelor şi a altor legăminte ale României 1354-1937, întocmită sub
auspiciile Ministerului Afacerilor Străine de F. C. Nano, Ministru Plenipotenţiar, fost şef
al Diviziunii Tratatelor , Bucureşti, 1938, doc. nr. 1161, Schimb de note privind
viitoareafrontieră ruso-română în Bucovina (Petrograd, 18 septembrie 1914), p. 392.
5
Constantin Ungureanu, op. cit., p. 34.
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la 4/17 august 1916 s-a semnat la Bucureşti Tratatul de alianţă între
România, pe de o parte, şi Franţa, Marea Britanie, Rusia şi Italia, pe de
altă parte, precum şi Convenţia militară. Cele patru state garantau
integritatea teritorială a României, iar România se obliga să declare război
Austro-Ungariei şi să înceteze orice legături cu duşmanii Aliaţilor. Erau
recunoscute României teritoriile din Austro-Ungaria prevăzute şi
delimitate într-un articol special (art. IV)1. Statele semnatare se obligau să
nu încheie pace separată sau generală decât în unire şi în acelaşi timp,
România se va bucura de aceleaşi drepturi ca şi Aliaţii ei la viitoarea
conferinţă a păcii. Convenţia prevedea mobilizarea tuturor forţelor
militare române, atacarea Austro-Ungariei cel târziu la 15/28 august, opt
zile după declanşarea ofensivei în Salonic. Armata rusă se obliga să
declanşeze o ofensivă energică pe frontul austriac din Bucovina, trebuind
să păstreze, cel puţin, poziţiile din momentul semnării convenţiei. Flota
rusă trebuia să apere coastele maritime româneşti şi malurile Dunării de
orice încercare de pătrundere duşmană. Rusia se obliga să trimită în
Dobrogea, în momentul mobilizării armatei române, două divizii de
infanterie şi una de cavalerie, pentru a coopera cu armata română. Cele
patru state se obligau să fumizeze României muniţii şi material de război,
în medie minimum 300 tone pe zi, precum şi alte mărfuri. Se făceau şi
alte precizări referitoare la cooperarea concretă militară ruso-română.
Potrivit articolului IV al Convenţiei: „limitele teritoriilor menţionate la
articolul precedent sunt fixate precum urmează: Linia de demarcaţiune va
începe pe Prut, la un punct al hotarului de acum între România şi Rusia,
aproape de Novoseliţa şi va urca acest fluviu până la hotarul Galiţiei la
confluenţa Prutului cu Ceremuşul. Apoi ea va urma frontiera Galiţiei şi
Bucovinei şi aceea a Galiţiei, şi a Ungariei până la punctul Stog (cota
1655). De acolo ea va urma linia de separaţie a apelor între Tisa şi Viţa,
pentru a atinge Tisa la satul Trebuşa deasupra locului care se uneşte cu
2
Vişa" • Înaltele Puteri Aliate şi Asociate (Antanta), au promis respectarea
angajamentelor asumate prin semnarea Convenţiei de Alianţă
recunoscând dreptul României asupra teritoriilor stăpânite de monarhia
austro-ungară (art.4 )3 . La Consiliul de Coroană din 27 august 1916, Ion I.
C. Brătianu a afirmat că, „în virtutea drepturilor câştigate prin intrarea în
război, România va ocupa teritoriul „până la Tisa, Banat, Crişana, partea

1

Alexandru Marghiloman, Note politice, voi. II, 1916-1917, Editura Institutului de Arte
Grafice „Mihai Eminescu", Bucureşti, 1927, p. 151.
2
Bogdan Murgescu coordonator, Istoria României în texte, Bucureşti, Editura Corint,
2001, p. 272.
3
Vezi şi Jean Marie Le Breton, Europa Centrală şi Orientală între 1917 şi 1990, cu o
Prefaţă de Neagu Djuvara, Bucureşti, Editura Cavallioti, 1996, p. 22.
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slavă a Maramureşului şi Bucovina până la Prut" • Serghei Sazonov ,
şeful diplomaţiei ruse s-a împotrivit cu îndârjire asupra cedării întregii
Bucovinei şi a Basarabiei Regatului Român 3 , însă evoluţia ulterioară a
4
evenimentelor au reconfigurat şi opţiunile ruse în chestiunea Bucovinei .
Operaţiunile militare au provocat Bucovinei pierderi însemnate, multe
întreprinderi industriale au fost evacuate sau distruse, mai multe linii de
cale ferată au fost demolate, cele mai mari pierderi înregistrându-se în
zona situată între Prut şi Nistru unde au avut loc şi cele mai violente
confruntări militare 5 . Bucovina în frunte cu oraşul Cernăuţi s-a aflat de
trei ori sub ocupaţia militară rusă (septembrie -octombrie 1914, februarie
1915, iunie 1916-iulie 1917) 6 , aceasta determinând de fiecare dată
pierderi materiale şi umane 7 . Între timp, la 13/26 noiembrie 1917, Rusia
Sovietică a propus Puterilor Centrale tratative pentru încheierea
armistiţiului, care s-a semnat la scurt timp, la Brest- Litovsk, în ziua de 22
noiembrie/5 decembrie 1917. La 27 ianuarie/9 februarie 1918, Ucraina
semna la Brest-Litovsk tratatul de pace cu Puterile Centrale, şi odată cu
acest eveniment, dispărea definitiv şi proiectul francez de organizare a
unei rezistenţe comune româno- ucrainiene 8 . Trupele acestora treceau la
ocuparea teritoriului ucrainean, în primul rând cu preocuparea de a obţine
produsele agroalimentare de care aveau atâta nevoie. În urma ruperii
tratativelor de la Brest-Litovsk, trupele germano-austriece au pătruns
9
adânc pe teritoriul sovietic .
La începului anului 1918, Rada de la Kiev a proclamat
independenţa Ucrainei emiţând pretenţii teritoriale asupra Galiţiei,
Bucovina, Basarabia şi Maramureş, acestea din urmă teritorii străvechi
româneşti. Diplomaţia austriacă agrea unirea teritoriilor din Galiţia şi
1

2

Cristina Ţineghe, Studiu introductiv, în Cristina Ţineghe (editor), Dezmembrarea
istoric: decizii politice, reacţii şi consemnări în mărturii contemporane
(1919-1923), Bucureşti, 2009, p. 3.
2
Alexandru Gabriel Filotti, Frontierele românilor, II, Brăila, Editura Istros, 2007, p.
296.
3
Cristina Ţineghe, op. cit„ p. 3.
4
Alexandru Marghiloman, Note politice, voi. Ill, 1917-1918, Editura Institutului de Arte
Grafice „Mihai Eminescu", Bucureşti, 1927, p. 134.
5
Constantin Ungureanu, op. cit„ p. 49.
6
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, În apărarea României Mari.
Campania armatei române 1918-1919, cuvânt înainte de prof. univ. dr„ Liviu Maior,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 1994, p. 81.
7
Generalul Henry Berthelot, Memorii şi corespondenţă (1916-1919), Introducere de
Glen E. Torrey, traducere Mona Iosif, Bucureşti, Editura Militară, 2012, p. 29.
8
Horia Vladimir Rusu, Tratatele de Pace ale României (1918-1920), Rezumatul tezei
de doctorat, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Istorie, Şcoala Doctorală, coord.
prof. univ. dr. Ion Bulei, p. 3.
9
Henry Berthelot, op. cit„ p. 306.
1
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Bucovina într-un stat autonom ucrainean, insistând însă asupra păstrarea
teritoriilor sale din est. 1 La 18 februarie/3 martie 1918, guvernul sovietic
încheia pacea cu Puterile Centrale: Rusia Sovietică ceda Finlanda,
Polonia, ţările baltice şi recunoştea „independenţa" Ucrainei, dar cu
prezenţa pe teritoriul ei a armatelor germane şi austro-ungare. Acest fapt
le-a permis Centralilor să controleze spatele frontului român. România era
înconjurată, fără posibilitatea de a primi vreun ajutor din afară şi de a se
retrage, în caz de înfrângere 2 •
La 9 februarie 1918 Ucraina şi Austria au semnat un tratat secret
prin care, austriecii, în schimbul unui milion de tone de grâne, se obligau
să formeze o nouă provincie austriacă, care să includă estul Galiţiei şi
Bucovina. Această înţelegere n-a mai fost discutată în Parlamentul vienez,
din cauza opoziţiei înverşunate a deputaţilor poloni şi a situaţiei de pe
front. Evenimentele descrise succint în rândurile de mai sus, au condus la
izolarea totală a României, nevoită să angajeze tratative în vederea
semnării, la 24 aprilie/7 mai 1918, a Tratatului de Pace cu Puterile
Centrale 3 , în realitate, un veritabil dictat 4 . Practic, „după ratificarea
tratatului, starea de război devenea starea de ocupaţie, prin menţinerea a
şase
divizii, precum şi a <<formaţiunilor necesare exploatării
economice>> şi aceasta fără nici un termen, ci atâta timp cât ocupantul va
crede necesar"! Armata română - în cea mai mare parte - trebuia
5
demobilizată şi dezarmată . Austro-Ungaria primea aproximativ în
întregime lanţul Munţilor Carpaţi (un teritoriu de 5.600 km 2), cu
ale solului şi a subsolului şi de mare însemnătate
strategică. Bulgaria primea Cadrilaterul şi o făşie din sudul judeţului
Constanţa; restul Dobrogei trecea, în condominium, celor patru state,
lăsându-se României o cale de acces spre Constanţa. Toate bogăţiile ţării,
şi în primul rand petrolul, cerealele, pădurile, intrau sub controlul
Puterilor Centrale, a Germaniei în special, pentru o perioadă practic
nelimitată. România mai trebuia să plătească Germaniei şi AustroUngariei importante sume de bani, să renunţe la orice îndemnizaţii în
contul pagubelor pricinuite pe teritoriul său de către acestea etc" 6 .
Teritoriul Bucovinei urma să fie mărit cu o parte din ţinutul Hotin, cu
zona Herţei din ţinutul Dorohoi şi cu zona Domei din România. Prin
articolul XI, frontiera de munte a României urma să fie rectificată
importante

bogăţii

1

Ibidem.
Ion Agrigoroaiei, Ovidiu Ştefan- Buruiană, op. cit., p. 31.
3
Ibidem.
4
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 47- 48.
5
R. W. Seton Watson, O istorie a românilor din perioada romană până la înfăptuirea
unităţii naţionale, Brăila, Editura lstros, 2009, p. 439.
6
Ion Agrigoroaiei, Ovidiu Ştefan- Buruiană, op. cit., p. 32.
2
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considerabil în favoarea Imperiului Austro-Ungar. În zona de sud a
Bucovinei se menţiona că, viitoarea frontieră „ la 2 km la sud de Păişeni ,
peste litera N din cuvântul Păişeni peste litera O din cuvântul Moldova,
peste litera I din cuvântul Cornul Luncii, peste marginea de est a
localităţii Rotopăneşti şi peste marginea de sud de Mihăieşti, iar la est de
oraşul Siret, frontiera urma să fie trasată pe marginea de est de Talpa, pe
la marginea de est de Călineşti, punctul 396, 402 la Yi km de Dersca,
peste punctul 189, 198, 332, 304, fântâna cu cumpănă la 1 km la sud-vest
de punctul 311, pe marginea de est a Baranca, pe marginea de est de
Filipăuţi, punctul 251, până la Prut la 1 km est de Lunca" 1 • Practic,
aplicarea tratatului ar fi determinat intrarea unei importante zone
muntoase situate la sud de Vatra-Domei, a câtorva sate limitrofe oraşelor
Suceava şi Siret, alături de un teritoriu semnificativ din zona Herţei,
inclusiv târgurile Mihăileni şi Dorohoi, într-o Bucovină parte a unei
Austro-Ungarii lărgite. 2 În contextul modificărilor geopolitice determinate
prin semnarea tratatelor de pace de la Brest-Litovsk şi Bucureşti, în
toamna anului 1918 se prevedea extinderea districtelor Câmpulung, Gura
Humorului şi Siret, cu teritoriile cedate de România, înfiinţarea unui
district judecătoresc cu reşedinţa la Ţureni, care să cuprinde şi satele
limitrofe Herţei. Un alt district judecătoresc cu sediul la Hotin, avea
arondate localitătile situate în nordul Basarabiei care urmau să intre în

componenţa Buc~vinei. 3

La 16 octombrie 1918 împăratul Carol I de Habsburg a lansat
manifestul Către popoarele mele credincioase, propunând reorganizarea
pe baze federative a Imperiului Austro-Ungar4 , în şase state independente
(austriac, ungar, ceh, polon, iugoslav şi ucrainean)5. În această proiecţie
Transilvania rămânea în componenţa Ungariei, neamintindu-se ce fel de
statut urmau să aibă Bucovina şi oraşul Trieste. Se preciza, totuşi că
locuitorii acestora vor avea posibilitatea de a opta pentru unul dintre cele
şase state amintite mai sus. Bucovina era reprezentată în Parlamentul de la
Viena de şase deputaţi. Deputatul bucovinean Constantin Isopescu-Grecul
a expus la 21 februarie 1918 în Camera Deputaţilor din Parlamentul
vienez poziţia românilor în privinţa Bucovinei considerată drept o
„veritabilă moştenire curat românească" 6 . În replică, deputatul ucrainean
Ilya Semaka a expus la 6 martie de la tribuna Camerei Deputaţilor
1

Constantin Ungureanu, op. cit., p. 36-37.
Ibidem, p. 37.
3
Ibidem.
4
ANIC fond Iancu Flondor, dosar 19, f. 57.
5
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 83.
6
Ştefan Purici, I918: Concepţii privind viitorul Bucovinei, în „Ţara Fagilor" (Almanah
cultural-literar al românilor nord -bucovineni alcătuit de Dumitru Covalciuc), Cemăuţi
Târgu Mureş (XVIII), 2009, p. 46.
2
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pretenţiile

ucrainenilor (şi) la judeţele Cernăuţi, Storojineţ şi Siret,
considerate a fi majoritar etnic ucrainene (anterior solicitările ucrainene
au inclus judeţele Vijniţa, Văşcăuţi, Coţmani şi Zastavna). 1 Deputatul
ucrainean Nikolai Wasilko a solicitat împărţirea Bucovinei între români şi
ucraineni 2 , propunere respinsă de către deputatul socialist Gheorghe
Grigorovici în ultima şedinţă din 22 octombrie 1918 3 . O poziţie similară a
manifestat în intervenţia sa şi deputatul german Anton Keschmann,
reprezentantul celor 200 OOO de germani din Bucovina şi Galiţia, el
solicitând rezolvarea echitabilă a problemei naţionale în cazul
conaţionalilor săi şi respingând varianta împărţirii provinciei. Deputatul
evreu Benno Straucher a declarat că-i reprezintă pe evreii din Galiţia de
Est şi Bucovina, el plasându-se în opoziţie cu Salo Weisselberg, fost
primar al Cernăuţiului. 4 Constantin Isopescu-Grecul a declarat că el
„renunţă la orice act de cesiune din partea d-lui Wasilko şi că aşteaptă cu
toată liniştea hotărârea conferinţei de pace" 5 • În perioada următoare,
pretenţiile ucrainenilor au crescut considerabil ele urmârind anexarea
întregii Bucovine la un stat ucrainean 6 • În aceste condiţii, reacţia
românilor bucovineni nu s-a lăsat prea mult aşteptată. La 3 noiembrie
1918 Austro-Ungaria a solicitat semnarea unui armistiţiu 7 , iar la 11
noiembrie Imperiul German a semnat armistiţiul de la Compiegne.
„Prăbuşirea Imperiului devenea fapt împlinit. La 28 octombrie îşi
proclama independenţa Cehoslovacia, la 2 noiembrie Ungaria se proclama
independentă (dar fără a recunoaşte eliberarea Transilvaniei), lal 1
noiembrie Polonia devenea republică independentă, la 12 noiembrie se
proclama republică Austria, la 24 noiembrie Vocea Populară centrală
proclama constituirea Statului Sârbo-Croato-Sloven. Unirea Bucovinei
(15/28 noiembrie) şi a Transilvaniei (18 noiembrie/I decembrie) au
condus la înfăptuirea României întregite" 8 . În condiţiile înfrângerilor
zdrobitoare suferite de Puterile Centrale în război, guvernul Marghiloman
a fost silit să demisioneze la 24 octombrie/6 noiembrie 1918. S-a format
1

Ibidem.
ANIC fond Iancu Flondor, dosar 19, f. 59.
3
Ştefan Purici, op. cit., p. 50.
4
ANIC fond Iancu Flondor, dosar 19, f. 59.
5
Ibidem.
6
Pe larg vezi la David E. Murphy, Enigma Barbarossa. Ce ştia Stalin, traducere Mona
Iosif, Bucureşti, Editura Militară, 2013, p. 56 şi urmt.
7
United State s Department of State, Papers Re/ating to the Foreign Relations of the
United States, 1919. The Paris Peace Conference (infra: FRUS), Volume II, U. S.
Govemment
Printing
Office,
1919,
p.
17 5,
disponibilă
la
adresa
http://digital.library.wisc.edu/1711.dl/FRUS.FRUS l 9 l 9Parisv02, site accesat la 27
martie 2014, p.178-179.
8
Ion Agrigoroaiei, Ovidiu Ştefan- Buruiană, op. cit., p. 40.
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un guvern condus de generalul Constantin Coandă, ce avea ca obiectiv
„mobilizarea armatei şi reintrarea României în acţiune alături de Aliaţi. Au fost
dizolvate Camerele alese în 1918 şi declarate nule şi neavenite toate măsurile
guvernului precedent (inclusiv, deci, a tratatului de la Bucureşti)" 1 • Iancu
Flondor a cerut prin intermediul lui Zotta, ajutorul armatei române. 2 La 6
noiembrie 1918, trupele Diviziei a VIII a conduse de către generalul Iacob Zadik
s-au instalat în localitatea de frontieră Burdujeni, înaintând din ordinul lui
Alexandru Marghiloman până în Cernăuţi 3 . În Ordinul transmis generalului
Iacob Zadik se arăta că „acesta împreună cu toţi grănicerii şi jandarmii aflaţi în
serviciu pe frontiera Bucovinei să ocupe fără întârziere localităţile Iţcani şi
Suceava, şi apoi, progresiv, întreaga provincie în frunte cu Cernăuţii". 4 În
această importantă misiune s-au regăsit şi trupele de grăniceri din judeţele
Dorohoi, Botoşani şi Suceava. 5 Detaşamentele pentru eliberarea Bucovinei au
redenumite extrem de sugestiv în „Dragoş", fost „Dorohoi", „Alexandru cel
Bun", fost „Botoşani" şi „Suceava", fost „Fălticeni" 6 . La 11 noiembrie 1918,
orele 9, trupele române au intrat în marele oraş Cernăuţi 7 . A vând în vedere
informaţiile care sugerau un atac din partea trupelor ucrainene, Marele Cartier
General al Armatei Române a ordonat la 12 noiembrie pacificarea întregii
provincii în timpul cel mai scurt cu putinţă. Începând cu 19 noiembrie au fost
extinse operaţiunile militare la nord de cursul râului Prut până la localitatea
Şipeniţa, avansând recunoaşteri până la linia Mahala-Sadagura-CozmeniOrăşeni.
Dislocarea trupelor române avea următoarea configuraţie:
Detaşamentul Suceava cu majoritatea subunităţilor la Şipeniţa, dispunând de
patrule orientate în direcţiile Stara Lazkovska şi Orăşeni, un post de pază la
podul de peste Prut de pe drumul Cozmeni - Hliniţa, precum şi alte posturi de
pază la frontiera de vest a Bucovinei spre Snyatin. Detaşamentul „Alexandru cel
Bun la nord de oraşul Cernăuţi, lângă postul de peste Prut al şoselei Cernăuţi
Sadagura, cu recunoaşteri trimise în zona Mahala - Noua Suliţa. Detaşamentul
Dragoş care staţiona în Cernăuţi (la 19 noiembrie aici va sosi de la Iaşi pe calea
ferată, Regimentul 13 Infanterie „Ştefan cel Mare"). La 21 noiembrie finalizarea
operaţiunilor militare dintre Prut şi Nistru a fost decisă de către Comandamentul
Militar Român, prin împărţirea în trei sectoare, repartizând pentru fiecare câte un
regiment de infanterie întărit: Regimentul 13 în ţinutul Zastavna. Regimentul 25
(în curs de transportare de la Vaslui) la Cozmeni şi Văşcăuţi. Regimentul 37 la
Cernăuţi. Acţiunea a fost finalizată la 28 noiembrie când pe vechea frontieră de
nord şi vest a Bucovinei dintre Ceremuş şi Nistru, a fost fixat un cordon de post
de grăniceri. În total, efectivele Diviziei a VIII-a se cifrau la 261 de ofiţeri şi

1

Ibidem, p. 41.
Alexandru Marghiloman, Note politice, voi. IV, 1918-1919, Editura Institutului de
Arte Grafice „Mihai Eminescu'', Bucureşti, 1927, p. 114.
3
Ion Bulei, op. cit., p. 243.
4
Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 84.
5
Ibidem.
6
Ibidem.
7
Alexandru Marghiloman, op. cit., p. 133.
2
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7542 trupe (2316 cai şi 417 trăsuri). 1 La 28 noiembrie 1918 în mod progresiv s-a
trecut la înlocuirea Jandarmeriei Regale cu jandarmi români procesul fiind
definitivat abia în 1921 2 . Recunoaşterea internaţională a Unirii Bucovinei cu
Regatul Român a fost realizată prin intermediul Tratatului de Pace de la Saint
Germain (semnat de către delegaţia română la 9 decembrie 1919) 3 fără a se pune
pune nici un singur moment legitimitatea părţii române asupra acestui teritoriu.
Politica autorităţilor române a alternat - în funcţie de situaţie - de la
valorificarea principiului istoric cu cel al naţionalităţilor, utilizând oportunităţile
anului 1918 în reconstituirea (întregirea) statului naţional. Această formulă a
evoluat la limita situată între statul naţional şi cel multinaţional, dată de
raporturile majoritate/minoritate la scara teritorială a provinciilor unite cu
Regatul Român în 1918 (Basarabia, Transilvania, Crişana Banat, Maramureş şi
Bucovina)4. Hotărârea Congresului General al Bucovinei a fost consfinţită prin
Decretul-lege nr. 3 744 din 18/31 decembrie 1918, ratificat de Parlamentul
României Mari la 29 decembrie 19195 . Pe fondul evenimentelor de la sfârşitul
primului război mondial, această luptă s-a acutizat, conducând la mari mişcări
populare şi la destrămarea monarhiei bicefale 6 . Pe ruinele sale şi ale altor
imperii, în 1918 s-au format statele naţionale Polonia, România, Ungaria,
Austria sau cele de confederare slavă, cum au fost Cehoslovacia şi Iugoslavia
7
(majoritatea având un procentaj relativ ridicat al minorităţilor naţionale) .
8
Disoluţia imperiului austro-ungar a creat - e adevărat - un vid de putere în
9
spaţiul central-european • Acest lucru le-a permis românilor - o şansa unică, cel
puţin până acum - crearea unui stat naţional. Metamorfozele petrecute în acest
spaţiu au avut o desfăşurare similară în cazul României, Poloniei, Serbiei,
0
Cehoslovaciei ' .

Dumitru Preda, Vasile Alexandrescu, Costică Prodan, op. cit., p. 88.
ANIC fond Iancu Flondor, dosar 14, f. 34-35; Ilie Nuţu, Jandarmeria din Bucovina
(noiembrie 1918-mai 1919) în Mihai Iacobescu (coordonator), Istorie şi educaţie. In
Honorem Mihai Lazăr, Iaşi, Editura Junimea, 2012, p. 300; 303-306.
3
H. W. V. Temperley, A History of the Peace Conference of the Paris, voi. V.,
Reconstruction and Protection of Minorities, London, Henry Frowde and Hodder
&Stoughton The Lancet Building, 1921, p. 148.
4
Gabriel Andreescu, Naţiuni şi minorităţi, Iaşi, Editura Polirom, 2004, p. 132. Vezi
evoluţia mecanismului de protecţie minorităţilor naţionale la nivelul României Mari.
5
„Monitorul Bucovinei", fascicula 7, Cernăuţi, 2 ianuarie 1919, p. I - 2; Ion Nistor, op.
cit., p. 397.
6
Al. Procopovici, Luptele naţionale din celălalt veac: Bucovina care a fost şi care va să
fie, extras din „Transilvania", Sibiu, 73, nr. 12, p. 12.
7
Gheorghe Iancu, Problema minorităţilor etnice din România în documente ale
Societăţii Naţiunilor (1923-1932), Cluj-Napoca, Editura Argonaut, 2002, p. 29.
8
Paul A. Hinnebrand, op. cit., p. 205-206.
9
Paul Scott Mowhrer, Balkanized Europea Study In Politica/ Analysis and
Reconstruction, New York E. P. Dutton Company, 1921, p. 31.
10
Dumitru Suciu, Evoluţia ideii de Europă unită, Bucureşti, Editura Historia, 2007, p.
174-175.
1
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Mărturii

documentare despre luptele din vara anului 1917
aflate în colecţiile Muzeului Judeţean Satu Mare
dr. Viorel Ciubotă
muzeograf Mihaela Sălceanu

Unele dintre cele mai înălţătoare momente din timpul participării
României la Primul Război Mondial au fost, fără îndoială, luptele din vara
anului 1917 de la Mărăşeşti, Mărăşti şi Oituz, lupte care au demonstrat
capacitatea armatei române de a declanşa, într-o primă etapă, a unei
ofensive la Mărăşti-Nămoloasa, iar apoi a rezista eroic pe linia defensivă
de la Mărăşeşti-Oituz.
Dacă în anul 2016 vă prezentam foarte succint colecţia Cuculis
aflată în proprietatea instituţiei muzeale sătmărene, astăzi, dorim să
prezentăm această colecţie mai detaliat, atât pentru informarea
specialiştilor, dar şi ca o invitaţie la Satu Mare pentru a studia această
adevărată comoară documentară. În anul 1980, în luna octombrie,
instituţia noastră primea de la Grigore Cuculis din Tulcea o scrisoareofertă prin care acesta oferea spre vânzare 427 de ilustrate, 25 ilustrate de
pe front din Primul Război Mondial, o bancnotă de 500 de lei cu un
înscris comunist „Jos Antonescu". Muzeul i-a oferit 9.290 de lei. În 20
octombrie 1980 tulceanul oferea printr-o ofertă realizată după toate
regulile muzeografice, o colecţie cuprinzând scrisori de campanie, scrisori
militare, corespondenţă cenzurată, scrisori ale prizonierilor de război şi
alte documente privind Primul Război Mondial, inclusiv perioada
neutralităţii, organizate într-un exponat filatelic, montat pe coli Schaubek,
cu texte explicative, intitulat „ România în Primul Război Mondial Omagiu luptătorilor pentru Marea Unire", totalizând 316 planşe grupate
în 17 secţiuni. Colecţia formată în decurs de 40 de ani a obţinut medalia
de aur la Expoziţia filatelică republicană Sucidava 977, medalia vermeil
la expoziţia organizată la Ateneul Român între 1-6 iulie 1980. Cuculis
cerea pentru colecţie suma de 50.000 lei, instituţia noastră oferindu-i
37.000 lei. 1
În 1O octombrie 1980, Cuculis făcea o nouă ofertă importantă: 207
ziare (22 titluri) din perioada interbelică, 17 bucăţi din corespondenţa
familiei N. Lahovary 2 datând din anii 1911-1937; 2 bucăţi corespondenţă
Muzeul Judeţean Satu Mare, Arhiva permanentă, dosar achiziţii 1980, f.47.
Este vorba de Alexandru Lahovary, născut la Paris în anul 1855. Studiile le face în
Franţa, intrând apoi în corpul diplomatic al României: 1893-1899 ambasador la Roma,
1902-1906 ambasador în Turcia, 1906-1908 ambasador la Viena, unde construieşte
capela ortodoxă, 1908-1917 ambasador în Franţa, 1917-1928 ambasador în Italia, unde a
organizat repatrierea prizonierilor de război români în România. Moare la vârsta de 90
1

2
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Grigore Gafencu 1 din anii 1930-1933; 8 scrisori aparţinând deputatului de
Baia Mare, Aurel Nistor, 2 dintre anii 1902-1938; 24 de bucăţi din
corespondenţa deputatului de Tecuci, Ştefan Gheorghiu, fost luptător la
Mărăşeşti, datând din anii 1919-1939; corespondenţă din al Ii-lea Război
Mondial-53 bucăţi; ilustrate din Transilvania-277 bucăţi; Oltenia-193
bucăţi; Moldova -79 bucăţi; Bucureşti-234 bucăţi etc. Pentru toate cerea
suma de 37.23 7 lei, muzeul achiziţionând doar 1805 bucăţi cu suma de
26.000 lei. În 20 decembrie 1980, Cuculis făcea o nouă ofertă care
cuprindea 48 de planşe care completau exponatul România în Primul
Război Mondial, o colecţie de ilustrate cu familiile regale ale Europei din
perioada 1895-1914, colecţie care aparţinuse mareşalului Palatului Regal
Henry Catargi 3 , pentru care cerea suma de 27 .100 lei. Colecţia a fost
achiziţionată în 4 august 1981 cu suma de 18.176 lei, aceasta fiind de fapt
şi ultima achiziţie de la marele colecţionar din Tulcea, instituţia noastră şi
4
ţara în general intrând într-o profundă criză.
Grigore Cuculis ( 1928-1986), a fost unul dintre acei oameni
dedicaţi, datorită cărora s-au salvat multe artefacte istorice, mai ales în
perioada comunismului, când a existat o tendinţă oficială de distrugere a
trecutului „burghez" al României.

de ani în 1950. Cf. Who's who in Central and East-Europe 1933-34, Zurich, 1935, p.
542 şi www.genicom/people/Alexandru-Emanuel.
1
Grigore Gafencu ( 1892-1957), avea studii de drept la Universităţile din Geneva şi
Paris. S-a reîntors în ţară şi a luat parte la războiul balcanic în 1913 ca sublocotenent în
Reg. 1O din Divizia 2-a. În anul 1917 a fost pilot pe un avion de observaţie luând parte la
bătălia de la Mărăşeşti. În 3 noiembrie 1918 a efectuat celebrul zbor de la Iaşi la Salonic
de unde l-a adus pe Victor Antonescu, ambasadorul nostru de la Paris care era mesagerul
cu instrucţiuni de la Georges Clemanceau, prim ministrul Franţei şi Franchet d'Esperey,
comandantul corpului expediţionar franco-englez care acţiona în Balcani, privind
cooperarea trupelor franceze şi române pe frontul sud-estic. După război devine membru
al Partidului Ţărănesc, ajungând în anul 1928 deputat, iar apoi senator. Între anii 19381940 a fost ministru de externe în cele cinci guverne care s-au succedat. După demisia
din 1 iunie 1940, ajunge ambasador la Moscova. cf. Nicolae Petrescu, Grigore Gafencu,
Bucureşti, f.a., p.7-12.
2
Dr. Aurel Nistor ( 1873-1946), s-a născut în Lucăceşti, jud. Satu Mare, în familia
preotului Ioan Nistor. A fost doctor în drept al Universităţii din Budapesta, activând
după Marea Unire în cadrul Partidului Naţional Liberal. A ocupat funcţiile de deputat,
prefect al judeţului Satu Mare, primar al oraşului Baia Mare. Cf. Dr. Robert C. Tokolyi,
Primarii oraşului Baia Mare în perioada 1919-1950 Cronologie şi câteva date
personale, în Revista arhivei maramureşene, Baia Mare, 2014, p. 131-132.
3
Catargi Henry ( 1860-1944), licenţiat în drept la Paris, preşedinte al Tribunalului
Bucureşti, cenzor şi director la Banca Naţională, Mareşal al Palatului Regal între 19161919, ambasador la Bruxelles între anii 1919-1930. S-a retras la venirea la putere a lui
Carol al Ii-lea. Cf. www.artmark.ro
4
Muzeul Judeţean Satu Mare, Arhiva permanentă, achiziţii pe anul 1981, f. 92-95.
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Despre personalitatea lui Grigore Cuculis a scris câteva rânduri
extrem de calde criticul de teatru Aurel Ifrim, într-o cronologie a teatrului
tulcean dintre anii 1950-1989: „Imaginaţi-vă un omuleţ rotofei, cu un
debit verbal copleşitor, sclipitor şi ameţitor prin verbul plin de haz, citând
din clasici la fiecare pas, dând iluzia că ştie toate cele lăsate de Domnul
pe lume, actor strălucit, totodată, iar la nevoie, cabotin de circumstanţă,
după cum dictau împrejurările. Grigore Cuculis mai stăpânea şi arta rară
de a fi foarte convingător. Deşi numit în diverse funcţii de stăpânirea
anilor 40, Cuculis nu le-a făcut niciodată „jocurile". S-a prefăcut tot
timpul că le este supus, dar era un truc ... " (Aurel Ifrim, O cronologie a
teatrului tulcean, anii 1950-1989).
Colecţia Cuculis cuprinde un total de peste 4.000 de numere de
inventar. Documentele din exponatul închinat Primului Război Mondial
sunt extrem de importante pentru că ne ajută să reconstituim faptele
istorice şi prin prisma celor „mici", a oamenilor care au fost zi de zi în
tranşeele frontului, îndurând foametea, frigul, gloanţele şi obuzele,
privaţiunile de tot felul, bolile nimicitoare, cum ar fi tifosul şi mai ales
teribila gripă spaniolă. Dar aceste documente sunt indispensabile în
restituirea stării de spirit a soldaţilor şi a ofiţerilor români aflaţi în prima
linie, a idealurilor pe care le nutreau. Nota generală ce transpare din
documentele de faţă este speranţa într-un viitor mai bun.
Cea mai frumoasă carte poştală în acest sens este aceea trimisă în
1 iulie 1917 de sublocotenentul Fanny Gheorghiu 1 unei prietene din care
rezultă pregnant aceste speranţe într-un viitor mai luminos şi mai bun:
Duduiţă Cuţa2
Am primit rândurile matale, peste cari plutesc ca o visare un aer
de uşor pesimist. De ce? De ce „ duduie Cuţa? De ce aşa de tristă şi aşa
de fudulă că nici măcar nu vrei să te arăţi.
De ce? - că doar suntem şi noi elită acum, ditai ofiţeri, et par
concequance 3 nu mai vorbeşti mujicilor - ci te adresezi ofiţerilor.
Văd eu că te persecută refrenul cântecului ce ne aminteşte
vremuri atât de frumoase. E greu? Efoarte greu, dar la dracul-curaj - ce
atâta. Ca mâine, poimâne, prevăd, vom fi iarăşi laolaltă şi un dublu brio

1
Probabil este vorba de deputatul de Tecuci Vasile D. Gheorghiu, născut în anul 1893,
membru al P.N.Ţ., şef al organizaţiei din Tecuci, prefect al judeţului , deputat de Tecuci
între anii 1932-1933. Cf. Politics and Politica/ parties in Roumania, London, 1936, p.
451.
2
Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia Grigore Cuculis, inv. nr. 30.835. Publicată de V.
Ciubotă, Mărturii documentare din Primul Război Mondial, în Transilvania în
modernitatea românească. De la mişcarea naţională, la autodeterminare şi integrare In
honorem Gheorghe Iancu, Cluj-Napoca, 2015, p. 271-272.
3
Prin consecinţă (limba franceză în original).
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(sughiţ),

vom cânta ace/aş refren ca pe o dulce amintire, în superbul celui
mai îndreptăţit chef, udat de cea mai adevărată bucurie.
Noi, noi o ducem bine. Ca visguroii (poporul) ne frământăm toată
noaptea iar ziua dormim cât putem şi putem - vezi - toată ziua.
Sperăm că în curând vom rupe nodul gordian şi vom trece, în
sunetul fanfarelor victorioase, peste ei să luăm aceia ce e al nostru. Vor fi
ploi de bucurii şi dureri, de decepţii şi de mândrie - furtuna va trece însă
- şi un soare limpede, cald, soarele dreptăţii va lumina pământul liber şi
o lume mai bună.
Din ţărâna acestui pământ liber va eşi rodul viitor, rod cinstit,
adevărat, egal- drept. A dar - eu vorbesc ca cel care a mâncat şi apoi
deinde filosofar/ şi îmi vine să turbez când vă ştiu în ce strâmtoare vă
găsiţi. E însă vremea privaţiunilor, a virtuţilor, a calităţilor de tot soiul.
Şi a ştii să rabzi, a suferi e o virtute şi onoare [a} oamenilor virtuoşi.
Dar îmi este foame ... onoarea... E şi acesta un sacrificiu, fie chiar
pe altarul patriei. Încolo bine Duduiţa Cuţa.
Şi

cu respect te
salută

Fanny2
După

o iarnă cumplită şi plină de privaţiuni dar şi de pregătire
mai ales prin participarea misiunii franceze conduse de generalul
Berthelot 3 , armata română era capabilă în vara anului 1917 să pornească
la ofensivă, fapt ce se şi întâmplă efectiv la 9 iulie 1917, când cele 228 de
guri de tun ale Armatei a II-a Române dezlănţuie un foc nimicitor pe linia
4
Focşani - Nămoloasa, pornindu-se apoi la atac.
Atacul din păcate a trebuit să fie oprit deoarece se produce acea
cădere a frontului rusesc în Galiţia, iar armata română trebuie să treacă la
o redistribuire a trupelor pentru a acoperi golurile lăsate de ruşi, retraşi să
acopere frontul din Galiţia.
În noaptea de 23-24 iulie 1917 începe contraofensiva germană sub
conducerea feldmareşalului Mackensen, în sectorul Mărăşeşti, care 1ş1
propunea ca în termen de două săptămâni să ocupe Moldova. Sute de
tunuri grele au pornit o canonadă nimicitoare.
asiduă,

Proverb latin celebru Primum vivere deinde philosophari (Mai întâi să trăieşti şi apoi să
filosofezi).
2
Este vorba de sublocotenentul Fanny Gheorghiu.
3
Henri Berthelot ( 1861-1931 ), general francez, şef al misiunii franceze pe lângă armata
română. Cf. O. G. Lecca, Dicţionar istoric, arheologic şi geografic al României,
Bucureşti, 193 7, p. 66.
4
Alexandru Averescu, Notiţe zilnice din război (1916-1918), Bucureşti, 193 7, p. 184186.
1
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Vă

vom prezenta în continuare patru cărţi poştale trimise direct
din linia întâi din care se poate vedea dramatismul şi intensitatea
încleştărilor.

Prima carte poştală este trimisă de sublocotenentul Alexandru
Popovici, Reg. 83 inf., Divizia 10-a, lui Ianis Vasilatos din Sulina.
Unitatea se afla în zona Nicoreşti şi avea misiunea de a respinge forţele
inamice ce atacau pe direcţia Mărăşeşti şi a restabili linia de apărare pe
frontul lveşti-Siret 1 •
Din document reiese intensitatea deosebită a luptelor şi lipsa de
timp pentru scris: ,Jţi scriu grăbit şi-ţi notific că până acuma sunt bine şi
sănătos. La fel şi Nicu Cuculis vărul tău. Cum vom avea mai mult timp îţi
vom scrie mai multe amănunte. "2
A doua carte poştală este trimisă de locotenentul Ştefan Dumitru
din Corpul 2 Armată care ocupa la Mărăşeşti o linie începând cu cota
1234 - culmea Sboina Neagră, cota 1375, cota 827 est - dealul Titiana Vârful Streiului. 3 Cartea poştală era trimisă fratelui său Ioan Dumitru,
învăţător în Folteşti din judeţul Galaţi şi reflectă tot tragismul şi măreţia
în acelaşi timp a încleştărilor de la Mărăşeşti. Vom reproduce in extenso
conţinutul cărţii poştale:
,,Dragă

Ioane,

N-am răgazul necesar să-ţi scriu azi mai multe, a1c1 şuieră
gloanţele şi obuzele şi şrapnelele ca în iadul de pe lumea ailaltă, dacă o fi
undeva altă lume. Suntem atacaţi în valuri de nemţi că te miri de unde
răsar alţii pe câţi secerăm aici. Ai noştri ieri au trecut la atac în cămăşi
şi izmenede căldură ce era: arşiţă mare, soarele dădea şi arşiţă de atâtea
explozii de obuze şi şrapneluri ... iadul pe pământ nu alta. Au căzut şi deai noştri şi inamicul ce să-ţi zic, stive stau leşurile lor în această ţară a
nimănui. Stau cu casca pe cap şi când dorm, că se doarme câteva minute
pe noapte, în picioare, aţipit pe mitraliera încinsă care fierbe de atâta foc.
Nu am dormit nimenea din ai noştri de câteva zile că nu se poate şi
primejdia ne paşte de pe tot locul. Ori noi, ori ei, dar cred că o să fie ori
noi, că se bat românii ca leii de la Plevna lui 877 că de aia sunt români şi
pământul sfânt al nostru nu se poate da cu una cu două. Nu ştiu Ioane deai scăpa de aici, dară de-oi scăpa multe am să-ţi zic. Frate Ioane, te sărut
pe tine şi pe părinţii tăi şi ce-o vrea Dumnezeu să fie.
Lt. Şt. Dumitru
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz. Documente militare, Bucureşti, 1977, p. 242 şi 252.
Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia Grigore Cuculis, inv. nr. 30.905. Publicată în V.
Ciubotă, op. cit„ p. 272-273.
3
Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz„„ p. 195.
1

2
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Nu

ştiu

căzut bieţii

nimic de Marin şi de Petre al lui nea Vasile. Cred că au
la o pădure de-aici, ce-i până la Răzoare, la câţiva paşi de

mine.
Spune-i lui Culai că frate-su a căzut rănit acu două zile, după ce
s-o purtat ca cei mai bravi, cu dreapta lovită a tras la mitralieră cu
stânga până l-o luat cu brancarda căzut peste bandă. Zic că o să scape.
Ştefan " 1
Menţionăm că lupta de la pădurea Răzoare desfăşurată în 6 august
1917 a rămas în analele armatei române ca un exemplu de curaj şi spirit
2
suprem de sacrificiu.
Următoarea carte poştală pe care o prezentăm este în continuarea
celei anterioare, datând de la sfârşitul luptelor de la Mărăşeşti şi este
trimisă de Gheorghe Alexandri din Regimentul 33 infanterie, Divizia 1O-a
şi este adresată fratelui său Nicu Alexandri din Sulina:
Nicuşor,

,,Am ieşit cu bine iară cu ajutorul Celui de Sus. Au avut loc
încleştări mari şi nâprasnice. Nu-ţi scriu mai mult că nu am vreme şi stau
în câmpie deschisă, iară curierul pleacă la [. ..} "3
După

cum se ştie la 3/17 martie 191 7 guvernul rus a aprobat
constituirea unui Corp de voluntari ardeleni care să lupte alături de armata
română. Primele trupe ardelene au ajuns la Iaşi în 7 iunie 1917 şi au depus
jurământul de credinţă în faţa regelui Ferdinand în 8 iunie 1917. Cei 1500
de voluntari făceau parte din legiunea „Horea, Cloşca şi Crişan" şi au luat
parte efectiv la luptele din vara anului 1917, acoperindu-se de glorie la
Mărăşeşti. 4 Între voluntarii ardeleni am putut identifica mai mulţi soldaţi
proveniţi din judeţul Satu Mare. Astfel, din Racşa, o localitate din Ţara
Oaşului, sunt amintiţi: Neamţ Toader al lui Văsâi Ion Tomii, Văsâi Tonte
a Tonteoaii, Conţ Toma al Tuşerului, Gheorghe Crăciun al lui Grigoru
Nicoresii, Oniga Ioan, Boje Ion a lui Ionu lui Grigoru lui Iecobaşi, Balaşi
Gheorghe al lui Dănilă, Cherecheş Simion al lui Nonuţ, Cherecheş Ion al
lui Onac, Crăciun Ion zis Şefu. Ei îşi aduceau aminte cum în primăvara
lui 1917 dr. Vasile Lucaciu, vorbindu-le de situaţia grea din Moldova, i-a

Publicată în V. Ciubotă, op. cit., p. 274-275.
Cf. Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz ... , p. 332-333.
3
Şters de cenzura militară. Muzeul Judeţean Satu Mare, Colecţia Grigore Cuculis, inv.
nr. 30.904. Publicată de V. Ciubotă, op. cit., p. 273-274.
4
Cornel Ţucă, Prizonierii români din armata austro-ungară internaţi în Rusia, ClujNapoca, 2011, p.133.
1
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îndemnat ca să se înroleze în batalioanele de voluntari şi să participe la
eliberarea ţării de duşmani şi la dezrobirea Ardealului. 1
Un alt posibil voluntar pe frontul de la Mărăşeşti ar putea fi Ioan
Toth, „fost ostaş la frontul României", care apare într-un Registru al
donatorilor la biserica din Hotoan, o mică localitate din sudul oraşului
Carei, la poziţia 380, spre sfârşitul anului 1918, care „În semn de
mulţumită către Dumnezeu că l-a scăpat din rezbelul de 4 ~ ani a dăruit
Sfintei Biserici o sută de coroane". 2
Sergentul Boţea Gheorghe, originar din Vezendiu, era decorat în
anul 1932 cu medalia Ferdinand I cu spade şi panglică, pentru că a făcut
parte din Corpul voluntarilor ardeleni participanţi la războiul pentru
întregirea neamului. Decretul poartă numărul 1672 şi datează din 14 mai
1932. 3
Cel mai cunoscut voluntar sătmărean din Primul Război Mondial a
fost fără îndoială Gheorghe Patachi - Văleanu, născut în anul 1888, în
Vezendiu. Avea studii în drept şi conservator făcute la Viena. A luat parte
la luptele din Moldova din anul 1917, fiind apoi ofiţer de informaţii în
timpul campaniei armatei române în Transilvania şi Ungaria, fiind trimis
de multe ori în misiuni periculoase pentru a strânge informaţii din spatele
frontului inamic. A luat parte la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 decembrie 1918, fiind amintit de unii dintre participanţi pentru
cântecele patriotice cu care a încântat auditoriul 4 . După Marea Unire a
fost ales deputat de Ecedul Mare în primul parlament al României Mari
(noiembrie 1919). Moare în anul 1939. 5
Vom încheia cu un pasaj extrem de semnificativ pe care unul
dintre combatanţii primului război îl scria pentru soţia şi fetele lui la
capătul războiului, în 9 august 1919: „Necazurile sunt multe, să mulţumim
însă lui Dumnezeu că m-a învrednicit pe mine tăticul vostru a fi printre
cei ce istoria îi va mări cât va trăi omenirea". 6
Din păcate realitatea din zilele noastre când istoria este tot mai
mult exilată din cotidian contrazice prezicerea lui Vasile Jora, şeful
oficiului militar al Diviziei a 7 -a infanterie.
Cf. Viorel Ciubotă, Lupta românilor sătmăreni pentru unire (1918-1919). Satu Mare,
2004, p.79.
2
Cf. Viorel Ciubotă, Mărturii din Hotoan din Primul Război Mondial, în Eroii
Neamului, nr. I, din 31 ianuarie 2017, p. 15.
3
Documentul se află într-o colecţie particulară.
4
„„. a ne delecta cu cântecele renumitului cântăreţ al nostru român Vălean, ungurean şi
voluntar în Armata română."cf. V. Ciubotă, Lupta românilor„„ p. 148.
5
Viorel Câmpean, Oameni şi locuri din Sătmar, voi. II, Satu Mare, 20 I O, p.194 şi V.
Ciubotă, Lupta românilor„„ p. 303.
6
Muzeul Judeţean Satu Mare, fond Grigore Cuculis, inv. nr. 30.922. Publicat în V.
Ciubotă, Mărturii documentare„ „ p. 281.
1
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Scrisoare

trimisă

de sublocotenentul Fanny Gheorghiu în 1iulie1917
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Carte poştală trimisă de locotenentul Ştefan Dumitru în august 191 7
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„ DIN TARINA ACESTUI

PĂMÎNT LIBER

VA ESI RODUL VIITOR . "

Scrisoare trimisă de sublocotenentul Fanny Gheorghiu în 1iulie1917
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Brevet privind acordarea medalie Ferdinand I cu spade şi panglică
sergentului Boţea Gheorghe din Vezendiu care a făcut parte din Corpul
Voluntarilor ardeleni şi bucovineni la 14 mai 1932.

198

https://biblioteca-digitala.ro

Drapel al Maramureşului la Alba Iulia
muzeograf Gheorghe Todinca
Director Muzeul Maramureşan Sighetu Marmafiei

În zilele Marii Uniri din anul 1918, satele Maramureşului au fost
cuprinse de entuziasm în organizarea autorităţilor române din zona
Maramureşului istoric şi de pregătire pentru participarea la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia.
La îndemnul preotului greco-catolic Andrei de Kovats (18451918), locuitorii comunei Bârsana confecţionează un drapel tricolor
românesc, scut şi simbol al românilor în anul de fericită amintire 1918.
Andrei de Kovats, de pe patul de moarte, a binecuvântat steagul
tricolor.
În Protocolul întocmit la Marea Adunare a românilor din comuna
Bârsana ţinută la 24 noiembrie 1918, se arată că se hotărăşte că „steagul
nostru, cu care am fost la adunarea de constituire a Sfatului Naţional
Român Comitatens să fie aşezat fn turnul bisericii celei noi, ca să arătăm
că suntem scutul tricolorului român.
Adunarea se dizolvă şi delegaţii aşează pe turn tricolorul nostru!".
(Mihai Dăncuş , Gheorghe Todinca, Unirea Maramureşului cu Ţara.
Mărturii documentare 1918-1919, Sighet, 2008, p. 117)
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Andrei Kovats a studiat la liceul din Beiuş. Preot greco-catolic
român în mai multe localităţi din Maramureş, s-a remarcat prin bunătatea
şi credinţa sa, patriotismul faţă de neamul românesc.
Prin toate acţiunile şi faptele realizate, a contribuit la apărarea
credinţei strămoşeşti şi a drepturilor românilor. A murit văzându-şi visul
împlinit. De pe patul de moarte a binecuvântat steagul tricolor român al
credincioşilor săi, care au plecat la Adunarea Naţională de la Sighet (22
noiembrie 1918).
Cu acest drapel au plecat reprezentanţii Maramureşului la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia de la 1decembrie1918.
Drapelul a ajuns în posesia fiului său Ioan de Kovats, avocat al
ţăranilor, cel mai înflăcărat român din Maramureş, preşedintele Ligii
Antirevizioniste Române, secţia Maramureş ( 1936-1940).
În timpul vremelnicei ocupaţii hotysiste asupra Maramureşului
(1940-1944 ), avocatul Ioan de Kovats şi-a impus claustrarea în propria
casă din Sighet, în care a arborat acest drapel tricolor, declarând-o
teritoriu românesc. Nu a ieşit din casă şi curtea casei decât atunci când a
fost arestat de ocupanţii hortyişti (25 august 1944).
La moartea sa, casa şi drapelul au intrat în posesia nepoatelor sale,
Ioana şi Ana Bârsan, care l-au donat Muzeului Maramureşan.
De dimensiuni aprox. l ,40x0,60 m, confecţionat din pânză simplă
în culorile roşu, galben şi albastru, drapelul este prevăzut cu inele de
prindere. Drapelul nu a fost spălat niciodată, păstrându-şi intactă
identitatea şi patina vremii.
În prezent este expus la Casa muzeu Ilie Lazăr din Giuleşti, secţie
a Muzeului Maramureşan din Sighetu Marmaţiei, din care au plecat
delegaţii Maramureşului la Alba Iulia în zilele Marii Uniri.
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Maramureş: delegaţii,

Natională
'

cu credenţional, la Marea Adunare
de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918
Dr. Ilie Gherheş
Muzeul de Etnografie şi Artă populară Baia Mare

Acum, la Centenar, mărturisindu-mi bucuria că pot face parte din
va aduce prinosul de recunoştinţă faţă de iluştrii
înaintaşi, care au înfăptuit Marea Unire din anul 1918, consider că este de
datoria mea să mă angajez într-o necesară încercare de limpezire istorică.
Mai precis, nu intenţionez o tentativă de oră de dirigenţie sau de aşa-zisă
lecţie istorică (în sensul îndătinat, negativ al termenului) ci, pur şi simplu,
o obligatorie reparaţie morală.
generaţia care-şi

Totuşi!

În secolul care-şi dă ultima suflare (din cele 100), pornind de la
truismul că „după război, mulţi viteji se arată" şi de la constatarea că ar fi
nedrept ca tocmai pe unii dintre cei mai vrednici înaintaşi ai noştri să-i
pierdem în păienjenişul molcom al uitării, adică să aibă soarta „eroului
necunoscut" sau, mai rău, să rămână în „seama nimicii", am încercat să
fac o cercetare exhaustivă, categorică, pentru a mă convinge de
veridicitatea listei delegaţilor, cu credenţional, adică cu acea împuternicire
care le-a dat drept să intre, mai întâi, în Sala Unirii şi, apoi, să voteze în
numele celor pe care i-au reprezentat, potrivit însă propriilor lor
convingeri şi capacităţi de discemere. După cum se ştie, aceşti delegaţi au
fost aleşi în mod democratic, în adunări populare locale, câte cinci
reprezentanţi de fiecare circumscripţie electorală, stabilită în urma
recensământului austro-ungar din anul 191 O. În acelaşi timp, unii delegaţi
au reprezentat, de drept, anumite instituţii şi organizaţii ale românilor din
teritoriile de referinţă.
Mai încerc, apoi, această cuvenită „operaţie de igienă istorică" cu
de la sine putere, pentru că, de-a lungul timpului, în istoriografia
problemei, s-au insinuat şi o anumită doză de aproximare istorică, de
exagerări; respectiv, unii dintre înaintaşii mei într-ale scrisului istoric, din
diferite pricini, au lăsat să plutească o anumită doză de confuzie asupra
celor 25 de delegaţi maramureşeni cu credenţional, deci cu drept de vot şi
alţii, care doar i-au însoţit, i-au însufleţit. Pe de altă parte, ştiut că nu se
cade şi că nu este nici căderea mea să aleg, „să cântăresc'', când este
vorba de recunoştinţa şi admiraţia noastră istorică dar, în acelaşi timp,
ştiind cât de scump au plătit cei mai mulţi dintre ei, unii cu ani grei de
închisoare, iar alţii chiar cu viaţa, cred că se impune să distingem, în
spiritul adevărului istoric.
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Nu este neapărat tema acestor rânduri, strict aplicate, dar
cunoscută fiind atmosfera acelor zile şi ore premergătoare Marii Uniri
când ofensiva statului austro-ungar, debusolat şi dezarticulat îşi făcea
simţită prezenţa, apelând la diferite forme de intimidare, de ameninţare şi
retorsiune, cred că se impune, cu atât mai mult, să apreciem curajul,
determinarea şi spiritul de sacrificiu a acelor corifei ai Unirii. Aş mai
rămâne în această paradigmă a propagandei antiunioniste româneşti,
amintind fie şi cazul izolat al acelui învăţător „rătăcit" din Slătioara, care
milita pentru menţinerea comitatului (judeţului Maramureş) în graniţele
ungare şi căruia consătenii i-au aplicat un tratament de lecuire faţă de
propaganda pro maghiară, strecurându-i zilnic în casă câte un şarpe, până
când dascălul renegat, vândut ungurilor, a fost silit să-şi părăsească
stătutul Ji satul.
In aceeaşi ordine de idei aş mai invoca aspectul de la Vişeul de Jos
când, faţă de procesul verbal al adunării de desemnare a delegaţilor
cercuali în care s-au ales „cu nume şi prenume" cei cinci delegaţi pentru
Alba Iulia, doi dintre aceştia se vor retrage de la această nobilă misiune
istorică, iar pe credenţional, vor fi înlocuiţi de către alţii doi. Astfel de
cazuri nu-i scuză sau acuză pe cei mai ezitanţi, mai şovăielnici, nu-i
exonerează, dar îi înnobilează, şi mai mult, pe cei care s-au dovedit a fi
mai curajoşi, mai capabili de sacrificiu.
Pentru a înţelege, şi mai mult, atmosfera de teroare etnică în care
s-au desfăşurat acele evenimente, peste voia pizmaşilor şi împotriva
autorităţilor austro-ungare, aflate la post, să mai amintim doar că adunarea
generală a Cercului Electoral Sighet s-a ţinut în Sat-Slatina, în dreapta
Tisei (azi, Ucraina) şi nu în Sighet; că Cercul Electoral Vişeu-Iza nu s-a
întrunit la Vişeul de Sus, ci la Vişeul de Jos ş.a. În acelaşi spirit, la
Adunarea din 22 noiembrie 1918, ţinută în Sighet, în care s-au validat
delegaţii Comitatului Maramureş, adunare la care s-au strâns peste 56.000 de români, la care au participat şi cei din dreapta Tisei, aceştia au
avut în fiecare din cele 30 de căruţe şi câte o armă, rămasă de pe front.
Aşa să fie, la nevoie! De asemenea, la întrebarea „Ce s-ar fi întâmplat
dacă militarii postaţi pe acoperişuri, cu mitraliere, ar fi început să tragă în
manifestanţi?", unul dintre delegaţi a răspuns „Acest lucru ar fi fost cu
neputinţă, deoarece atunci din Sighet, nu ar fi rămas piatră pe piatră. S-ar
fi năturnit satele„. !"
Într-un alt context, cu siguranţă mai energizat etnic, în Comitatul
vecin Sătmar, aceeaşi adunare comitatensă nu s-a putut ţine la Satu Mare,
ci s-a întrunit, în data de 28 noiembrie 1918, la Baia Mare, al doilea oraş
ca mărime.
Cu siguranţă că nu ne-am trăit încă, îndeajuns toate miturile
istorice, iar unul dintre ele, cel al unităţii naţionale, este cel mai însemnat
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pentru că el marchează un prag al devenirii noastre istorice. Înăuntrul
matricei noastre etno-istorice trebuie să ne consumăm combustia acestei
unităţi, iar fiecărei generaţii îi revine menirea sfântă a reconfigurării
continue a icoane istoriei noastre.
Lista delegaţilor maramureşeni, cu credenţional, la Marea
Adunare Naţională de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918:
I. Cercul electoral Sighet - Sat Slatina:
l. Dr. Vasile Kindriş - Sighetul Marmatiei
2. Ilie Filip - Apşa de Jos
3. Dr. George Bîrlea - Sighetul Marmaţiei
4. Vasile Mich - Iapa
5. Mihail Dan - Apşa de Mijloc
II. Cercul electoral Teceu - Săpânţa:
1. Simeon Balea
2. Toader Popp l. Ion
3. Ion Stan Mihăescu
4. Ion Şteţ l. George
5. Ion Popp a Torni
III. Cercul electoral Vişeu - Iza:
1. Ion Iusco Dolhuţu - Vişeul de Sus
2. Gavril Coman - jude comunal Vişeu de Jos
3. Artemiu Anderco - preot Ieud
4. Vasile Pleş - Ieud
5. Vasile Timiş Filipan - Borşa
IV. Cercul electoral Ocna Şugatag:
1. Iuliu Ardelean - preot Văleni
2. Ilie Lazăr - jurist Giuleşti
3. Emil Fucec junior - preot Sârbi
4. George Moiş - proprietar Berbeşti
5. George Nemniş - proprietar Călineşti
V. Reuniuni:
1. Ion Bilţiu Dăncuş - învăţător Sat Slatina
2. Grigore Ciple Ieud
3. Dr. Aurel Szabo - căpitan Vişeul de Sus
VI. Garda Naţională
1. Florentin Biltz Dăncuş - Sat Slatina
2. Ion Ivanciuc - sergent Iapa
În general, istoriei Maramureşului i se rezervă un loc de prinţesă a
istoriografiei româneşti. La Alba Iulia, la 1 Decembrie 1918,
maramureşenii au deschis defilarea delegaţiilor, au avut acela mai mare
drapel şi cel mai înalt stegar şi li s-a acordat onoarea de a fi primii care au
depus credenţionalele în Sala Unirii. Consider că invocarea acestor
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preeminenţe

istorice nu face decât

să

consolideze statutul istoriei judeţului

nostru.
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De la Vişeu de Jos, cu

credenţional

la Alba Iulia

Prof. Vasile

Tomoiagă,

Vişeu

de Jos

La un veac de la prima
„Mare conflagraţie mondială" şi de
la cel mai important eveniment
politic din viaţa românilor, „Unirea
cea Mare", se cuvine să ne aplecăm
cu cuvioşenie şi adânc respect şi să
comemorăm cu adâncă pioşenie
aceste momente uruce pentru
poporul român.
Românii transilvăneni au
fost primii care au suportat ororile
Primului război mondial chiar de la
început, vara anului 1914. Şi
maramureşenii au luptat şi şi-au
jertfit viaţa, la început, pentru o
cauză străină, pe fronturile din
Ucraina, Galiţia, Serbia şi Italia,
printre aceştia fiind şi mulţi
.
.
v1şeuam.

Majoritatea vişeuanilor au fost înrolaţi în Regimentul 85 Infanterie, Sighet şi trimişi în război pe fronturile mai sus menţionate. Din
Vişeu de Jos, 123 din cei înrolaţi nu s-au mai întors.
Războiul se termină la 11 noiembrie 1918, în urma căruia visul
românilor ardeleni şi maramureşeni se îndeplineşte la 1 decembrie 1918
când se înfăptuieşte la Alba Iulia „Unirea cu Ţara Mamă".
În cele ce urmează prezentăm paşii făcuţi de românii
maramureşeni la atingerea marelui deziderat.
Un moment important în lupta pentru unitate naţională, l-a avut în
Maramureş constituirea despărţămintelor „Astrei". La 20 august 1911 la
Vişeu de Sus se constituie primul despărţământ pentru comunele
româneşti de pe Valea Vişeului şi Valea Izei, preşedintele acestuia fiind
ales preotul greco-catolic Emil Bran.
După terminarea războiului românii maramureşeni au format
Gărzi naţionale şi Consilii naţionale, introducând o autoadministraţie
nouă în locul vechilor instituţii.
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de a

Consiliile

naţionale

păzi viaţa,

liniştea

române din fiecare localitate au avut ca scop
şi avutul tuturor cetăţenilor, indiferent
de

naţionalitate.

comunale, locale, şi comitatese au fost cele ce
care s-au prezentat cu Credenţional la Marea Adunare
Naţională de la Alba Iulia din 1decembrie1918.
În data de 27 noiembrie 1918 la Vişeu de Jos se convocă
Adunarea electorală a cercului Vişeu-Iza a despărţământului Astrei pentru
alegerea celor 5 delegaţi care să participe la Marea Adunare Naţională de
la Alba Iulia. Prezidează această adunare dr. Aurel Szabo şi notar Grigore
Tziple.
La această adunare participă cei mai de seamă oameni ai
comunităţii, printre care amintim pe: Dunca Ioan, Năsui Vasiliu, Paşcu
Ilie, Popp Teodor, Costea Grigore, Sărăsăoan George, Tomoiagă Ion,
Gyendea Ioan, Sinatovici Samson, Chimpean Vasiliu, Coman Vasile,
Senetariu Vasile, Şimon Vasile, Roşca Vasile, Vancia Ilie, Tomoiagă Ilie,
Tomoiagă Vasile, Bilţ Vasile, Costea Mihaiu ... toţi bărbaţi de încredere
din Vişeu de Jos şi Vişeu de Sus. Aceştia, după lungi dezbateri, hotărăsc
prin vot, să trimită delegaţi cu Credenţional la Alba Iulia. Dintre cei 5
aleşi prin votul Adunării sunt: Alexiu Dragomir din Dragomireşti, Vasile
Pleş, Văsilicu din Ieud, Ion lusco Dolhuţiu din Vişeu de Sus, Mihail
Costea şi Găvrilă Coman Surdic din Vişeu de Jos.
Se cuvine să omagiem numele celui care a fost jude(primar) al
Vişeului de Jos la acea dată. Era un om destoinic, gospodar, printre cei
mai de seamă oameni ai locului, motiv pentru care a şi fost ales primar şi
votat de Adunarea Electorală pentru a participa cu Credenţional la Alba
Iulia.
Coman Găvrilă Surdic s-a născut în 1883 si moare în anul 1952,
este înmormântat în cimitirul Parohiei numărul 2 Vişeu de Jos, în faţa
bisericii - dreapta.
Al doilea participant cu Credenţional a fost Costea Mihail, unul
dintre oamenii de încredere ai Vişeului de Jos. El este înmormântat în
cimitirul Parohiei numărul l Vişeu de Jos, lateral stânga.
Vişeuanii de jos poartă o veşnică recunoştinţă atât celor 123 de
eroi căzuţi pe câmpurile de luptă, cât şi celor 2 reprezentanţi oficiali la
Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia.
Consiliile

au ales

naţionale

delegaţii

206
https://biblioteca-digitala.ro

Ianuarie-martie 1918 - trei luni decisive în vederea
Unirii Basarabiei cu România
Marius Voinaghi
Colegiul Naţional "Dragoş Vodă"
Sighetu - Marmaţiei
În urma Revoluţiei din februarie 1917 sau revolta soldaţilor de la
Petrograd şi a căderii ţarismului prin abdicarea lui Nicolae al Ii-lea ( 3
martie 1917) 1, la Chişinău, la începutul lui martie 1917 în jurul redacţiei
gazetei Cuvânt Moldovenesc, se înfiinţa Partidul Naţional Moldovenesc 2 ,
care avea în frunte un comitet compus din Vasile Stroescu, Pavel Gore,
Pan Halippa3 , Onisifor Ghibu ş.a. În toamna aceluiaşi an, basarabenii în
haină militară organizează Congresul Soldaţilor Moldoveni, la care au
participat 800 de delegaţi, reprezentând aproximativ 200 OOO de ostaşi.
Congresul a decis ca Basarabia să se bucure de autonomie teritorială şi
politică în cadrul unei Rusii republicane, federativ-democratice. Totodată,
s-a hotărât constituirea Sfatului Ţării, până la întrunirea Constituantei
alese prin vot universal, egal, direct şi secret4 .
Prima adunare solemnă a Sfatului Ţării a avut loc la 21 noiembrie
1917 la Chişinău, în „Casa nobilimii" de pe strada Sadovaia, unde
5
funcţiona Gimnaziul nr.3 de băieţi . Alcătuit din reprezentanţi ai tuturor
naţionalităţilor, confesiunilor şi orientărilor politice, ai asociaţiilor
profesionale şi culturale, Sfatul Ţării şi-a ales preşedintele, în unanimitate,
în persoana lui Ion Inculeţ. La 2 decembrie 1917, Sfatul Ţării a adoptat o
Declaraţie prin care se proclama Republica Democratică Moldovenească
şi se încredinţa puterea executivă unui Consiliu al Directorilor Generali,
care s-a întrunit la 7 decembrie în frunte cu Pantelimon Erhan 6 .
Planurile unei revoluţii bolşevice pe teritoriul Moldovei,
orchestrată de Cristian Racovski şeful Rumcherod, sunt dejucate de către
Armata a II-a Română. Guvernul rus reacţioneză: la 31 decembrie
Constantin Corneanu, Căderea unei lumi: Rusia Romanovilor, în Historia, an XVII, Nr.
182, martie, 2017, p. 25.
2
Ion Nistor, Istoria Basarabiei, Bucureşti, Humanitas, 1991, pp. 285 - 288.
3
Ion Constantin, „Răsplata" lui Pan Halippa, în Magazin Istoric, nr.6, 2016, pp. 10 -14.
4
Keith Hitchins, România 1866 - 1947, Editura Humanitas, Bucureşti, ediţia a IV-a, pp.
313-314.
5
P.V.Sinadino, Cu Sfatul Ţării, în vremuri grele, în Magazin Istoric, nr. 3, 2008, pp. 1013.
6
Alexandru Boldur, istoria Basarabiei, Bucureşti, Editura Victor Frunză, 1992, pp. 498507.
1
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ministrul român la Petrograd, Constantin Diamandy 1 este arestat şi închis
în Bastionul Trubeţkoi al fortăreţei Petru şi Pavel din Petersburg. Va fi
eliberat, asemenea celor 72 de români din cadrul Legaţiei Române şi
Misiunii militare, în urma protestului întregului corp diplomatic acreditat
în capitala rusă şi a medierii de către ambasada Statelor Unite ale
Americii a disputei româno-ruse cu privire la abuzuri 2 .
În primele zile ale anului 1918, situaţia Basarabiei a fost deosebit
de gravă: anarhia bolşevică a trecut de la devastări şi mari dezordini, la
atacuri la adresa noii Republici Democratice. Din aceste considerente,
Sfatul Ţării şi Consiliul Directorilor au solicitat sprijinul armatei române,
care pătrunde în Basarabia la 1O ianuarie. Marele Cartier General a trimis
în Basarabia 4 divizii: 11, 13 Infanterie, l şi 2 Cavalerie sprijinite de către
Grupul Aeronautic compus din Escadrila F4 (de recunoaştere) şi Escadrila
N3 bis (de vânătoare)3. La 13 ianuarie, Divizia a 2-a Infanterie condusă de
generalul Ernest Broşteanu intră în Chişinău, cântând Deşteaptă-te
romane ..
Reacţia Consiliului Comisarilor Poporului al R.S.F.S. Ruse de la
Petrograd s-a materializat prin ruperea relaţiilor diplomatice dintre Rusia
Sovietică şi România şi confiscarea tezaurului României aflat la Moscova.
„ Puterea sovietică - se spunea în hotărârea guvernului de la Petro grad işi asumă răspunderea de a păstra acest tezaur, pe care ii va preda in
mâinile poporului român. " Documentele sovietice publicate în anul 2011,
de către regretatul istoric Florin Constantiniu, relevă faptul că autorităţile
bolşevice au început să cheltuiască din tezaurul românesc imediat după
confiscarea lui, în vederea stimulării revoluţiei în Basarabia şi Moldova.
La 24 ianuarie 1918, Sfatul Ţării a proclamat independenţa cu
unanimitate de voturi. Consiliul Directorilor se dizolva, puterea executivă
trecând asupra Consiliului de Miniştri, în frunte cu Daniel Ciugureanu,
preşedinte al Republicii rămânând Ion Incule{
În ianuarie-februarie, atât România cât şi Republica Democratică
Moldovenească erau supuse unor presiuni puternice; asupra guvernului
român, presiunile exercitate de către Puterile Centrale în vederea semnării
tratatului au căpătat un caracter ultimativ. Pentru tânăra republică de la
Chişinău, un pericol iminent îl reprezentau pretenţiile Ucrainei asupra
Basarabiei. Guvernul Ucrainei a cerut să i se admită participarea la

- '

Gh. Gh. Mârzescu, Ianuarie 1918. Sfârşit de guvernare la laşi, în Magazin Istoric, nr.
3, 2004, pp.5 -6.
2
Ion Bistreanu, Un ianuarie fierbinte„., în Magazin Istoric, nr.9, 2012, pp. 58 - 61.
3
Dr. Valeriu Popovschi, Sfatul Ţării, în Magazin Istoric, nr. 3, 2004, pp. 11 -14.
4
Academia Română, Istoria românilor, Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, voi.
VII, tom II, pp. 480 - 495.
1
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conferinţa

de la Buftea - Bucureşti, dar, până la urmă, cererea nu a fost
acceptată de Germania.
În această atmosferă tensionată, la 5 martie 1918, rezerva regală,
conservatorul Alexandru Marghiloman este numit Şef al Executivului
român. Menirea acestuia era să continue tratativele şi să încheie pacea cu
Puterile Centrale, precum şi de a veni în întâmpinarea evenimentelor din
Basarabia. La 23 martie, în cadrul şedinţei guvernului român de la Iaşi, la
care au participat şi Ion Inculeţ, Daniel Ciugureanu şi Constantin Stere',
s-a hotărât plecarea acestora la Chişinău, pentru a supune chestiunea
unirii Basarabiei în Sfatul Ţării 2 • Alături de aceştia, la 26 martie a sosit la
Chişinău şi premierul Alexandru Marghiloman.
În ţinutul dintre Nistru şi Prut, curentul care cerea unirea era de
nestăvilit. Şedinţa Sfatului Ţării a avut loc în după-amiaza zilei de 27
martie 1918. Ea a fost deschisă de preşedintele ei, Ion Inculeţ, care,
printre altele, a declarat: „Şedinţa de astăzi, domnilor deputaţi, va fi o
şedinţă istorică pentru naţiunea noastră, pentru poporul nostru. Noi
trebuie să depunem toate silinţele ca să reuşim cu cinste în acest moment
istoric." Din partea guvernului român a vorbit Alexandru Marghiloman,
care, după încheierea declaraţiei, însoţit de ceilalţi reprezentanţi, s-a retras
pentru ca deputaţii Sfatului Ţării să discute şi să decidă nestingheriţi. În
privinţa exerciţiului electoral, secretarul Sfatului, Ion Buzdugan a insistat
asupra votului deschis, îndemnând la unire: „ Fiţi tari şi îndepliniţi-vă
datoria, fiindcă ceasul unirii a sunat / .. ./". Rezultatul votului rezoluţiei
propuse de Blocul Moldovenesc: 86 de voturi pentru, 3 contra şi 36 de
abţineri.
Declaraţia de Unire a fost primită de către prim ministrul român
cu cuvintele: „ Trăiască România, una şi nedespărţită. " Ea a fost primită
cu entuziasm şi satisfacţie de românii de pretutindeni, conştienţi că, în
vremuri grele, se realiza un pas important în înfăptuirea României
întregite. ,,Actul unirii - scria istoricul basarabean Alexandru Boldur - a
fost acceptat în mod solemn. Tot ce se petrece în urmă în Basarabia poate
fi socotit ca o afacere internă a României întregite".

Marius Diaconescu, Portrete de basarabeni care au făcut Unirea în 1918, pe
https://www.historia.ro/sectiune/general/articol/portrete-de-romani-basarabeni-care-aufacut-unirea-in-1918, accesat în 06.11.2017.
2
Gheorghe Cojocaru, C. Stere despre Unirea Basarabiei cu România, în Magazin
Istoric, nr. l O, 2016, pp. l O - 14.
1
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4 august 1947 - ziua de doliu la

Apşa

de Jos, Ucraina

Ion Botoş
Muzeul de Istorie şi Etnografie a
Românilor din Transcarpatia,
Ucraina
După

Sfânta Duminică, ţărănimea de la Apşa de Jos a început de
se agite, poate au influenţat hotărârile adunării ţăranilor avuţi
care a avut loc în 3 august 1947 în casa domnului Şiman Mihai a lui Ion,
unde s-au adunat de mai multe ori intelectuali şi ţărani ca să discute soarta
satului. Nu se împăcau cu problema adusă de sistemele politice, mai ales
atunci când trebuia să predai totul gratis sistemului sovietic. Dar dacă nu
erai de acord cu ei socoteau că eşti duşmanul lor şi te pedepseau cu
închisoare.
Majoritatea oamenilor de frunte erau toţi cu carte, aşa ziceau
ţăranii despre cei care făceau studii. La Apşa de Jos, în acea perioadă grea,
vedem cine erau acei români: Filip Mihai a lui Gheorghe, fost primar al
comunei în perioada cehoslovacă, perioada hortistă (1939-1944 ), Pop
Simion-Daniel a lui Nicolae, preotul greco-catolic, Opriş Vasile a lui
Flore, preşedintele Fondului Funciare (cred că atunci era cea mai
importantă funcţie a comunităţii), Moiş Paul (Poli) a lui Feodor, fost
director al şcolii, învăţător, secretarul Fondului Funciar, Şiman Mihai a
lui Ion, organizatorul principal după caracteristicile date de sistemul
sovietic în dosarul penal (a fost un factor, o pricină).
În noaptea spre 4 august 1947, în biserica de la Apşa de Jos a avut
loc un jaf, au dispărut unele obiecte din biserică după cum a declarat
clopotarul bisericii, Zubaci Vasile a lui Lupu, dar cine au fost autorii nu sa aflat deoarece interesul a fost altul. Luni dimineaţă (4 august 194 7) au
cântat clopotele de la biserică în jur de orele 10°0 , au cântat ca la incendiu
- clopotele au dat de ştire la oameni să se adune; nu s-a aflat niciodată
cine a clopotit şi cine a dat acea comandă.
Preotul Pop Simion-Daniel s-a dus mai devreme de acasă spre
Strâmtura, unde avea o înmormântare. Clopotarul Zubaci Vasile a afirmat
că el nu a tras clopotele.
Mişcările ţăranilor se observau peste tot în comună. Pe toate
cărările din comună erau grupuri de 3-5 oameni care se îndreptau spre
locul numit în popor „Rămăşiţa", loc cu toponimie păstrată din vechime:
„Rămas de la Tisa". După suprafaţă avea în jur de vreo 250 ha, a fost şi a
rămas cel mai bun lot de pământ pentru agricultură din Apşa de Joc. S-a
micşorat numai puţin, adică sistemul a luat jumătate din bucată şi l-a dat
dimineaţă să
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vecinilor, iar noi am primit un munte în schimb. Ne-am împăcat cu ideea
deoarece nu a fost altă variantă.
„Rămăşiţa" era semănată cu mălai (păpuşoi). Se prevedea un rod
bogat. Oamenii ţineau foarte mult la acel lot de pământ. Pentru
majoritatea care aveau bucăţi (loturi) mai mici în „Rămăşiţa" era o avere.
Oamenii se mândreau, erau făloşi. Spuneau şi spun mulţi dintre cei care
azi îşi mai amintesc cum că atunci mălaiul era mai mare ca altă dată, te
puteai ascunde liber, bâlile (tulpinile) erau foarte înalte. Recolta era
foarte aşteptată, mai ales că în anul 1946 a fost foamete grea pentru mulţi
români de la Apşa de Jos.
La primărie, ca peste tot, la început de săptămână erau multe
probleme, toţi îşi planificau ziua de lucru.
Adler German, contabilul de la treierătoare, a pregătit grăunţele ca
să le transporte spre Tă.ras, la punctul de colectare a producţiei agricole.
Din informaţiile emise de către structurile Partidului Comunist s-a atras
atenţia că în căruţa în care au fost cinci pasageri, pregătită să plece la
Taras (Teceu), nu au fost grăunţe, că până în data de 7.08.1947 ţăranii de
la Apşa de Jos nu au predat la stat numai 25 de kg de grăunţe.
(Kolektivizaţia v Zakarpatti: politicini ta administrativni zahodâ
primusovogo vplivâ na selean 1944-1945, Ujgorod, VDV „Karpatâ" 2014,
p. 177).
Căruţa a fost a lui Vlad Ion a lui Ion, cocişul. Alături de ei au mai
venit câteva persoane: Veig German a lui Altar, Landd Mehăl, Ţie Ella şi
Şmil. Cemicico a ieşit din primărie şi i-a întrebat unde pleacă. Adler i-a
răspuns că pleacă la Tă.ras ca să transporte grăunţele la punctul de
colectare şi peurmă la Teceu. Auzind de traseu Cemicico le-a spus că
pleacă şi el cu ei. A urcat în căruţă şi au plecat, dar ajungând lângă Piţur
Ivan le-a spus să oprească pentru că trebuie să intre până la el. Ivan Piţur
era miliţian în sat. S-a căsătorit cu o româncă şi locuia lângă primărie. În
ziua de 4 august a fost bolnav şi era acasă.
Când s-au întâlnit, Ivan fiind în pat, Cemicico i-a spus că pleacă la
Teceu şi l-a rugat să-i dea pistolul lui. Fără să se gândească a luat şi i-a
dat pistolul. Cemicico a ieşit repede din casă, a urcat în căruţă şi au plecat
mai departe.
Mergând cu căruţa spre Drumul Ţării au observat că multă lume
pleacă spre „Rămăşiţa". La început au observat din când în când grupuri
de oameni, apoi din ce în ce mai mulţi. Când au ajuns la Drumul Ţării
careva dintre pasageri i-a spus lui Cemicico că ar trebui să fie atent la
ceea ce se întâmplă că nu-i miroase ceva bine, dar Cernicico i-a răspuns
că în acea zi a fost planificată măsurarea loturilor de pământ pentru
viitorul colhoz şi poate oamenii s-au gândit că merg să ia loturile de
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pământ şi

se vor împotrivi. A glumit că oamenii se adună în „Rămăşiţa"
ca să vadă ce colhoz bun va fi acolo.
Iarăşi unul dintre pasageri i-a spus să se întoarcă înapoi ca să nu se
întâmple ceva între oameni şi Cemicico, dar Cemicico le-a răspuns să nu
se teamă că dacă oamenii vor încerca să-i atace el are pistol şi va folosi
arma, aşa că a dat comanda să meargă mai departe.
După ce carul a trecut de casa lui Văsâi a lui Ilieş a Anichii
oamenii au început să iasă din lanurile de mălai, acesta fiind înalt, şi să
arunce cu pietre în căruţă. Caii s-au speriat şi au început să alerge.
Oamenii s-au apropiat de car şi au început să-l bată pe Cemicico cu
ţandure (scânduri). L-au tras jos din car şi au continuat să-l bată. Pasagerii
s-au speriat şi au sărit din car, iar caii au luat-o la fugă fără cociş. După
câteva minute Adler a început să fugă să oprească carul în care erau
grăunţele. Fugind a observat că Cemicico era în şanţ lângă drum, gemea
tare, dar oamenii îl băteau şi strigau: „Vrei colhoz, vrei colhoz!". Adler nu
a cunoscut cine erau acei oameni (după povestirile oamenilor din sat
majoritatea au fost femei cu seceri şi sape). După 400-500 de metri Adler
a oprit căruţa, cocişul a fost şi el acolo, a mai sosit un pasager şi ei au
plecat mai departe spre Târas şi au predat grăunţele la punctul de
colectare.
După vre-o oră a observat că spre Apşa de Jos se îndreptau maşini
cu miliţieni şi lucrători KGB.
Adler zicea că nu s-a gândit că l-au ucis pe Cemicico, puţin l-au
bătut, aveau mulţi duşmani, dar„. în Tăras a povestit ţi altora ce s-a
întâmplat la Apşa de Jos. Nu a trecut mult timp ţi la punctul de colectare
au venit miliţieni şi KGB-ul. Au început interogările cu folosirea puterii
fizice, pe urmă l-au luat cu ei în maşină şi l-au adus în Apşa de Jos,
interogatoriul continuând pe drum .
. . .Trupul neînsufleţit al d-lui Cemişco Ivan a fost găsit la km 117 ,8 pe
traseul Gruşevo-Solotvino, districtul Teceu-Rahău.
Lângă trup au fost găsite 7 scânduri din gard, 5 pietre de granit,
două furci cu două coame, o secure mică şi o coadă de la o furcă.
După înmormântarea d-lui Cemicico Ivan (6.08.1947) în centrul
raional Teceu la Apşa de Jos au avut loc arestările în masă începând cu
9.08.1947. Printre primii arestaţi au fost Şiman Mihai a lui Ion şi Marina
Gheorghe a lui Pătraş.
Dacă la răscoală s-a presupus că au luat parte în jur de 250-300 de
oameni, prin temniţele KGB-ului au trecut în jur de 80 de persoane pe
parcursul cercetărilor selectate au fost 20 de persoane, inteligenţii satului
şi oamenii de frunte. A fost o lecţie pentru alţii care au rămas acasă.
Românii au înţeles că nu pot lupta împotriva sistemului sovietic ;
forţele au fost diferite dar au încercat. Cinste şi onoare lor!
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Referinţe:

Informator Adler German a lui Şmil, oraşul Akka, Israel, 2001,
martorul principal. El a fost alături de Cemicico în căruţa care s-a
îndreptat spre Tăras, Teceu.
Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod
Fond nr. 7 I dosar nr. 1689 C, voi. 6, pag. 13 9, voi. 1, pag. 141,
vol 5, pag 2-6, voi. JO, pag. 142-149

Organizatorii şi participanţii activi la răscoala din 4 august 1947 Apşa de Jos

Organizatorii răscoalei:
1. Şiman Mihai a lui Ion - organizatorul principal 1
2. Opriş Vasile a lui Flore - preşedintele Fondului Funciar
3. Moiş Paul-Gheorghe a lui Feodor - secretarul Fondului Funciar,
fost director de şcoală, învăţător
4. Pop Simion-Daniel a lui Nicolae, preotul greco-catolic de la Apşa
de Jos, cetăţean al României
5. Filip Mihai a lui Gheorghe, fost primar al Apşei de Jos în perioada
interbelică şi din 1939-1944 până la sosirea ruşilor.
Referinţe:

Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod
Fond nr. 7 I dosar nr. 1689 C
Participanţii activi la răscoală:
1. Filip Gheorghe a lui Nicolae
2. Opriş Ion a lui Pătraş
3. lovdii Vasile a lui Vasile
4. Opriş Ion a lui Gheorghe, n. 1923
5. Şiman Nuţu a lui Ion, n. 1921
6. Grigor (Iovdii) Mărcuţa
7. Opriş Mihai a lui Flore (a lui Roată)
8. Opriş Maria a lui Gheorghe (21 ani)
În august 1947 în casa d-lui Şiman Mihai a lui Ion a avut loc şedinţa conducerii unde sa primit hotărârea ca să se organizeze răscoala împotriva colectivizării în 4 august 1947
când, după informaţiile avute, se va naţionaliza cel mai bun şi mai roditor lot de pământ
de la Apşa de Jos, numit „Rămăşiţa".
1

213

https://biblioteca-digitala.ro

9. Marina Mihai a lui Mihai
1O. Opriş Ileana a lui Ilieş
11. Opriş Flore a lui Nicolae (70 de ani)
12. Popşa Axănie a lui Ion
13. Varga Maria (cca. 21-22 ani)
14. Iovdii Gheorghe a Kuţi Bdirăiţi (cca. 25-30 ani)
15. Maria Ion a lui Nuţu lui Vasile (50 ani)
16. Iovdii Dumitru a lui Gheorghe, n. 1923
17. Dan Anuţa a lui Nicolae (16 ani)
18. Filip Vasile a lui Ion (18 ani)
19. Vlad Vasile a lui Flore
20. Zubaci Vasile a lui Lupu
21. Borca Dumitru a lui Vasile (cca. 18-19 ani)
22. Dan Vasile a lui Nicolae
23. Marina Mihai a lui Ştefan, n. 1878
24. Marina Vasile
25. Iovdii Ilieş a lui Ion
26. Borca Maria a lui Vasile, n. 1917
27. Botoş Vasile a lui Şandor, n. 1878
28. Iovdii Anuţa a lui Flore ( 16 ani)
29. Dan Maria a lui Nicoară (cca. 18-19 ani)
30. Iovdii Ileană a lui Mihai (n. cca.1923-1924)
31. Opriş Dumitru a lui Flore (40 ani)
32. Opriş Gheorghe a lui Flore
33. Filip Mihai (28 ani)
34. Opriş Mihai a lui Vasile (24 ani)
35. Opriş Ion a lui Gheorghe, n. 1924
36. Borca Mihai a lui Vasile
37. Opriş Ileana a lui Gheorghe (25 ani)
38. Marina Ionaş a lui Deorde
39. Zmâcalo Irina a lui Gheorghe, n. 1929
40. Filip Gheorghe a lui Nicoară
41. Filip Mihai a lui Nicoară, n. 1925
42. Vlad Nicolae a lui Vasile (cca. 21-22 ani)
43. Vlad Anuţă a lui Vasile
44. Marina Dumitru a lui Gheorghe (36 ani)
45. Alb Vasile a lui Ion
46. Marina Vasile a lui Flore „Geneştean"
47. Marina Flore a Lupului „Geneştean", 68 ani
48. Opriş Ion a lui Gheorghe (32 ani)
49. Iovdii Ion a lui Gheorghe
50. Opriş Ion a lui Nacicu
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51. Marina Kuţa a lui Gheorghe, n. 1923
52. Moiş Ion a lui Gheorghe
53. Borca Ileana a lui Ion
54. Filip Mihai a lui Ion
O parte din persoanele din această listă s-au ascuns, motivând cu
adeverinţe de la primărie care au fost depuse la dosar, pentru alta parte nu
avem pricini şi fapte pentru ce să-i arestăm, s-a primit hotărârea ca aceste
persoane să fie incluse într-un dosar aparte.
Referin/e:
Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod
Fond nr. 7 I dosar nr. J689 C, voi. JO, pag. J42-J49

Înso/itorii primarului Cernicico Ivan Ivanovici pe traseul Apşa de Jos Tăras- Teceu, în 4 august 1947
1. Cemicico Ivan a lui Ivan, n. 29 .10.1909 în raionul lrşava
2. Vlad Ion a lui Ion, n. 1924, cocişul, căsătorit. A terminat şcoala
primară (4 clase), locuia în satul Strâmtura
3. Adler German a lui Şmil, n. 22.10.1926
4. Veig German a lui Altăr, n. 191 O. A terminat şcoala primară ( 6
clase)
5. Lando Mehăl
6. Ţie Ella
7. Şmil

Referin/e:
Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod, Fond nr. 7 I dosar nr. J689 C, voi. 5, pag. 2-6, voi. JO,
pag .33
Dosarul numărul 1689 c în Arhiva Serviciului Securită/ii de Stat al
Ucrainei, Transcarpatia, Ucraina
Toate materialele adunate de sistemul sovietic în urma cercetării
legate de răscoala ţăranilor de la Apşa de Jos şi uciderea preşedintelui
sovietului sătesc, fondatorul şi primul preşedinte al colhozului
„Caganovici" - Cenicico Ivan lvanovici - au fost arhivate într-un singur
dosar nr. 1689 C care este format din 1O volume:
I vol. - 305 foi
II vol. - 270 foi
III vol. - 303 foi
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IV vol. - 299 foi
V vol. - 307 foi
VI vol. - 297 foi
VII vol. - 301 foi
VIII vol. - 265 foi
IX vol. - 168 foi
X vol. - 296 foi
Traducătorii care au luat parte la interogatoriul românilor în
Dosarul nr. 1689 C (traducere româno-rusă):
1. Nemeş Cehmizov Mihail a lui Ivan
2. Rubin Fabion a lui Ignat
3. Polovco
4. Zlobenco
Referinţe:

Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod
Fond nr. 7 I dosar nr. 1689 C, voi. 1O, pag. 188
Răsplata pentru

Nr

„dragostea" faţă de sistemul sovietic

Numele

Data

Locul

Data

şi

naşte

naşteri

arestări

crt

prenum
ele

rii

i

i

1

Alb
Gheorgh
e a lui
Ion
Borca
Ion
(Gheorg
he) a lui
Mihai
Borca
Gheorgh
e a lui
Dumitru
Borca
Vasile a
lui
Gheorgh
e

1914

Apşa

12.08.19
47

2

3

4

5

Botoş

de Jos

Anii
de
condamnar
e
lagă
exil
r
25
5

Data
eliberă

rii

-

Data
decesul
ui

9.10.195

o

În lagăr

1880

Apşa

14.08.19
47

10

5

2.07.19
54

14.08.19
47

25

5

1.07.19
56

2006

21.08.19
47

10

5

-

de Jos

5.08.195
3
În lagăr

Apşa

14.08.19

6

-

2.07.19

15.05.20

de Jos

1919

Apşa

de Jos

1910

31.03.

Apşa
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6

7

8

9

10

11

12

Gheorgh
e a lui
Mihai

1930

Cendeş

1920

Mihai a
lui
Mihai
Dan Ion
a
lui
Gheorgh
e
Filip
Mihai a
lui
Gheorgh
e
lovdii
Vasile a
lui
Gheorgh
e
lovdii
Mihai a
lui
Mihai
Marina
Flore a
lui
Vasile
Marina
Gheorgh
e a lui

de Jos

47

Apşa

11.08.19
47

10

28.08.19
47

25

5

26.10.l
962

19.08.19
47

25

5

14.07.1
956

28.08.19
47

25

5

-

20.11.19
50
În lagăr

2.09.194
7

25

5

1960

18.07.19
83

9.08.194
7

25

5

9.08.19
62

1997

13.08.19
47

25

5

26.10.l
962

1996

de Jos

Biseric
a Albă

10.09.19
47

25

5

22.12.1
954

Apşa

14.08.19
47

25

5

-

1957
În lagăr

18.09.19
47

25

5

28.08.19
47

6

-

29.08.1
953

1996

de Jos

1925

Apşa

de Jos

1890

Apşa

de Jos

1922

Apşa

de Jos

7.11.1
921

1923

Apşa

de Jos

Apşa

de Jos

1926

Apşa

54

17

21.04.1
956

Pătraş

13

Moiş

1888

PaulGheorgh
e a lui
Feodor
14

15

16

Opriş

Vasile a
lui Flore
Pop
SimionDaniel a
lui
Nicolae
Zmâcalo
Gheorgh
e a lui

1884

de Jos
08.02.
1917

Român
Ia
Maram
ureş

Leordi
na
1930

Apşa

de Jos
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Marin

17.

18

Şi man
Ion a lui
Ion

1909

Şiman

1914

Mihai a
lui Ion
19
Şi man
Gheorgh
e a lui
Dumitru
20
Filip
Gheorgh
e a lui
Necolae
TOTAL

Apşa

de Jos
Apşa

de Jos
1906

Apşa

de Jos

1910

14.08.19
47

10

5

9.08.194
7

25

5

20.08.19
47

25

5

9.01.19
59

25

5

-

402
ani

90
am

Apşa

de Jos

20.09. l
955

1991

3.06.195
5
În lagăr

Referinţe:

Arhiva Serviciului Securităţii de Stat al Ucrainei, Transcarpatia
Ujghorod
Fond nr. 7 I dosar nr. 1689 C
Început 9.08.1947 - terminat 9.10.1947
Voi. 9: p. li 6-123, 346, 354, 436, 168, 218, 350, 358
Voi. JO: p. 96, 100, 268, 277, 278, 350, 430, 35
Voi. 8: p. 256. 257
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Sfinxul din Ignateasa, Parcul Natural Munţii Maramureşului,
foto Chiş Vasile Timur
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Tăul

Lostun din

Munţii Maramureşului, Carpaţii

Orientali, România
Drd. Vasile Timur Chiş,
Universitatea Oradea,
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei

CUVINTE CHEIE: România, Carpaţii Orientali, Munţii
Parcul Natural Munţii Maramureşului, Tăul Lostun.

Maramureşului,

KEYWORDS: Romania, Eastem Carpathians,
Mountains, Maramureş Mountains Natural Park, Lostun Lake.

Maramureş

ABSTRACT: LOSTUN LAKE FROM THE MARAMUREŞ
MOUNTAINS, EASTERN CARPATHIANS, ROMANIA. The Lostun
Lake (The Round Lake) is situated in a clearing near the Lostun peak
(1641m) from the Maramureş Mountains, on the territory of the
Maramureş Mountains Natural Park. The lake is of periglacial origin. lt
bas an area of 0.1 ha and has an oval shape, with a length of 35 m and a
width of 27 m. From the total area of 1000 m2 (0,1 ha), 790 m2 (0,079
ha) represents the meso-oligotrophic marsh and 210 m2 (0.021 ha)
represents the water luster. The researched area is a mezo-oligotrophic
peat bog, on which there is Carex rostrata Stokes and peat moss
(Sphagnum sp.), and at the edges are spurts (Juncus effusus L.) and some
small specimens of Salix aurita L.
INTRODUCERE
Tăul Lostun numit şi Tăul Rotund datorită formei rotunde, se află
într-o poiană aproape de vârful Lostun ( 1.641 m) din Munţii
Maramureşului, Carpaţii Orientali, pe teritoriul administrativ al localităţii
Vişeu de Sus.
Tăul se află pe teritoriul Parcului Natural Munţii Maramureşului şi
aparţine bazinului hidrografic al Văii Vaser.
REZULTATE
Lostun (foto. 1) este o mlaştină mezo-oligotrofă care are un
tău mic, rotund în centru, de 16,5 m lungime şi 16,5 m lăţime (foto. 2).
Tăul este de origine periglaciară şi se află într-o pajişte montană,
la o altitudine de 1.475 m, având următoarele coordonate GPS: 47 50
02,59 N, 24 45 34,05 E.
Tăul are o suprafaţă de O, 1 ha, şi are o formă ovală, având o
lungime de 35 m şi o lăţime de 27 m. Din suprafaţa totală de 1OOO m2 (O,1
ha), 790 m2 (0,079 ha) reprezintă mlaştină mezo-oligotrofă şi 210 m2
(0,021 ha) reprezintă luciul de apă.
Tăul
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Zona cercetată este o turbărie mezo-oligotrofă pe care se află
Carex rostrata Stokes şi muşchi de turbă (Sphagnum sp.), iar la marginea
tăului se află spetează (Juncus ejfusus L.) şi câteva exemplare mici de
Salix aurita L.
CONCLUZII
Aceasta este prima descriere a tăului Lostun.
Tăul Lostun are un statut de conservare favorabil.
Ca şi habitat acest tău este o turbărie sud-est carpatică, mezooligotrofă cu Carex rostrate şi Sphagnum sp. (Nicolae et al„ 2005).
Asociaţia vegetală pe acestă turbărie mezo-oligotrofă este de tip
Sphagno - Caricetum rostratae Steffen 1931 (Syn: Cariei rostratae Sphagnetum Raţiu O. 1965 non Zolyomi 1931), (foto. 1).
Corespondenţe:

NATURA 2000: 7240* Apline pioneer formations of Caricion
bicoloris - atrofuscae, (Nicolae et al., 2005).
PALAEARCTIC HABITATS 1999: 54.3 Arctoalpine riverine
swards, (Nicolae et al. , 2005).
Bibliografie:
Nicolae Doniţă, Aurel Popescu, Mihaela Paucă Comănescu,
Simona Mihăilescu, lovu Adrian Biriş, Habitatele din România, editura
Tehnică Silvică, Bucureşti , pag. 297, 2005

Foto. 2

Tăul Lostun (Tăul Rotund),

Foto Vasile Timur
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Chiş

Foto. 2

Foto. 3

Asociaţia vegetală

Lostun (Tăul Rotund),
Foto Vasile Timur Chiş

Tăul

Sphagno - Caricetum rostratae Steffen 1931,
Foto Vasile Timur Chiş
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Papucul doamnei (Cypripedium calceolus L.) specie
prezentă în Parcul Natural Munţii Maramureşului
Drd. Vasile Timur Chiş,
Universitatea Oradea,
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei

CUVINTE CHEIE: România, Maramureş, Parcul Natural
Maramureşului, Papucul doamnei ( Cypripedium calceolus L. ).

Munţii

KEYWORDS: Romania, Maramureş, Maramureş Mountains Natural
Park, Lady's shoe (Cypripedium calceolus L.).

ABSTRACT: Lady's shoe (Cypripedium calceolus L.) species
located in the Maramureş Mountains Natural Park. This paper
presents the field research of 11.06.2016, when we identified the lady's
shoe ( Cypripedium calceolus L.) together with Mărginean Mircea. The
species is located on the territory of Bistra village, in the area of Zaslău,
under the Tocamea peak (887m) from the Maramureş Hills at an altitude
of 797 m, on a 30-35% inclined slope, with northem exposure. The
species is on an area of 90 sqm, in a small 30 m long I 30 m wide
clearing, under a 40 m high limestone cliff (eocene), amid an old beech
forest (Fagus sylvatica L.). The number of identified individuals is 50-52.
The species has a favorable conservation status in the area and is not
threatened.
Introducere
Încrengătura Magnoliophyta (Angiospermatophyta)

Clasa Liliatae (Monocotyledonatae)
Ordinul Orchidales (Gynandrales)
Familia Orchidaceae
Subfamilia Cypripedioideae
Cypripedium calceolus L.
Papucul Doamnei (Cypripedium calceolus L.) este o specie
perenă, cu tulpină înaltă de 15-50 cm, cilindrică. Frunzele sunt alterne,
câte 3-4, lat eliptice până la oblong lanceolate, acute, proeminent nervate.
Florile de obicei sunt solitare, uneori câte 2 (rar 3-4), unilaterale, mari de
3-4 cm în diametru, în formă de papuc, de culoare galben deschis (Flora
Republicii Socialiste România, 1973).
În România este o specie sporadică, întâlnită din regiunea colinară
până în etajul molidului, prin păduri şi margini de păduri, de obicei pe
soluri calcaroase (Jon Sârbu, Nicolaie Ştefan, Adrian Oprea, 2013).
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Înfloreşte în lunile mai-iunie (Flora Republicii Socialiste România, 1973 ;
Ion Sârbu, Nicolaie Ştefan, Adrian Oprea, 2013).
Specia este un element eurasiatic (Ion Sârbu, Nicolaie Ştefan,
Adrian Oprea, 2013).

Rezultate
Prezenţa speciei în această zonă este semnalată de ing. Artur
Coman, în data de 03.06.1956, care a identificat papucul doamnei
(Cypripedium calceolus L.) în zona Zaslău, dealul Tocarnea din
localitatea Bistra, între altitudinea de 550 - 602 m, expoziţie N. Specia se
află în ierbarul Artur Coman de la Muzeul Maramureşan, Ştiinţele
Naturii, localitatea Sighetu Marmaţiei, având numerele de inventar: 4404,
4620,4720,4622,4621.
În volumul „Munţii Maramureşului, bază de date privind
fundamentarea înfiinţării rezervaţiei biosferei", specia este amintită de
Marta Beres.
Din data de 03.06.1956 şi până în data de 11.06.2016 specia nu a
mai fost identificată în zonă.
În urma unor cercetări de teren în data de 11.06.2016, am
identificat papucul doamnei ( Cypripedium calceolus L.) împreună cu
Mărginean Mircea, pe teritoriul localităţii Bistra, în zona Zaslău, sub
vârful Tocarnea (887m) din Dealurile Maramureşului la o altitudinea de
797 m, pe o pantă înclinată de 30-35% şi expoziţie N.
Specia se află pe o suprafaţă de 9 ari, într-o poiană mică de 30 m
lungime/30 m lăţime, sub o stâncă de calcar (eocen) de 40 m înălţime, în
mijlocul unei păduri de fag bătrână (Fagus sylvatica L.).
Numărul de exemplare identificate este de 50-52, din care au
înflorit doar 15.
În data de 11.06.2016 erau 2 exemplare înflorite.
Flora în acestă poiană este formată din: papucul doamnei
(Cypripedium calceolus L.), buhai (Listera ovata L.), lumânărica
pământului (Gentiana asclepiadea L.), mesteacăn (Betula pendula Roth),
fag (Fagus sylvatica L.), brad (Abies alba Mill.), molid (Picea abies (L.)
H . Karst.) etc.
Zona Zaslău din dealul Tocarnea, ce aparţine de localitatea Bistra
ar trebui cercetată în continuare pentru a identifica şi alte zone, de
exemplu zona unde a fost identificată specia de Artur Coman, între
altitudinea de 550 - 602 m.
Evaluarea stării de conservare a speciei şi a zonei
Specia are un statut de conservare favorabil.
În zona unde a fost identificată specia, nu există ameninţări.
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Statutul de conservare a speciei
În România specia este ocrotită, fiind considerată monument al
naturii, din anul 1938.
Specia este protejată comform:
Directiva Habitate, Directiva Consiluilui Europei 92/43 EEC
referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei s1
faunei sălbatice adoptată la 21 mai 1992: Anexele llb şi IVb
OUG 57/2007 (Legea 49/2011): Anexele 3 şi 4A.
Papucul doamnei (Cypripedium calceolus L.), conform IUCN,
este considerat un taxon cu risc scăzut (Lest Concerrn - LC) la nivel
european.
Bibliografie:
Flora Republicii Socialiste România, Editura Academiei
Republicii Socialiste România, Bucureşti, voi XII, pg. 652-655, 1972
Ion Sârbu, Nicolaie Ştefan, Adrian Oprea, Plante Vasculare din
România, determinator ilustrat de teren, Editura Victor B Victor,
Bucureşti, pg. 1000-1002, 2013
*** Munţii Maramureşului, bază de date privind fundamentarea
înfiinţării rezervaţiei biosferei, Editura Echim, capitolul VI, flora şi
vegetaţia (Marta Beres, Ostap lurasciuc, Filip Moisei), pg. 45-65, 2000
*** Ierbarul Artur Coman, Muzeul Maramureşean, Ştiinţele
Naturii, Sighetu Marmaţiei
Muzeul

AUTOR:
Naturii,
Libertăţii nr.15,

Maramureşan, Ştiinţele
Piaţa

Sighetu Marmaţiei, Maramureş,
România, RO - 435500,
timurcvt@yahoo.com
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Habitatul unde se află papucul doamnei, foto: Vasile Timur

Chiş

Papucul doamnei (Cypripedium calceolus L.) , foto: Vasile Timur

Chiş
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Contributions to knowledge of herpetofauna from
Rod na Mountains N ational Park (Na tura 2000 site)
Author: lusan Claudiu
'

Keywords: herpetofauna, amphibians, reptiles, protected,
vulnerable

Abstract
Following the herpetological inventory of 2004-1417 in the
National Park and the Natura 2000 Rodna Mountains, 24 species were
identified in 1O mountain valleys, including 13 species of amphibians and
11 species of reptiles. The herpetological records were applied between
500-2303 m altitude.
Some species are common (Triturus montandoni, Rana da/malina,
Bombina variegata, Bufo bufo, Zootoca vivipara, Natrix natrix, Lacerta
agilis) and other species have isolated populations in certain habitats of
the Rodna Mountains National Park (Podarcis muralis on Corongis
limestone, Triturus cristatus, Emys orbicularis, Hyla arborea).
Of the 24 species listed by amphibians and reptiles, 3 species are
of community interest (Triturus montandoni, Triturus cristatus, Bombina
variegata), 13 species are strictly protected (Annex II of Law 13/1993), 9
species are vulnerable in Romania.

Introduction
The study aim to update the data about fauna of amphibians and
reptiles in the Rodna Mountains National Park as a resuit of observations
during the period 2004-2017. The previous publications on the
herpetofauna in the massif and the surroundings of Rodna Mountains
(Andrei, 1997; Ardelean&Bereş, 2000; Bereş, 1997; Borcea, 1983;
Cogălniceanu et al, 2007; Ghira et al., 1998; Torok&Bereş, 1995).
Although there are a number of temporary observations on the
herpetofauna of the Rodna Massif, complex herpetological research has
not been carried out so far.
Rodna Mountains National Park is the second national park in the
country (Figure 1), with an area of 4 7.202 ha. The importance of this
protected area is due both to the geology and geomorphology of the
mountains as well as to the presence of numerous species of fauna and
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flora, endemites and glacial relics. The Rodna Mountains is hosting the
highest altitudes in the Eastem Carpathians (Pietrosu Mare Peak - 2.303
m; Inău Peak 2.279 m, Inăuţ Peak 2.222 m), are located in the northem
part of Romania. Being included in the Nordic group, also known as the
Carpathians of Maramures and Bucovina, these mountains dominate the
landscape, with the highest level differences in the Maramureş
Depression, located to the north (Figure 2). From dministrativ point of
view, the park extends in Maramureş and Bistriţa-Năsăud counties. The
Rodna Mountains National Park does not include the entire chain of the
Rodna Mountains but only a part of them. From the West to the East,
along a main ridge of about 55 km (from Şetref Pass to the Rotunda Pass),
and from North to South, on a 25 km length, from Prislop Pass to Valea
Vinului - Bistrişa-Năsăud county. From an administrative point of view,
the park's area is spread over the districts of Bistriţa-Năsăud (80%) and
Maramureş (20%), surrounded by 17 neighboring communes.

Parcul Naţional
Munţii

Legendă

Rodnei

O

o.n.ounon.

o""""'
....""''
Parwn

Nlţiontlt>

Fig. 1 Localization ofthe research area -Rodna Mountains National Park
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PARCUL NAŢIONAL MUNŢII RODNEI

JUD. BISTRIŢA • NĂSAUD

Fig. 2 Researched area - Rodna Mountains National Park

Amphibians and reptiles are excellent indicators of climate change
as they are in a global decline, according to recent global studies
(Whitfield et al. , 2000; Beebee and Griffiths, 2005). The observations
presented in this article are the resuit of repeated visits to the site as a
resuit of the monitoring of representative species and habitats by the of
Rodna Mountains National Park Administration.
Data regarding amphibians and reptiles from Rodna Mountains are
very poor. For amphibians, Fuhn (1960) mentions five species and
subspecies esăeciallz from Maramureş county. In some papers, Bombina
variegata is also mentioned for Maramures, but no other data.
For reptiles, Fuhn & Vance (1961) mention six species and
subspecies. Vipera berus is mentioned in text for Rodna Mountains but it
also appears on the distribution map for Borşa too. In the above
mentioned works, each species/subspecies is mentioned for one-two
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localities only. Margareta Borcea (1983) published a paper in which she
made some zoogeographical considerations on Pietrosu Mare. Bereş I.
( 1990) includes a checklist of amphibians and reptiles and references to
Triturus montandoni and he mentions it from Sighetu Marmaţiei.

Materials and methods
The study was carried out between 2004 and 2017. The
herpetological transect method was used, making numerous surveys in
each area investigated. Some specimens of amphibians and reptiles were
largely determined directly without the need to capture them. The transits
were made along 1O mountain valleys in the Rodna Mountains, usually
the beginning of the transect being the limit of the protected area
upstream. In some long valleys, the transects have been repetead from 5
to 5 km, some valleys reaching 35 km (Anieş Valley, Parva Valley, Rebra
Valley, Cormaia Valley). The length of a transect was 500 m. The altitude
between which the transects were applied ranges between 500-2.303 m.
When capturing specimens was mandatory, it was usually done
manually and the guides for determination were used (Cogălniceanu,
2002, Torok et al., 2013, Iuşan, 2013). Amphibians during the breeding
period were captured using herpetological traps and Barber traps. After
determining the captured species, they were released into their habitats of
origin. An important role in the inventory of herpetofauna in the studied
region was played by the dead animals that we found, killed either by
locals or by cars.
The hybrids were determined according to their morphological
and chromatic characteristics, the determination being made according to
the main characteristics and measurements indicated in the literature
(Berger 1966, 1973, Cogălniceanu et al 2000, Ghira&Mara, 2000;
Strugariu et al., 2006; Szymura 1993 ).

Results and discussions
The areas for application of herpetological transects are presented
in Table 1.
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Table 1. Investigated habitats of herpetological fauna
observation in the Rodna Mountains National Park during 2004-2017
No.
1

Investigated
area
Casa Laborator Izvorul lui
Dragoş

2

Căldarea glaciară

Gagi

3

Valea Vinului

4

Valea Anieşului

5

Valea Lala

6

Valea
Cobăşelului

7

Valea Pietroasa

8

Valea Bila

9

Corongişul

10

Piatra Rea

Mic

Habitat type
Ecoton of coniferous forest,
mixed forest, valley
Pas ture with Pinus mugo
bushes, Juniperus communis,
Rhododendron
Ecoton of mixed forest and
mountain valley
Limes tone rocks, meadow,
coniferous forest
Pas ture with Pinus mugo
bushes, Juniperus communis,
Rhododendron
Ecoton of mixed forest and
mountain valley
Pas ture with Pinus mugo
bushes, Juniperus communis,
Rhododendron, glacial lakes,
temporary ponds
Wetlands, mountain springs,
ecoton of couniferous forests,
temporarz ponds
Calcareous
rocks
with
meadows, sprmgs, valleys,
temporary and permanent
ponds,
wetlands,
mixed
forests
Calcareous
rocks
with
meadows, ponds, valleys,
sprmgs, wetlands, mixed
forests

Altitude

(m)

Code

900-1.400

CL

900-1.500

CG

700-1.500

vv

500-1.500

VA

800-1.800

VL

800-1.700

vc

800-2.303

VP

700-2.000

VB

700-2.000

CM

800-1.800

PR

The inventory of amphibian and reptile species during the period
2004-2017 is presented in Table 2. The code of areas for application of
herpetological transects are presented in Table 1.
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Table 2. Inventory of herpetofauna in the Rodna Mountains National Park and its surroundings during
2004-2017
No.
1
2
3
4
5
6

7
8

9
10
11

12
13
14
15

Species

CL

Salamandra salamandra
(Salamander) syn. Mesotriton
a/pestris
Triturus alpestris
(Alpine newt)
Triturus montandoni (Carpathian
newt) syn. Lissotriton montandoni
Triturus vulgaris (Common newt)
syn. Lissotriton vulgaris
Triturus cristatus
(Northem crested newt)
Bombina variegata
(Y ellow-bellied toad)
Bufo viridis (European green toad)
syn. Pseudepidalea viridis
Bufo bufo (Common toad)
Rana temporaria (Common froi;!;)
Rana da/malina (Agile frag)
Rana ridibunda (Eurasian marsh
frag) syn. Pe/ophy/ax ridibundus
Rana esculenta (Edible frag) syn.
Pelophylax esculentus
Hyla arborea (European tree frag)
Lacerta afâlis (Sand lizard)
Zoo toca vivipara (Viviparous

CG

X

X

vv

Location (code)
VA VL vc VP

VB

CM

PR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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No.

16
17
18
19
20
21
22
23
24

Species
lizard)
Natrix natrix (Grass snake)
Vipera bents (Common European
vi per)
Elaphe longissima (Aesculapian
snake) syn. Zamenis lon~issimus
An~uisfra~ilis (Slow worm)
Podarcis muralis (Common wall
lizard)
Lacerta viridis (Green lizard)
Coronei/a austriaca (Smooth
snake)
Natrix tesselata (Di ce snake)
Emys orbicularis (European pond
turtle)
Number of species

CL

CG

vv

VA

X

X

X

X

X

X

X

Location (code)
VL vc VP
X

X

VB

CM

PR

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

13

14

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

14

13

X

10

6
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19

19

9

9

Following the observations carried out during 2004-2017, 13
species of amphibians and 11 reptile species were found in the Rodna
Mountains National Park and the adjacent area. Regarding the richness of
species of the studied areas, it can be observed that some mountain
valleys contain a larger number of species than other investigated areas
(Figure 3).

No. species
~

14

PiatrnRea
13

C orongi şul Mic

Valea Bila

9

Valea Pietroa sa

9
l1

Valt"a C ob liş elului

14

Valt'a Lala

-

Valea Anieşului

-'--·-

- · - '• 19
19

Valt'a Vinului

6

Ci'ilclarea glaciarli Gag!

10

Casa Laborntor - Izvornl lui Drn g o ş

o

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Fig. 3 The richness of species in the areas investigated in the Rodna
Mountains National Park
The existence of a large number of species of amphibians and
reptiles in Anieş Valley and Vinului Valley is due to the fact that these
basins have the largest surface of the Rodna massif and contain a high
diversity of habitats distributed over an altitude range of 600-2.200 m
(forests deciduous valleys, mountain valleys, temporary ponds, ponds,
glacial lakes, mountain springs, peat bogs, oligotrophy marshes). Also,
the large length of these valleys (25-30 km) supported the application of a
larger number of herpetological transects. These valleys contain 79% of
the total species identified in the Rodna Mountains National Park.
Some species are more common and some more rare in the
investigated habitats (Figure 4).
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Species
Emys orbicula r i< (Eur opean pond turtle)

No. of presence locations
-1
2

Na trix t esselata (dicesnnke)
Cor onella austria ca (smoothsnake)
La certa viridl< (green li:l ord)

6
-1

2

Podarei.< muralis (cammClll wall li:l ard)

6
6
6

Anguis fragilis (slow worm)
Elaphe longl<sima (Aesrulapian m ake)
Vipera berus (collllnon European viper)

9

Natrix uatrb:(gr ass make)
Zootoca vi'l>arn (vi'l>arous lizard)

10

8

La certa agili< (sand li:lard)
Hyla arbo r ea (European tr eefrog)
Rana esculenta (ediblefrog)

2
-1

3

Rana ridibwida (Eurasiaumarshfrog)

9

Rnun dahnatina (agile fr ag)
Rana tempo ra r ia (cammC111fr og)

8
8

Bufo bufo (C OllUDOll to ad)

4

Buf o viridl< (European greeu toad)

8

Bombina va riegata (yellow-bellied toad)
Triturus crl<tatus (Northem creste dne\\t)

-- 1

3

Tr iturus vulga ri< (CommClll ne\\t)
T riturus monta ndoni (Ca rp athiannewt)

9

2

Triturus alpestris (Alpine newt)

9

Salamandr a salamandra (Salamander)

o

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Fig. 4 Distribution of species in investigated habitats in the Rod na
Mountains National Park

Some species of amphibians and reptiles are common and can be
found in the 10 locations investigated (Zootoca vivipara), in 9 locations
(Salamandra salamandra, Triturus montandoni, Rana dalmatina, Natrix
natrix), 8 locations (Bombina variegata, Bufo bufo, Rana temporaria,
Lacerta agilis). Other are more rare (Emy orbicularis, Triturus cristatus,
Hyla arborea, Lacerta viridis).
Conceming the legal protection, some species of amphibians and
reptiles in the Rodna Mountains National Park have a protected status
(Table 3).
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Table 3. Le2a• >ro tected stat
f herpetof:
fi
Rodna Mountains N ational Park
Directive
Law
Law
International Romanian
OUG
No.
Species
92/43
462/2001 57/2007
13/1993
status
status
CEE
Salamandra
1
III
IV
IVB
LC
salamandra
Triturus
2
III
IV
IVB
LC
alpestris
Triturus
3
II
II, IV
III, IVA
LC
montandoni
Triturus
4
III
IVB
LC
NT
vulgaris
Triturus
II, IV
5
II
III, IV
III, IVA
LC
cristatus
Bombina
II, IV
6
II
III, IV
III, IVA
LC
NT
varie}!ata
7 Bufo viridis
II
IV
IV
IVA
LC
NT
8 Bufo bufo
III
III
IVB
LC
NT
IVB,
Rana
9
III
V
V
LC
temporaria
VA
Rana
10
II
IV
V
IVA
LC
da/malina
11 Rana ridibunda
III
V
V
IVA
LC
NE
12 Rana esculenta
III
V
V
IVA
LC
NE
13 Hyla arborea
II
IV
III, IV
vu
IVA
LC

vu
vu

vu

vu

vu

vu
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No.

Species

14

Lacerta agilis
Zoo toca
vivipara
Natrix natrix
Vipera berus
Elaphe
longissima
Anguis fragilis
Podarcis
muralis
Lacerta viridis
Corone Ila
austriaca
Natrix tesselata
Emys
orbicularis

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Law
13/1993
II

Directive
Law
92/43
462/2001
CEE
IV
IV

OUG
57/2007

International Romanian
status
status

IVA

LC

NE

IVA

LC

NE

III

-

-

III
III

-

-

-

IV

IVB

LC
LC

NE
EN

II

IV

IV

IVA

LC

III

-

-

IVB

NE

II

IV

IV

IVA

LC

vu
vu
vu

II

IV

IV

IVA

LC

NE

II

IV

IV

IVA

NE

vu

II

IV

IV

IVA

LC

NT

II

II, IV

III, IV

III, IVA

NT

vu
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The international IUCN status is as follows: CR - critically endangered,
EN - endangered, VU - vulnerable, NR - near threatened, LC - least concern,
NE - not evaluated. The status in Romania was assessed according to the Red
Book of Vertebrates in Romania (Botnariuc, N., Tatole, V., 2005): CR critically endangered, EN - endangered, VU - vulnerable, NT - almost
threatened, LC - conservation concern, Ne - not assesed.
The legislation envisaged for the evaluation of herpetofauna is presented
in the following terms:
•
Law 13 of 1993 by which Romania ratifies the Berne Convention
(ANNEX 2 - strictly protected species of fauna, ANNEX 3 - protected fauna
species);
•
European Directive 92/43/EEC (ANNEX II - Species of animals of
Community interest the conservation of which requires the designation of
special areas of conservation, ANNEX IV - Animal species of Community
importance requiring strict protection, ANNEX V - Species of animals of
Community interest Community importance for which sampling and
exploitation may be subject to management measures);
•
Law no. 462/2001 on the regime of natural protected areas, the
conservation of natural habitats, wild flora and fauna (ANNEX 3 - Species of
animals whose conservation requires the designation of special areas of
conservation and special protection areas for avifauna, ANNEX 4 - Species of
animals requiring a strict protection, ANNEX 5 - Animal species of Community
interest whose sampling and exploitation are subject to management measures);
•
Government Emergency Ordinance no. 57 /2007 on the regime of
natural protected areas, conservation of natural habitats, wild flora and fauna,
approved with further modifications and additions (ANNEX 3 - Species of
animals whose conservation requires the designation of special areas of
conservation, ANNEX 4A - Species of Community interest - Species of animals
requiring strict protection ANNEX 4B - Species of national interest - Species of
animals requiring strict protection ANNEX 5A - Species of Community interest
- Animal species of Community interest).
Thus, of the 24 species listed by amphibians and reptiles, 3 species are
of community interest (Triturus montandoni, Triturus cristatus, Bombina
variegata), 13 species strictly protected (Annex II of the Law 13/1993), 9
vulnerable species in Romania.
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Conclusions

Following the herpetological inventory of 2004-1417 in the National
Park and the Natura 2000 Rodna Mountains, 24 species were identified in 10
mountain valleys, including 13 species of amphibians and 11 species of reptiles.
The herpetological records were applied between 500-2303 m.
Some species are common (Triturus montandoni, Rana dalmatina,
Bombina variegata, Bufo bufo, Zootoca vivipara, Natrix natrix, Lacerta agilis),
and other species have isolated populations in certain habitats of the Rodna
Mountains National Park (Podarcis muralis on Corongis limestone, Triturus
cristatus, Emys orbicularis, Hyla arborea).
Of the 24 species listed by amphibians and reptiles, 3 species are of
community interest (Triturus montandoni, Triturus cristatus, Bombina
variegata), 13 species strictly protected (Annex II of Law 13/1993), 9
vulnerable species in Romania.
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Environmental groups of the actinopterygii in the National Nature Park
"Verkhovinskiy"
Igor Skilskyi 1' 2
Yaroslav Zelenchuk 3
Mykhailo Nechay 3

Abstract. This article shows the species compos1tlon of the actinopterygii,
which are located on the territory of the NPP "Verkhovyna", their ecological
confinement and ecological grouping. Alsa, quantitative analysis of spawning
grounds of salmon-kumzy (Salmo trutta Linnaeus) on the main water arteries
has been carried out and the ratio of the number of species of the actinopterygii
to different faunistic complexes ofNPP "Verkhovinskiy" has been analyzed.
Based on the collected materials and research, scientifically grounded
measures aimed at preserving the ecosystem of the basins of the White and
Black Cheremosh basins will be developed and implemented.
EKOJIOr1qH1 rPYUH UPOMEHEUEPHX PHli y
HAIJ,IOHAJlhHOMY UPHPO,[l:HOMY UAPKY «BEPXOBHHChKHH»
I. B.

CKÎ.rlbCbKUU J,:Z

H. I. 3e.nen'lyK 3
M. M. He1Jau

3

Anomal(ÎR. y .D,aHiH CTaTTi Bi.D,o6pa:>KeHO BH,ll,OBHH CKJia.D, rrpoMeHerrepHX p116,
HKi rrepe6ysaIOTh Ha Tep11rnpiî HITIT «BepxosHHChKHH», îx eKonoriYHY
rrp11ypo4eHicTh rn eKonoriYHe yrpyrrosaHHH. TaKo:>K rrpose.D,eHo KiJihKicHHH
aHaJii3 HepeCTHJIHIU JIOCOC}l-KYM)l(i (Salmo trutta Linnaeus) Ha OCHOBHHX
.
. .
.
.
.
80,ll,HHX apTepIHX Ta rrpoaHaJI130BaHO CillBBl,ll,HOWeHHR KlJihKOCTl BH,ll,18
rrpoMeHerrep11x
p116
pi3HHX
cpaytticTH4HHX
KOMrrJieKcis
HITIT
«BepXOBHHChKHH». Ha OCHOBi 3i6paHHX MaTepianis Ta ,ll,OCJii.D,:>KeHh, 6y.D,YTh
p03po6JIRTHCH Ta srrposa.D,:>KysaTHCR
HayKoso-o6rpyHTOBaHÎ 3aXO.D,H,
crrp»MosaHi Ha 36epe:>KeHHH ixTiocpayttH 6aceH:His Einoro rn llopttoro
llepeMOWÎB.
3a pe3yJihTaTaMH rrpose.D,eHHX .D,ocni.D,:>KeHh [6; 7; 10; rn ÎH.] y Me:>Kax
HITIT «BepxosHHChKHH» HaMH scTaHosnetto rrepe6ysaHHR 20 BH.D,is
rrpoMeHerrep11x p116. BoHH HaJie:>KaTh .D,O 17 po.D,is, 7 po.D,HH i 5 p}l.D,is [ 1O] . .51sHo
rrepesa:>KaIOTh (65,0 %) Koporrorro.D,i6Hi (Cypriniformes). Crrp}IMOBaHHMH
ÎHTPO.D,yueHTaMH € 2 rrpe.D,CTaBHHKH, BHITa.D,KOBHMH - 1, a sci ÎHWÎ BH,ll,H - ue
eneMeHTH a6op11rettttoî ixTiocpayttH.
P03nrntteMo eKonorÎ4HY rrp11ypo4eHicTh rrp0Metterrep11x p116
3arrosi.D,Horo 06 EKTa. EKonoriYHe yrpyrrosaHH}l - ue CYKYITHiCTh BH.D,is rnapHH,
1
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HKi a;::i;anT)'BaJIHCH ao nepe6)'BaHHH (p03MHO)KeHHH) B noai6HHX eKOJioriqHHX
)'MO Bax [ 1; 8].
roJIOBeHh CBponeiÎCbKHH (Squafius cepha/us (Linnaeus, 1758)).
ITpe;::i;cTaBHHK noHTOKacmHChKOro npicHOBO.JJ;HOro KOMnJieKcy; niTocpin.
ITpicHOBO.JJ;Ha piqKoBa )KHJia pH6a, HKa TPHMaE:ThCH HeBeJIHKHMH rpynaMH 6inH
;::i;Ha, a.rre qacTo, npH BillCYTHOCTi He6e3neKH, rri;::i;HiMaE:ThCH Ha TPHBa.rrHH: 'rnc y
npHITOBepxHeBi H: fIOBepxHeBi rnapH BOllH a6o BHXOllHTh Ha MiJIKOBOMH [ 4].
MernKaHeUh piqoK, ae 3YCTPiqaE:ThCH B KopiHHOMY pycni H:, oco6JIHBO, B
aoaaTKOBiH: CHCTeMi, a TaKO)K y BO,ll;OCXOBHIUax; y ripChKHX paH:oHax 3BHqaH:Ho
He rri;::i;HiMa€ThCH BHIUe 1200 M H. p. M.
IlmycT 1suqauuuii (Chondrostoma nasus (Linnaeus, 1758)).
ITpe;::i;cTaBHHK noHTOKacmHChKOro rrpicHOBO.JJ;HOro KOMrrJieKcy; niTocpin.
ITpicHOBO.JJ;Ha 3rpaH:Ha npH.JJ;OHHa )KHJia pH6a, HKa TPHMaE:ThCH MiCUh i3 qHCTOIO
rrpoToqHQlO BO,ll;OlO, 30KpeMa Ha 6HCTPHHax i nopO)KHCTHX aiJIHHKax KOpiHHOro
pycna (yttHKae CTOHqoi", cna6orrpornqHoi" H: 3a6py;::i;HeHoi" BOllH), Ta rnep;::i;HM
1
rrimaHO-MYJIHCTHM,
rJIHHHCTHM
a6o
raJihKOBO-KaM HHHCTHM
rpyHTOM,
oco6JIHBO BKpHTHM HH)KqHMH BO.JJ;OpocrnMH [ 4].
Bepxoso;::i;Ka 1suqauua (Alburnus alburnus (Linnaeus, 1758)).
ITpe;::i;cTaBHHK noHTOKacniH:ch- Koro rrpicHOBO.JJ;Horo KOMITJieKcy; rrcaMocpin.
ITpicHOBO.JJ;Ha 3rpaH:Ha rrenariqHa )KHJia piqKOB0-03epHa pH6a, HKa MernKae B
HaH:pi3HOMaHiTHilllHX BO,ll;OHMax, a.rre 3BHqaH:Ho yttHKa€ 3apoCJIHX poCJIHHHiCTlO
MiCUh i TPHMaE:ThCH Ha rrpH6epe)KHHX ainHHKax 6inH caMoi" rroBepxHi a6o B
TOBIUi BOllH [ 4].
roJibHH 3BH'l3HHHH (Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758)).
ITpeacrnBHHK 6opea.rrhHOro piBHHHHoro KOMrrJieKcy; nirncpin. ITpicHOBO.JJ;Ha
3rpaH:Ha rrpH.JJ;OHHa )KHJia pH6a, HKa MellIKa€ rrepeBa)KHO y BO,ll;OHMax ripChKOro
nmy 3 qHCTOlO, ao6pe HaCHqeHOlO KHCHeM, rrpOXOJIO,ll;HOlO BO,ll;OlO, ae 3BJfqaH:1
HO TPHMaE:ThCH HernH6oKHX Micuh 3 KaM HHHCTHM, minhHHM rrimaHHM a6o
rJIHHHCTHM fpyttTOM Ta npoTOqHQlO BO,ll;OlO [ 4].
Ili'IKYP KapnaTChKHii (Gobio carpathicus Vladykov, 1925).
ITpeacrnBHHK TPeTHHHoro piBHHHHoro KOMnJieKcy; ncaMocpin. ITpicHOBO.JJ;Ha
piqKoBa ,ll;OHHa 3rpaH:Ha )KHJia pH6a qHCTHX, ao6pe aepo- BaHHX BOll piqoK Ta
BoaocxoBHIU HarriBripchKOro i ripChKoro THrry [3]. TpttMaE:ThCH 3aTHWHHX
MiCUh rrpH6epe)KHOi. 30HH CTPiMKHX noTOKiB i piqoK i3 WBHllKOIO Teqie10,
.
.
3Haxo;::i;HqH YKPHTTH cepea BeJIHKoro KaMIHHH, 3aTonneHHX aepeB, ma
rri.JJ;MHTHMH 6eperaMH TOIUO.
Mapeua
1suqauua
(Barbus barbus (Linnaeus,
1758)).
ITpeacTaBHHK rroHTOKacmHChKoro rrpicHOBO.JJ;Horo KOMnJieKcy; niTocpin.
ITpicHoBo;::i;Ha 3rpaH:Ha piqKoBa aoHHa )KHJia pH6a qHcTHX, ao6pe HacHqeHHX
KHCHeM pycJIOBHX qacTHH piqoK, a~e qYTJIHBa ao 3a6py;::i;HeHHH BO,ll;H [ 4].
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TpHMaE:ThC» Ha )l.iJI»HKax 3i 3HaqttoIO, .ll.O 1,5 M/ceK i 6iJihllle, TeqffJO,
1
KaM HHHCTHM a6o iHlllHM miJihHHM rpyttTOM Ha rnH6HHax noHa)l. 1 M.

Mapeua JJ.yuali:CbKO-JJ.HiCTpoecbKa (B. petenyi Heckel,

1852).

ITpe)l.cTasHHK 6opeanhHoro nepe)l.ripcbKoro KOMnJieKcy; nirncj:>in. ITpicHOSO)l.Ha
pi 1:1Kosa )l.OHHa 3rpaH:Ha )ICHJia pH6a qHCTHX, HacHqeHHX KHCHeM, np030pHX
npornqHHX SO)]. [4]. qacTillle 3YCTPiqa€ThCH Ha cepe)l.Hitt Teqiî ripCbKHX
noToKis 3 noMiTHHM yxHJIOM CTOKY i lllSH.ll.KiCTIO Teqiî .ll.O 1,2-2 MlceK Ta
KaM'»HHCTHM a6o nimaHo-ranhKOSHM rpyttTOM, )l.e MOJIO.ll.h TPHMaE:ThC» Ha
npH6epe)l(HOMY MiJIKOSO.ll..ll.i, a )l.Opocni )l(HSYTh Ha rnH6HHax noHa)l. O, 7-1,0 M.

Kapacb

1euqauuuli:

(Carassius carassius (Linnaeus,

1758)).

ITpe)l.CTaSHHK 6opeanhHoro pisHHHHoro KOMnJieKcy; cj:>iTocj:>in. ITpicHOSO)l.Ha
.ll.y)l(e
CTiHKa )l.0
03epHo-p1qKosa
nptt)l.OHHa
3rpaH:Ha )l(HJia ptt6a,
HecnpHHTJIHSHX YMOS, 30KpeMa, )l.0 )l.ecj:>iu;HTY KHCHIO Ta KOJIHSaHb
TeMnepaTypH SO)l.H [5]. )Ifose 3)l.e6iJihlllOro s 03epax, SO)l.OCXOSHll.laX, CTaSKax,
pi)l.llle - s piqKax, nepesa)l(HO s îx )l.O)l.aTKOSiH CHCTeMi, s Micu;.si:x 3i CJia6KOIO
Teq1e10. 3sttqaifHO TPHMa€TbCH )l.iJIHHOK 3 )l.y)l(e CHJibHO p03SHHYTOIO

.

.

.

.

m)l.SO.ll.HOIO i Ha)l.SO.ll.HOIO pocJIHHHlCTIO, »Ka YTSOpIOe 3apocT1, Ta 3 MYJIHCTHM
a6o nimaHo-MynttcTHM rpyttTOM H: yttttKae si.ll.KPHTHX Micu;h [3]. Y 3apocnttx,
3aHe)l.6attttx so)l.OHMax, HanpttKJia)l., y nicosttx 03epax, )l.e ueH: Kapach
3aJIHllla€TbCH 4H He €)1.HHHM MelllKaHu;eM, SlH SHp0)l.)l(Y€TbCH Ha Tyropocny
HH3bKOTiJiy KapJIHKosy cj:>opMy. y Hau;ioHaJibHOMY napKy oco6ttHH SH.ll.Y
SHHSJieHi y lllTyqHiH SO)l.OHMi.
Kapacb cpi6JIHCTHH (C. gibelio (Bloch, 1782)). ITpe.ll.CTaSHHK
6opeanhHoro pisHHHHoro KoMnJieKcy; cj:>irncj:>in. ITpicHOSO)l.Ha 03epHo-piqKosa
npH)l.OHHa 3rpattHa )l(HJia ptt6a. )Ifose nepesa)l(HO s )l.O)l.aTKOSiH CHCTeMi piqoK,
.
.
.
.
»K Ha pycnosttx, TaK i Ha rttpnos11x )l.lJIHHKax 3 nosrnhHOIO Te41€IO, y
.
.
SO)l.OCXOSHll.laX, CTasKax, 03epax, )l.e TpttMa€TbCH MlCUb 13 p03SHHeHOIO
pocJIHHHicTIO, lllttpOKHMH nnecaMtt Ta nimaHo-MyJIHCTHM a6o MYJIHCTHM
rpyHTOM [3; 5]. YttttKae MiJIKOSO.ll.HHX 3aMKHeHttx, .ll.Y*e 3apocnttx
poCJIHHHiCTIO SO)l.OHM, y HKHX SHp0)l.)l(Y€ThCH Ha TyrOpocny KapJIHKosy cj:>opMy.
y Hau;ioHaJibHOMY napKy oco6HHH SH.ll.Y SHHSJieHi y lllTyqHiH SO)l.OHMi.

llJ,nnaeKa JJ.yuali:cbKa (Cobitis elongatoides Băcescu et Maier,

1969).

ITpe)l.CTaSHHK 6opeanh- Horo nepe)l.ripchKoro KOMnJieKcy; cj:>irncj:>in.
ITpicHoso)l.Ha piqKosa )l.OHHa )l(ttJia ptt6a, .si:Ka MelllKae s Micu.si:x i3 npoT04HOIO
qJ1CTOIO SO)l.OIO, nepesa)l(HO s )l.O)l.aTKOsiif CHCTeMi piqoK, y npHTOKax, SO)l.0CXOSHll.laX, He yttHKa€ CTO.si:qoî SO)l.H, SHTPHMY€ 3HaqHe 3a6py)l.HeHHH SO)l.H [3].
BiMae nepesary )l.iJI»HKaM i3 noMipttoIO Te4ie10 i nimaHHM, nimaHo-MynttcTHM
a6o 3aMyJieHHM KaM'HHHCTHM fpyttTOM, )l.e TpttMa€TbCH nOO)l.HHUi a6o no 2-3
oco6ttHH s O)l.HOMY Micui Ha MiJIKOSOM»X, Ha rntt6ttHax O, 1-0,5 M, 3pi.ll.Ka )].O
1,5 M. 3sttqaifHO 3aKony€ThCH s rpyHT a6o xosa€TbCH cepe)]. i ni)]. KaMiHHH, ni)].
lllMaToqKH )l.epHy, cepe)]. p03pi)l.)l(eHOÎ poCJIHHHOCTi TOll.lO.
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3oJIOTHCTa

(Karaman, 1922)).

munaeKa

(Sabanejewia

Llyttauci.Ka

balcanica

Ilpe.LJ,CTaBHHK 6opeaJibHOfO nepe.LJ,rÎpCbKOfO KOMTIJieKcy;

nirncllin. IlpicHOBO.LJ,Ha pi4KOBa .LJ,OHHa )l<HJia p116a, }"(Ka MeUIKae Ha .LJ,ÎJI}"(HKax Î3

.

.

4HCTOIO npoT04HOIO BO.LJ,OIO, pl.LJ,llle 3YCTpl4aeTbC}"( B 4HCTHX CT0}"(4HX 3anJiaB-

[3].

HHX 03epax

Bi)JJJ,ae nepesary np116epe)KHHM .LJ.ÎJI}"(HKaM 3 noMipHoIO Te4ie10
1

i ll{ÎJihHHM nimaHHM, nimaHO-faJlhKOBHM a6o .LJ,ell{O 3aMyJieHHM KaM }"(HHCTHM
rpyHTOM, .LJ,e TpHMaeThC}"( noo.LJ,HHU:i, pi.LJ,rne no

2-3

oco6HHH B O.LJ.HOMY yi<p11rri.

XosaeThC}"( cepe.LJ. i ni.LJ, KaMiHH}"(M, ni.LJ. pi3HHMH .LJ.OHHHMH npe.LJ,MeTaMH Ta cepe.LJ.
poCJIHHHOCTi, 3pÎ.LJ,Ka 3aKonyeThC}"( y rpyttT.

B'iou

(Misgurnus

1euqauuuu

fossilis

(Linnaeus,

1758)).

Ilpe.LJ,CTaBHHK 6opeaJihHOro piBHHHHOro KOMTIJieKcy; cllirncllin. IlpicHOBO.LJ,Ha
03epHo-pi4KOBa .LJ.OHHa )KHJia p116a, .LJ,~e BHTpHBaJia i

Hes116arn11sa mo.LJ.o

}"(KOCTi BO.LJ,H 3aB.LJ,}"(KH 3.LJ,aTHOCTi 3aKOBTyBaTH TIOBÎTp}"( (KHlllKOBe .LJ,HXaHH}"() Ta
.LJ,HXaHHIO,

KpiM

.LJ,O.LJ,aTKOBÎH

3}"(6ep,

CHCTeMi

3a

.LJ,OTIOMOfOIO

pi40K:

y

CTapHX

lllKÎpH

[3].

pycnax,

)Ifose

rrepesa)KHO

3aIIJiaBHHX

03epax,

B
y

cna6KorrpOT04HHX i CT0}"(4HX, qacTO 3a60JI04eHHX, 3apocJIHX pOCJIHHHÎCTIO i
nepec11xa104HX

BO.LJ,OHMax,

y

JIÎCOBHX

03epax,

CTaBKax

i

BO.LJ,OCXOBHll{aX.

Tp11MaeThC}"( MiJIKOBO.LJ.h i3 .LJ.06pe po3BHHYTOIO pocJIHHHicTIO i MYJIHCTHM .LJ.HOM,
B }"(Ke 3aKonyeTbC}"( i npoBO.LJ,HTh TaM TpHBaJIHH qac (rri.LJ, qac 3HMÎBJii Ta rrpH
BHCHXaHHi BOD.OHM srra.LJ,ae y CIIJI}"(4KY IIO.LJ,i6Hy aHa6i03y).

y

Hau:ioHaJihHOMY

napKy u:eH: BH.LJ, 6ys IIOlllHpeHHH paHirne, OCTaHHiM qacoM He BH}"IBJI}"IJIH.

BycaTHH CJIHîK rnponeuci.Kun (Barbatula barbatula (Linnaeus,

1758)).

Ilpe.LJ,CTaBHHK 6opeaJib- HOfO rrepe.LJ,ripCbKOfO KOMIIJieKcy; ncaMocllin.

IlpiCHOBO.LJ,Ha pi4KOBa .LJ,OHHa )KHJia p116a, }"(Ka MernKae nepeBa)KHO B MÎCU:}"(X Î3
npoT04HOIO,
3apOCJIHX

.

.LJ,06pe

IIl.LJ,BO.LJ,HOIO

[3].

3a6py.LJ.HeHH}"( BO.LJ,H
3ycTpi4aeThC}"(

rn11611Hax

.

O, 1-1,0
.

.

BO.LJ,OIO,

.

pocJIHHHlCTIO

npoTe

MlCU:h

He

yttHKae

.

Ta

lHKOJIH

CT0}"(40i"

BHTpHMye

BO.LJ,H,
3Ha4He

3BH4aHHa p116a B .LJ,O.LJ,aTKOBiH CHCTeMi pi40K, pi.LJ,rne

B 03epax

rrimaHO-MYJIYCTHM,

.

aepoBaHOIO

i

CTaBKax.

Tp11MaeThC}"(

nimaHO-faJlhKOBHM

M rroo.LJ,HHU:i a6o no

2-3

Ha .LJ.ÎJI}"(HKax · i3
1

a6o

KaM }"(HHCTHM

miJihHHM

rpyttTOM

Ha

oco611H11, }"(Ki MacKyIOThC}"( cepe.LJ. i

.

IIl.LJ, KaMlHH}"(M, IIl.LJ, CKyrr4eHH}"(MH pOCJIHHHOCTl, 3aTOIIJieHHMH KymaMH TOll{O.

(Salmo trutta Linnaeus, 1758) (morpha fario).

Jlococi.-KyM'.IKa

Ilpe.LJ,CTaBHHK 6opeaJibHOro nepe.LJ,ripcbKOfO KOMIIJieKcy; JiiTocllin. IlpiCHOBO.LJ,Ha
pi4KOBa

npH.Ll,OHHa

)KHJia

p116a,

}"(Ka

MernKae

y

CTpÎMKHX

4HCTHX,

.LJ,06pe

aeposaHHX i npoxoJIO.LJ,HHX, BÎ.LJ,HOCHO Hern1160KHX ripCbKHX pi4Kax, CTp)'MKax,
IIOTOKaX, ripCbKHX 03epax Ta BO.LJ,OCXOBHll{aX

[3; 9].

(MOJIO.LJ,h

3rpai1KaMH)

iHKOJIH

rn11611HaMH

36HpaeThC}"(

0,2-1,5

HeBeJIHKHMH

TpHMaE:ThC}"( IIOO.LJ,HHU:i
Ha

.LJ,ÎJI}"(HKax

i3

M i 6iJihllle Ta faJlhKOBHM a6o KaM'}"(HHCTHM rpyHTOM, .LJ,e

.LJ,o6pe MaCKYE:ThC}"( cepe.LJ. KaMiHH}"( Ta B TiHi rrp116epe)KHHX .LJ,epes i Kymis.
Ili.LJ,HÎMaeTbC}"( BHll{e

1200

M H. p. M. Pe3yJihTaTH o6JiiKiB JIOCOC}"(-KYM)Ki ni.LJ, qac
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HepeCTy npornroM ocrnHHix poKiB y Hnn «BepxoBHHChKHH» npe.n:crnaneHi a
Ta6JIHI.J.i.
MH1d)Ka
npicuoeo.n:ua
(Parasa/mo mykiss (Walbaum, 1792)).
flpe)lCTaBHHK 6opeaJibHOro rrepe.n:ripCbKOro KOMIIJieKcy; JiiTO<f>iJI. flpiCHOBO)lHa
piqKoBa rrpHJlOHHa )l(HJia p116a, HKa MeIIIKa€ y CTpiMKHX q11cTHX, .n:o6pe
aeposaHHX i rrpoxono.n:H11x, ai.n:HOCHO Hern1160K11x ripcbKHX piqKax, CTPYMKax i
IIOTOKax [3; 9]. He Ha)lTO BHMOfJIHBa .n:o KHCHeBoro i TeMrrepaTypHoro
pe)l(HMIB BO)lH.
JlococL .llyHaHCLKHH (Hucho hucho (Linnaeus, 1758)). IlpicHoao.n:Ha
piqKoBa npHJlOHHa )l(HJia p116a CTpiMKHX q11cTHX, .n:o6pe aepoBaHHX i
rrpOXOJIO)lHHX ripCbKHX .UiJIHHOK piqoK [3; 9). flpe.n:CTaBHHK 6opeaJibHOro
rrepe.n:ripcbKoro
KOMnneKcy;
nirn<Pin.
Ilepesa)l(Ha
KiJihKiCTh
oco611H
TparrJIH€ThCH B OCHOBHHX pycnax ripchKHX piqoK (p11c. 1). XapaKTepHHMH
MicU.HMH nepe6yeauuH c rnupoKi Ta r Jrn6oKi nJJeca, .lle TeMrrepaTypa ao.n:11
He rrepeBHII.J.Y€ 15-20 °e. Mono.ni oco6HHH HaliqaCTirne 3yCTpiqalOThCH Ha
1
KaM HHHCTHX rrepeKarnx [ 11]. Ha HepecT .n:YHaHChKHH nococh HasecHi
rri.n:HiMa€ThCH y aepxia'H ripcbKHX piqoK (qopHHH qepeMorn li iHrni). Tyr y
rroMiTHiH KiJihKOCTi TpHMa€ThCH i rrpornroM JiiTa.
lll.yKa
1euqauua (Esox lucius Linnaeus,
1758). npe.n:crnBHHK
6opeaJibHOro piBHHHHOro KOMIIJieKcy; <Pirn<f>iJI. IlpiCHOBO)lHa 03epHo-piqK0Ba
)l(HJia p116a, HKa MeIIIKa€ B KopiHHHX i 3arrJiaBHHX 03epax, BO)lOCXOBHllJ,aX i
piqKax [3; 9]. BiMac rrepesary Micu.HM 3 rrosiJihHOIO Teqi€IO a6o 6e3 Heî i 3
.n:o6pe p03BHHyTOlO rri)lBO)lHOlO poCJIHHHiCTlO. 3apa3 y Me)l(aX HauioHaJihHOro
rrapKy myKa )lOCTaTHhO 3a11qaHHHH iHBa3iHHHH BH)l, HKHH rrpHCTOcysaBC» .n:o
)l(HTTH B .n:emo He xapaKTepHHX )'MOBax [2].
MuuL piqKoeuu (Lota Iota (Linnaeus, 1758)). ApKT11qm1li rrpicHoao.n:H11li
KOMIIJieKc; nirn<f>iJI. IlpicHOBO)lHa piqKOBa )lOHHa )l(HJia p116a q11cTHX i
rrpoXOJIO)lHHX, rrepeBa)l(HO rn1160KHX, qacTO 3 BHXO)laMH )l)l(epeJibHHX BO)l,
.n:iJIHHOK piqoK [3]. Tp11Ma€ThCH 3)le6iJihIIIOro B OCHOBHHX pycnax (p11c. 2). IlpH
TeMrrepaTypi BOLlH 10
i HH)l(qe MHHh HattaKTHBHiIIIHH, rrpH 15
i BHllJ,e
CTa€ rraCHBHHM, XOBa€ThCH.

oe

oe

247
https://biblioteca-digitala.ro

Pe1yJILTaTH o6nilde nococH-KYM~ npoTHroM aepeCToeoro nepio}J.y e
HDD «BepxoeuacLKHii»

I

Pi'IKa (noTÎK,
Clp)'MOK)

I

I HepeCTHflHlll
K-Tb
2

nnoll.la
HepeCTHflHlll, M2

00'!aTOK
Hepecry

3

I

4

3aranbHa KÎflbKÎCTb nnÎJ{HHKÎB

Ha
no'laTKy
HepecTY
5

niJI '!ac
Hepecry
6

Ha
KÎHeUb
HepecTY
7

I Hepecry
KiHeUb I
8

2012 p.
npttKopJ10HHe

no~B

qopHHÎÎ qepeMOlll

10

150

11.09

98

96

81

14.IO

qeMÎpHHÎÎ

7

52

11.09

35

41

36

14.IO

qOpHHÎÎ qepeMOlll

18

216

20.09

32

43

30

22.09

Jlycrytt

9

67

22.09

17

29

19

29.10

MOKpHH

7

31

22.09

15

27

14

28.10

CttaeHbKHiî

7

29

22.09

16

26

15

29.10

qHB'IHHCbKe nOH,nB

EypKyrcbKe no~B
qopHHÎÎ qepeMOlll

14

210

19.09

29

41

31

23.10

AlJbfiHH

8

52

21.09

20

27

18

25.10

nonaJ1iHeub

7

48

21.09

17

26

16

25.10

OÎJ{nacryH

3

8

21.09

5

li

6

25.10

OepKana6cbKe OOH,llB
0epKana6

12

115

20.09

18

40

19

20.10

MacKoTHH

6

58

20.09

8

18

8

20.10

Openy..HHÎÎ

5

46

20.09

10

19

9

20.10

qOpHHÎÎ

4

39

20.09

6

12

5

20.10

MeH'lin

4

35

20.09

5

14

5

20.10

Bcboro

121

1156

470

312

331
2013 p.

OpHKOpJIOHHe nOH.llB
qopHHÎÎ qepeMOlll

15

225

28.09

102

91

95

25.10

qeMÎpHHÎÎ

10

80

28.09

123

119

108

25.10

qopHHÎÎ qepeMOlll

19

216

22.09

35

46

31

27.10

Jlycrytt

9

68

23.09

16

32

18

28.10

MoKpHH

7

32

23.09

17

25

14

28.10

CttaeHbKHiî

7

30

25.09

18

27

17

29.10

qHB'IHHCbKe 00H,ll8
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I

I

I

2

I
4

I

5

15
li
lllona.nitteQb
10
3
1IliAJ1aCTVH
lllepKana6cbKe noima
lllepKana6
12
MacKOTHH
6
.lpeJIY'!HHH
5
4
lIOPHHH
4
Mett'lin
137
acboro
l'-ioPHHH liepeMOW
~b6HH

3

I

6
225
72
60
8

115
58
46
39
35
1309

7
8
I
IiypKyrcbKe noima
128.09
45
128.09
22
18
128.09
128.09
6
128.09
128.09
128.09
128.09
128.09

146
129
125
13

33
17
16
5

125.10
125.10
125.10
125.10

18
8
9
5
5
399

125.10
125.10
125.10
125.10
125.10

f448

142
18
19
12
14
558

17
8
10

ki
l5

2014 p.
npHKOPJlOHHe nOH,[\B
liopHHH qepeMOW
17
lieMiPHHH
12
lIHB'IHHCbKe noima
qOpHHH liepeMOW
19
10
JlyCTYJI
MOKPHH
7
CHeettbKHii
10
IiYPKvrcbKe noima
lIOPHHH liepeMOW
16
Allb6HH
12
10
1Ilona.niue1.1b
3
IliAJ1aCTVH
nepKana6cbKe nOH,D.a
nepKana6
12
MacKOTHH
6
IlpeJiyqHHH
qopHHH
Mett11in
Bchoro

5
4
4
147

1230
85

15.09
16.09

110
122

135
130

110
126

120.10
120.10

216
72
28
37

15.09
120.09
18.09
122.09

40
20
28
20

f48
f4 l
52
33

36
21
26
18

20.10
20.10
19.10
18.10

232
78
60
8

130.09
130.09
130.09
M.09

50
23
20
5

55
31
127
10

32
19
17
4

126.10
126.10
126.10
26.10

115
58

~0.09
~0.09

20
7

46
18

19
8

26.10
26.10

46
39
35
1339

30.09
30.09
30.09

8
5
7
485

21
14
15
676

9
7
8
460

26.10
26.10
26.10
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Puc. 1. ,l{yT-taucbKUU llococb mparum.cmbrn Uţ.e eiâT-tocT-to ttacmo e
ocT-toeT-toMy pyC!li p . LfopT-tuu LfepeMom y Me:J1Cax Hllll «B epxoeuT-tcbKUU»,

26.10.2014 p.

Puc. 2. PiIJKoeuu MUHb - câu11uu npeâcmaeHUK apKmuIJ11020 npic11oeoâ11020
ixmioKoMnneKcy e Hflfl «BepxoeuHCbKUU», 3.11.2011 p. <Porno Jl. I 3eJ1eHIJy Ka.
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Jia6eu;b ceponeii:cbKHH (Cottus gobio Linnaeus, 1758). IIpe.n;cTaBHIIK
6opeaJibHOro rrepe.n;ripcb- KOro KOMIIJieKcy; JiiTOcpin. IIpicHOBO,ll;Ha ,ll;OHHa )KlfJia
pII6a qifCTIIX, .n;o6pe HacIIqeHIIX KIICHeM BO,ll;OMM a6o îx .n;imIHOK i3
rrpoxono.n;HoIO so.n;oIO [3]. TpIIMaeThCH rroo.n;IIHI.J.i y rrpII6epe)l(HiM 30Hi rri.n; i
cepe.n; KaMiHHH (pIIC. 3), y BlfMOÎHax 6eperis, rri.n; CKyrrqeHHHMII pOCJIIIHHOCTi
a6o .n;oHHIIX rrpe.n;MeTiB Ha rJIII6IIHax .n;o 0,5-1 ,0 M, 3pi.n;Ka rnII6rne . Y piqKax
1
si.n;.n;ae rrepesary .n;imIHKaM i3 IIOMipHOIO TeqieIO i KaM HHIICTIIM, IIJ,iJibHIIM
rriIIJ,aHIIM a6o rJIIIHHCTIIM rpyttTOM, qacTO 3 pi.n;KOIO pOCJIIIHHiCTIO.
Jia6eu;b cTpoKaTonJiaBo;eBuii: (C. poecilopus Heckel, 1837). IIpe.n;crnBHIIK
6opean1>Horo rrepe.n;- ripc1>Koro KOMIIJieKcy; nirncpin. IIpicHoso.n;Ha .n;oHHa )KIIJia
XOJIO,ll;OJII06IIBa pII6a qlfCTIIX, .n;o6pe HacIIqeHHX KIICHeM ripcbKIIX .n;iJIHHOK
piqoK i IIOTiqKiB [3]. TpIIMaeTbCSI IIOO,ll;IIHI.J.i y rrpII6epe)l(HiH 30Hi B MiCI.J.HX i3
1
IIIBII,ll;KOIO TeqieIO i KaM'HHIICTIIM a6o raJI1>KOBO-KaM SIHIICTIIM rpyttTOM (pife. 4),
.n;e 3HaXO,ll;IITb rrpIITYJIOK cepe.n; i rri.n; KaMiHHHM Ha rnII6IIHax .n;o 0,5-2,0 M.

Puc. 3. CBponeucbKUU 6a6e11b, RK020
BnO/llOBGB 36U'IQUHUU B)'JIC (Natrix natrix (L.)),
Hnn «BepxoBw1cbKuu», 4.08.2013 p.

Puc. 4. Cmp0Kamon11a61Je6U1J 6a6e11b noutupeHuu
pi<1Kax no Beiu mepumopii' Hnn
«BepX06UflCbKUU»,
13. 09.2012 p. <l>omo fi. I. 3eJ1eu<1yKa.

3apa3 BBa)KaE:TbCH 3araJibHOBII3HaHHM, IIJ,O aHaJii3 6y.n;1>-HKOÎ cpayttII, HKa
CKJia.n;aeTbCH 3 pi3HHX 3a IIOXO,ll;)KeHHSIM i eKOJIOriqHifMII IIOTPe6aMII rpyrr,
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Heo6xi,LJ.HO IlOlfHHan1 3 BmlBJieHHH l{HX rpyn a6o erreMeHTiB, <!JayttiCTHlfHHX
KOMnrreKcis, HKi e O.LJ.l1Hl1U:HM11 3ooreorpa<!Jiqttoro attani3y. OcttOBHOIO 03HaKoIO
<!JayttiCTlilfHOro KOMnJieKcy npoMeHenepHX p116 e cnirrhHiCTh icTOp111IHOI ,LJ.OJii,
1
HKa nepe,LJ.6a11ae H: no,LJ.i6tti s11Morn .LJ.O eKorrorilfHl1X YMOB [ 11]. qacrn 3 HcysaT11
noXO,LJ.)l(eHHH

811.LJ.iB

KOMnrreKCaMl1

,LJ.0Cl1Th

CKJia,LJ.HO

npoBO,LJ.l1ThCH

3a

i

IX pmno,LJ.irr

oco6rr11BOCTHMl1

3a

<!JayttiCTl11IHl1Ml1

B3aCMOBi,LJ.HOCHH

3

HaBKOJil1IIIHiM cepe,LJ.OBl1IIJ.eM. ,[J;iHCHO, 8 6iJihll10CTi Bl1Ila,LJ.KiB (ane He 3a8)1(.LJ.H)
811.LJ.11, mo HaJie)l(aTh .LI.O O,LJ.HOro <!JayttiCTHlfHOro KOMnrreKcy, MalOTh cniJihHe
noxO,LJ.)l(eHHH. Arre 3aranhHi eKorrori11Hi oco6rr11socTi 0KpeM11x npe.LJ.CTaBHl1Kis
He

JaB)l(.LJ.11

e

noKaJH11KaM11

cnirrhHOCTi

IX

icTop11qHoro

M11Hyrroro.

<l>ayttiCTHlfHHH KOMnrreKC npoMeHenep11x p116 <!JopMyCThCH 3 811.LJ.iB, HKi
.
.
Bl1Hl1KJI11 y Bl13HalfeHI CTpOKl1 8 neBHl1X YMOBax npO)l(HBaHHH, a TaKO)l( 3 811,LJ.IB,
mo npe,LJ.CTaBJIHlOTh 3aJil1II1Kl1 6iJihll1 ,LJ.aBHhOro KOMnrreKcy (q11 KOMnrreKcis),
mo 3a3HaJil1 3MiH 8 HOB11X YMOBax [8]. OT)l(e, <!JayttiCTl11IHl1H KOMnrreKC - u:e
1
rpyna 811.LJ.iB, nos H3att11x cnirrhtticTIO icrnp111IHOI ,LJ.Orri Ta (a6o) rp11san11M
icHysaHHHM 8 O,LJ.HiH reorpa<!JilfHiH 30Hi i TOMY MalOTh no,LJ.i6Hi eKorrori11Hi
norpe611.
,[J;o nOHTOKacniHChKOro npiCHOBO,LJ.HOro KOMmieKcy HaJie)l(aTh ttai1:6irrhll1
TenrrorrI06Hi
erreMeHTl1
ixTio<!Jaytt11.
qopHOMOpChKO-KacniH:chKOro 6aceH:tty

Bott11

c<!JopMysan11cH

s

pi1IKax

[8]. IJ,e MaKCl1MaJihHO 6araTOlfl1CeJihHe

3a KirrhKicTIO 811.LJ.iB yrpynosaHHH. Hai1:6irrhll1 T11nos11M11 npe.LJ.CTaBHl1KaM11 e
esponeH:chKHH rorroseHh, 3s11qai1:H11i1: ni.LJ.ycT, 3s11qai1:tta sepxoso,LJ.Ka H: ittilli
Bli.LJ.11. Bei erreMeHTl1 l{hOro KOMnrreKcy TenrrorrI06Hi Ta np11cTocosatti .LJ.O
cepe.LJ.Hhoro HaClilfeHHH 80,LJ.11 Kl1CHeM, a ,LJ.eHKl 811,LJ.11 MO)l(YTh MeI11KaTH y
80,LJ.OHMaX npH ,LJ.~e He3HalfHOMY BMicTi Kl1CHlO. HepeCT y p116 nOHTOKacniH:ChKOro npicHOBO,LJ.HOro KOMnrreKcy Bi,LJ.HOCHO ni3HiH. BiH Bi.LJ.6ysaeThCH y
.LJ.pyriH: nOJIOBl1Hi seCHl1 Ta BJiiTKy np11 np11 TeMnepaTypi 80.LJ.11 Bi.LI. 8 .LI.O
EopeanhHl1H piBHl1HHl1H <!JayttiCTl11IHl1H KOMnrreKc ( 3s11qai1:tta

23 °C.
nrriTKa,

3811lfaHHl1H Kapach, cpi6rrHCTl1H Kapach, 3811lfaHHa IIJ.YKa i ittrni) CKJiaBCH 8
YMOBax pi3Kl1X ce30HHHX 3MiH KJiiMaTy. ,[J;o Hhoro Hane)l(l1Th si.LJ.HOCHO
1

Heserr11Ke lfHCJIO 811.LJ.iB p116, nOB H3aHl1X y CBO€MY CTaHOBJieHHi 3 80,LJ.OHMaMli
piBHl1HHl1X

.LJ.iJIHHOK

I1aneapKT11K11.

Ix

apeanu

3.LJ.e6irrhll10ro

3ai1:MaIOTh

serr11qe3Hi Tep11rnpiî. IJ,eH: KOMnrreKc cno11aTKy c<!JopMysascH s A3iI, noTiM
nOII111p11BCH 8 €spony, a TaKO)l( y 6aceHHl1 Kl1TaHChKl1X pi1IOK i noqaCTl1 8
I1isHi11Hy AMepHKY

[8].

I1i.LJ. qac qernepT11HHoro noxorro,LJ.aHHH s ,LJ.eHKHX

perioHax, oco6rr11so s Cu6ipy, Bi.LJ.6yrrocH 36i.LJ.HeHHH BH,LJ.osoro cKITa.LJ.y
KOMnrreKcy, BHacrri,LJ.OK qoro ,LJ.eHKi H:oro npe,LJ.CTaBHl1Kl1 3apa3 3YCTpiqaJOThCH
TiJihKl1 s ITis,LJ.eHHiH i lJ,ettTpanhttiH €sponi.
1
TpeTl1HHl1H piBHl1HHl1H <!JayttiCTl11IHl1H KOMnrreKC nOB H3aHl1H y CBOCMY
IlOII1HpeHHi i3 30HOlO II111pOKOJil1CrnHHX rricis

[8].

EiJihilliCTh p116 l{hOro

KOMnrreKcy (ni1IKypi H: iHilli) HaJie)l(aTh .LI.O rriMtto<Pirris q11 peo<!Jirris. 3a T11noM
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:>1urnneHm1 xapaKTepHe nepeea:>K:aHH» 6eHTo<J:>arie. HepecT y 6araThox BH.UÎB

15-18
i )];06pe

si.u6yeaeThC» TIÎ3HO, noqHHaeThC» BÎH 3a TeMnepaTypH
He Ll)')l(e

rrpe):(CTaBHHKH

BHMOrJIHBi

)lO

jJKOCTi

BO,Ll;H

°e. OKpeMi
rrepeHQCjlTb

.ne<J:>ÎUMT KHCHIO.
I>opeaJihHHH nepe.uripChKHH <J:>ayttÎCTifqHHH KOMTIJieKC. ,[(o HhOfO HaJie:>K:aTb
3BHqaifHHH

fOJih»H,

.UyttaHChKO-.[(HÎC'TpOBChKa

MapeHa,

IUHTiaBKH,

6araTO

nococeettx, 6a6ui ii ÎHIIIÎ. Horo cTaHoeneHH» noe'»3aHe 3 ÎHTeHCHBHHMH
ropOTBOpHHMH npouecaMH, IUO ei.u6yeaJIHC» Ha BeJIHKHX TepHTOpÎ»X TIÎB.UH»
€Bpa3ii'

[8]. PiqKif npoKJia.[(aJIH ceoi' pycna B ropax. IJ;i .UÎJI»HKH MaJIH IIIBH.UKY

Teqi10, so.na xapaKTepH3yeanac» ni.UBHIUeHHM BMÎCTOM KHCHIO ii HeBHCOKHMH
TeMnepaTypaMH.

TaKa

eKonoriqHa

HÎIIIa

He

Morna

6yrtt

3aifH»Ta

Tennon106HHMH MeIIIKaHQ»MH piBHHHHHX .uin»HOK piqoK, i TOMY c<J:>opMyeaec»
HOBHH <J:>ayttÎCTifqHHH KOMTIJieKC, npe.ncTaBHHKH »KOro 6ynH XOJIO.[(OJII06Hi,
BHpÎ3HMHC» OKCH- i peo<J:>iJihHOCThlO. Bo.uoifMaM nepe.uripChKOÎ eKOJIOrÎqHoi'
HÎIIIÎ npHTaMaHHa Matt:>K:e TIOBHa BÎ.UCYTHÎCTh poCJIHHHOCTÎ Ta 36i.uHeHHH
JoonnaHKTOH;

TYT

<J:>aKTHqHo

HeMae

nnaHKTO<J:>arie.

Hai16inhIIIY ponh

y

:>K:HBJieHHÎ pH6 si.uirpae 6eHTOC, IUO CKJia.uaeThC» 3 eni<J:>ayttH, TIOBHÎCTIO
BÎ.UCYTHÎ pH10qi 6eHTo<J:>arn. BeJIHKY pOJih y xapqyeaHHÎ ptt6 QhOfO KOMTIJieKcy
Mae Ha3eMHa <J:>aytta (noBÎ'Tp»HÎ KOMaxH). XH:>K:aKÎB MaJIO, BCÎ BOHH, KpiM
.nyttaHChKOfO JIOCOC», JIHIIIe qaCTKOBO xapqyIOThC» pH60IO.
ApKTifqHifH

npicHOBO.UHHH

KOMTIJieKC

nopÎBH»HO

MOJIO.[(HH.

,ll,o HhOfO

1

HaJie:>K:aTb Hai16ÎJihIII XOJIO.[(HOBO.[(HÎ eneMeHTH <J:>ayttH, TIOB »3aHi y CBOeMy
crnHOBJieHHi

Î3

30HOIO

TYH.UPH

[8]. Y KapnaTChKOMY perioHi YKpai'HH

.UOCJIÎ.U:>K:yeaHHH KOMTIJieKC npe.ucrnBJieHHH (.[(lfHHM BH.UOM - pÎqKOBHM MHHeM,
»KHH y .ue»KHX 80.[(0HMax 38JfqaifHHH, B ÎHIIIHX rpanJI»eThC» TIOO.[(HHOKO, a B
oKpeMHX )')l(e

3HHK.

IJ;e npicHoso.uHa xono.nHoso.nHa p116a.

3.[(e6ÎJihllIOfO B pycJiaX pÎqoK.
HaifaKTHBHÎIIIMH, npH

IlpH TeMnepaTypÎ

80.[(H

TpttMaeThC»

10 oe Î HH:>K:qe

15 oe Î BHIUe CTae naCHBHHM, nepe6yeae y CXOBKaX.

HepecTHThC» 3 KÎHU» rpy.nH» .no noqaTKY JIIOToro npH TeMnepaTypi BO.UH

0 oe Ha MÎJIKOBO.[(HHX TIÎIUaHHX Ta cynÎIUaHO-.UpÎ6HOKaM'»HHCTHX
17-18
CM y eiui 'Tplf-qOTHpH pOKH. Ilno.u10qÎCTh MO:>K:e .UOC»raTH MaH:>K:e 500000
6JIH3hKO

Micu»x Î3 IIIBH.UKOIO Teqie10. ernTeeoi' 3pinocTi .uoc»rae 3a .uos:>K:HHH Tina

ÎKpHHOK. HepecTHThC» 3 HacTaHH»M cyrittoK, 3a3BHqaif Ha nimaHHX Kocax.
BttMeTaHa iKpa 3HOCHThC» Teqie10 ii oci.uae B 3arnH6HHax .UHa

[3].

5
5). IloMiTHO nepeBa:>K:alOTh eneMeHTH
6opeaJihHOfO
nepe.uripchKOro KOMTIJieKcy (9
BH.UÎB ), BHCOKa qacTKa
npe.ucrnBHHKÎB 6opeaJihHOfO piBHHHHOfO ( 5 BH.UÎB) Ta TIOHTOKacnÎHChKOro
npiCHOBO.UHOfO ( 4 BH.UH) KOMTIJieKCÎB. Ilo O.[(HOMY BH.UY npe.ucrnBJI»IOTh
eKna.u npoMettenepux ptt6 Hllll «BepxoBHHChKHH» npe.ucrneneHHH

<J:>ayttÎCTHqHHMH KOMTIJieKCaMH (puc.

rpeTHHHHH pÎBHHHHHH i apKTifqHifH npicHOBO.UHHH <J:>ayttÎCTifqHÎ KOMTIJieKCH.
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Micu:e HepecTy e rrpHCTOCyBaHIDIM pH6 ,n:o HaH:6iJihlll crrpIDITJIHBHX YMOB
eM6pioHaJibHOro Ta rricJUieM6pioHaJibHOro p03BHTKy. y 3B 1513KY 3 U:HM,
rrpiCHOBO.ll:HY ixTiocpaytty ,n:iJUITb Ha KiJihKa rpyrr [ 11].
JliTocpiJIH p03MH0)l{)'IOTbC51 Ha KaM 15IHHCTHX, rpaBiHHHX i rnep,n:HX rJIHIDIHHX
rpyttrnx piqoK 3i IllBH.D:KOIO TeqieIO ii 011iroTpocpHHX 03ep, y »KMX Ha»BHi
crrpIDITJIHBi YMOBH ,n:JUI ,n:HxaHIDI 3apo,n:KiB. ,ll;o u:ieî rpyrrH HaJie)KaTb 11ococeBi,
poraTKOBi Ta qifMaJIO KOpOIIOBHX pH6.
IIcaMocpi11H po3MHO)l{)'IOThC» B piqKax i 03epax 3 rriru:aHHMH rpyttTaMH Ta 3a
Ha»BHOCTi crrpIDITJIHBHX YMOB ,n:JUI ,n:HxaHIDI 3apo,n:Kis. IKpy BOHH Bi,n:KJia,n:aIOTh
Ha rri,n:MHTi TeqieIO KopiHu:i pocJIHH, a iHo,n:i ii Ha rricoK. Y KaprraTChKOMY
perioHi YKpaîHH ,n:o u:ieî rpyrrH HaJie)l(aTb 3BHqaifHa BepxoBO,n:Ka, mqKyp1,
E:BporreifChKHH BycaTHH CJIH)K Ta ,n:e.HKI lHilli.
<l>iTocpiJIH p03MHO)l(yK>TbC51 B piqKax, 03epax, BOJl:OCXOBHIUaX i CTaBKax,
Bi,n:KJia,n:aJOqH iKpy Ha pOCJIHHHHH cy6cTpaT (BereTyioqi qif Bi,n:Mep11i poCJIHHH)
y CTQ5Jqiif a6o 3i c11a6KOIO TeqieIO BO,n:i. ,ll;o u:ieî rpyrrH HaJie)l(aTb 3BHqaifHa
IIJiiTKa, Kapaci, 3BHqaifHa mYKa Ta ,n:e.HKI rnrni BHJl:H.

s

5

45

•6p

Onn
Orp

•an

25

Puc. 5. CniBBÎJ(HomeuuH JciJibKOCTi BHL(iB npoMeuenepux pu6 pi3uux
4JayuicTH'IHHX
KOMnJieKciB y HIIII «BepxoBHHCbKHH»:
6rr - 6opeaJibHHH rrepe,n:ripCbKHH,
6p - 6opeaJibHHH piBHHHHHH,
rrrr - IIOHTOKacrriH:cbKHH rrpicHOBOJl:HHH,
Tp -TpeTHHHHH piBHHHHHH,
an - apKTifqHHH rrpicHOBOJl:HHH .
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IIpoMeHenepi p11611, smrnrreHi s HITIT
<<BepXOBHHChKHH», 3a Micu;eM HepecTy
HaJie)KaTh )J.O 3 eKorroriqH11x rpyn (p11c. 6).
51BHO )l,OMiH)'IOTh JiiTOcpiTH ( 12 BH)l.iB),
Bl)l,HOCHO BHCOKOIO TaKO)K € qacTKa
cpiTOcpirris
(5
BH)l.iB) .
IIcaMocpirris
HarriqyeThCSI rrmne 3 BH)l,H

25

JllTEPATYPA
Puc. 6. CnissmuoweuuH
EerrHK
B. II. E110TonJ.1qecKoe
KÎJihKOCTi BH)J.ÎB npoMeuenepux 1.
11
3 Korror11qecK~
pu6 piluux eKoJiori11uux rpyn y pacnpe,ll,erreH11e
KJiaCCHcpHKau;Hjl
)KHBOTHhIX
11 q TeHHjl
HIIIl «BepXOBHHCbKHH»:
naMj{TH npocp. B. B . CTaHqHHCKoro. JIT - rriTocpim1,
CMorreHcK, 1992. - C. 13- 16.
cpT - cpiTOcpimf,
2.
KoM,ll,)KHH I. I. I10S1Ba qy)Kopi,ll,Horo
ne - ncaMocpim1.
BH)l.Y 3s11qaM.Ho'i IIIYKH (Esox lucius) Ta i"i
BTIJIHB Ha ixTiocpaytty y sepxis ' 'i 6aceM.Hy
qepeMoIIIy li PerioHarrhHi acneKTH cprropHcT11qH11x i cpaytticT11qH11x
)l,ocrri)l.)KeHh. MaTep. Myro'i Mi)l(Hap. HaYK.-npaKT. KOHcp. (24- 25 KBiTHSI 2015
poKy, CMT IIyr11rra, qepHiseu;hKa o6rracTh, YKpa'iHa). - qepHiau;i: )J;pYK ApT,

c.

2015 . 286- 288.
MosqaH IO. B. P11611 YKpa'iHH (smH.-)l.OBi)l.H.) . - K. , 2011. - 444 c.
3.
4.
MosqaH IO. B. , CMipHOB A. I. IIrriTKa, S1rreu;h, rorrhsi:H, KpacHonipKa,
aMyp, 6iJIH3Ha, BepXOBKa, JIHH, qe6aqoK aMypChKHH, ni)l.yCT, niqKyp, MapeHa. -

K.: HaYK. )l.YMKa, 1981. - 427 c. (<l>aytta YKpa'iHH. - T. 8. P11611 . BHn. 2.
Koponosi. q. 1).
5.
MosqaH IO. B ., CMipHOB A . I. llleMaS1, sepxoBO)l.Ka, 611crpS1HKa,
nrrocKHpKa,
a6paMic,
p116eu;h,
qexoHS1,
ripqaK,
Kapach,
Kopon,
rinocpTarrhMiXTHC, apHCTHXTHC. - K.: HaYK. )l.YMKa, 1983. - 360 c. (<l>aytta
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Contributions to the knowledge of the bats' fauna in the Rodna
Mountains National Park
Iuşan

Claudiu

Abstract
During the period 2004-2017, 20 species of bats were identified in the
Rodna Mountains National Park through direct observations from the cave
visits and the use of monitoring using mixed bat detectors (heterodines with
frequency division and expansion time) and chicropterological nets placed in
forest and aquatic habitats. Of the 20 species of bats in the Rodna Mountains,
one is included in the category of vulnerable species (VU), 3 species in the
moderate threat category (NT). The inventory of bats species bas increased
from 14 to 20 species through research carried out with the support of the
Rodna Mountains National Park Administration, but the number of species in
the Rodna massif may increase in future studies.

Keywords: lilieci, peşteri, protejat, inventar
lntroduction
The bats study was carried out during the period 2004-2017 in Rodna
Mountains National Park, the second national park in the country, with an area
of 47.202 ha. The importance of this protected area is due both to the geology
and geomorphology of the mountains and to the presence of many species of
fauna and flora, endemites and glacial relics.
The Rodna Mountains, which show the highest altitudes in the Eastem
Carpathians (Pietrosu Peak - 2.303 m, Inău Peak 2.279 m, Inăuţ Peak 2.222 m),
are located in the northem part of Romania. Being included in the Nordic group,
also known as the Carpathians of Maramureş and Bucovina, these mountains
dominate the landscape, with the highest levei differences in the Maramureş
Depression, located to the north.
From an administrative point of view, the park extends in the counties
of Maramureş and Bistriţa-Năsăud. The Rodna Mountains National Park does
not include the entire chain of the Rodna Mountains but only a part of them.
From the West to the East, along a main ridge of about 55 km (from Şetref to
the Rotunda), and from North to South, on a 25 km length, from Prislop Pass to
Valea Vinului - Bistriţa-Năsăud county. From the administrative point of view,
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the park area is spread over the districts of Bistriţa-Năsăud (80%) and
Maramureş (20%), being surrounded by 17 neighboring communes (fig. I).
On the territory of Romania there are 32 species of bats, thus
representing one of the most diverse bats fauna in Europe. The caves in our
mountains shelter some of the largest colonies of bats on the continent, with
two colonies that can cross the threshold of 100.000 individuals. Building
bridges can shelter thousands of colonies, and in old forests they hunt bats that
prefer these unique habitats (Gheorghiu et al., 1999, Valenciuc, 2002).
By their special biology, bats play multiple roles in ecosystems, keeping
control of the size of the populations of atropes feeding them, and by flying
over long distances, they help maintain flora diversity by spreading seeds,
pollination. At the same time, bats are species that are indicative of ecosystem
health, suffering rapid changes in the population as a resuit of changes in food
abundance and sensitivity to changes occurring in feeding habitats or in shelters
(Csaba&Farkas, 2010).
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Fig I Research area - Rodna Mountains National Park

The fauna of bats in the Rodna Mountains National Park is poorly
known, with rising quotes about the presence of species in these ecosystems.
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Materials and methods
The study consists of observations made over 13 years in the Rodna
Mountains National Park area. The methods used consisted in direct
observations and the identification of species in the massive caves (Cobăşel,
Baia lui Schneider, Laptelui, Speranţei, Grota Zânelor, Arcaşilor lui Ştefan cel
Mare etc., Goran, 1982), capturing with the help of chiropterological nets
acquired through the project "Conservative management measures of the
biodiversity in the Rodna Mountains National Park "implemented through POS
Mediu Program, gathered in various forest and aquatic habitats (mountain
valleys, streams, lakes, ponds, trout).
Another method used was ultrasound-based identification using 5
combined ultrasound detectors (heterodine, frequency division and time
extension, eg. Peterson D-1 OOOX Bat Detector). Some of the bioacoustic
observations were made on during field trips on the forest roads of the Rodna
Mountains National Park, with ultrasound detectors with mobile-time
expans1on.
The transects at a steady speed of about 24 km/h. The detector records a
sequence of 0,3 s every 4 s of the sequence at approximately 24 m. After each
sequence the recorded sound was extended ten times to decrease its frequency
to a value that can be perceived by the human ear . Extended sound was
recorded on a minidisc. Each transect has about 30 km, 90 minutes of extended
records. Simultaneously with ultrasound, every 15 m was recorded with GPS,
geographic coordinates, altitude and distance to the starting point of each
registered individual. The results were processed with GIS software,
quantitative geological and ecological parameters (IKA, AR, density, frequency
etc.) were calculated. The specialized software used for sonogram analysis was
BatSound, BatScan and Species Keys (Pocora & Pocora, 2012, Russ, 2012).
Data on the chiroptera fauna in the Rodna Mountains area and its
surroundings were published by: Frivaldszky (1875), Szilagyi (1876), L.
Mehely (1910), J. Paszlavszky (1918), I. Călinescu (1931), D. Margareta, D.
Jana, O. Traian (1963), G. Ardelean (1993), D. Murariu, N. Răduleţ (1997), D.
Ştefănescu (1998), Chiş V. and Manole M. C.&A. Cosma A. (2012).
Other materials used were: GPS units, mechanical and electronic
measuring equipment, measuring cloth bags, wire and leather gloves, electronic
scales and Pesola.
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Results and discussions
Between 2004 and 2017, 20 species of bats were identified in the Rodna
Mountains National Park and its surroundings (Table 1). Species identification
was performed with the help of bat determiners (Csaba Jere, Farkas SzodorayParady, 2010) and ultrasound analysis (Pocora & Pocora, 2012, Russ, 2012).

Table 1. List of species of bats identijied in the Rodna Mountains
National Park and the habitats ofpresence
Winter habitat
Summer
No.
Species
habitat
Forests Caves
Atticks
1

2

3
4

Rhinolophus
ferrumequinum (Greater
horseshoe bat)
Rhinolophus
hipposideros (Lesser
horseshoe bat)
Barbastella
barbastellus (Western
Barbastelle)
Myotis bechsteini
(Bechstein's Myotis)

Forests,
caves,
mmes,
atticks
Forests,
caves,
mmes,
atticks
Tree trunks,
forests,
caves
Tree trunks,
forests
Forests,
caves,
mmes,
atticks
Forests,
caves,
mmes,
atticks
Tree trunks,
nearthe
water,
atticks

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5

Myotis blythi
(Lesser mouse-eared
bat)

6

Myotis myotis
(Greater mouse-eared
bat)

7

Myotis daubentonii
(Daubenton's bat)

8

Myotis mystacinus
(Whiskered bat)

Forests

X

9

Myotis dasycneme
(Pond bat)

Near the
water,
forests

X
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X

X

No.

Species

10

Myotis nattereri
(Natterer's bat)

11

12
13
14

Summer
habitat
Forests,
underthe
tree bark

Myotis emarginatus
(Geoffroy's bat)
Pipistrelus pipistrelus
(Common pipistrelle)
Eptesicus serotinus
(Serotine bat)
Eptesicus nilsonii
(Northern bat)

15

Vespertilio murinus
(Parti-coloured bat)

16

Nyctalus noctula
(Common noctule bat)

17

Nyctalus leisleri
(Lesser noctule bat)

18

Nyctalus lasiopterus
(Giant noctule bat)

19

Plecotus austriacus
(Big-eared bat)

20

Plecotus auritus
(Brown long-eared bat)

Winter habitat
Forests Caves
Atticks
X

Forests
Atticks,
forests
Atticks,
houses
Atticks,
buildings
Buildings,
under the
tree bark,
forests
Forests,
underthe
bark tree
Forests,
underthe
bark tree
Forests,
underthe
bark tree
Atticks,
forests
Forests,
under the
bark tree

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

The basic measurement used for all bat species is the forearm length
(LA), supplemented for certain species with finger length 5 (05) and finger 3
(D3 ). Additional measurements are: thumb length (D 1), tibia length (Tib ), foot
length (LP). In some species, ear or tragus measurements are also required (ear
length - long, ear width - latU, tragus length - lungTr, tragus width - latTr).
Most species of bats in the Rodna Mountains National Park hibernate in
caves, respectively 85% of the inventory species, 35% of the species identified
hibernate in forest habitats, in scrub or under tree bark.

261

https://biblioteca-digitala.ro

The areas investigated based on the ultrasounds were: Valea Vinului
(BN), Valea Gagiului (BN), Valea Bistriţei Aurii (SV), Valea Anieşului (BN),
Valea Cobăşelului (BN), Valea Rebra (BN), Valea Parva (BN), Valea Strâmba
(BN), Valea Pietroasa (MM), Valea Repedea (MM), The Izvoru lui Dragoş
(MM), Valea Izei (MM) Valea Nichitaş (BN), Valea Someşului Mare (BN).
Habitats investigated with regard to the presence of bats and the
identification of the species of chitropheres are presented in Table 2. Among the
most common species in the Rodna Mountains are Myotis myotis and Eptesicus
serotinus.
Some valleys with a large diversity of ecosystems include many species
of bats, for example the Anieş Valley inhabits about 70% of the species present
in the massif. The explanation is that the Anieş Valley is the largest basin in the
Rodna Mountains and contains the widest variety of ecosystems, including
decommissioned mines and field constructions. Also, the Valea Vinului sees
over 55% of the bats species present in the Rodna Mountains, because besides
the diversity of ecosystems (mixed forests and conifers, limestone rocks,
valleys ), there are also a large number of decommissioned mining galleries
(over 30) which is shelter for many species of bats.
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Table 2. Habitats investigated for the presence of bats in the Rodna Mountains National Park

lnvestigated habitats
No

I

2
3
4
5
6

7
8
9
IO

li
12
13

Species

Rhinolophus
ferrumequinu
m
Rhinolophus
hipposideros
Barbastella
barbastellus
Myotis
bechsteini

Valea
Vinul

Valea
Anieşul

Ul

Ul

X

X

X

X

Vale
a
Izei

Valea
Gagiul
ui

Valea
Bistriţe

i Aurii

Valea
Cobăş

el

Vale
a
Rebr
a

Vale
a
Parv
a

Valea
Strâmb
a

Vale
a
Bila

Vale
a
Lala

Valea
Peitroas
a

Valea
Repede
a

X

X

ui Mare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Valea
Someşul

X

Myotis blythi
Myotis
myotis
Myotis
daubentonii
Myotis
mystacinus
Myotis
dasycneme
Myotis
nallereri
Myotis
emarf!inatus
Pipistrelus
pipistrelus
Eptesicus
serotinus

Valea
Connai
a

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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X

X

X

Investigated habitats

No

Species
Valea
Vinul
ui

14
15
16
17
18
19

20

Eptesicus
nilsonii
Vesperti/io
murinus
Nyctalus
noctula
Nyctalus
leis/eri
Nyctalus
lasiopterus
Plecotus
austriacus
Plecotus
auritus

Valea
Anieşul

ui

Vale
a
!zei

Valea
Gagiul

Valea
Bistriţe

Ul

i Aurii

X

Valea
Cormai
a

Valea
Cobăş

el

Vale
a
Rebr
a

Vale
a
Parv
a

Valea
Strâmb
a

Vale
a
Bila

Vale
a
Lala

Valea
Peitroas
a

Valea
Repede
a

Valea
Someşul

ui Mare

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Regarding the status of protection of the species of bats in the Rodna Mountains, most of them appear on
various protective lists (Table 3).
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Table 3. Species of bats in the Rodna Mountains National Park, respectively international and national legislation
regarding their protection. Roman numerals refer to the number of annexes in the respective legislation, the symbol
"+" denotes the presence of the respective species in that normative act. According to IUCN: NT = near threatened,
LC - low concern, DD - insufficient data (deficient data), VU - vulnerable.
Species

No.

Law
13/1993

Law
13/1998

Law
90/2000

Law
49/2011

OM

Red List

566/2014

IUCN

I

Rhinolophus ferrumequinum

II

II

+

II, IV

+

LC

2

Rhinolophus hipposideros

II

II

+

II, IV

+

LC

3

Myotis daubentonii

II

II

+

IV

-

LC

4

Myotis dasycneme

II

II

+

II, IV

-

NT

5

Myotis mystacinus

II

II

+

IV

-

LC

6

Myotis nattereri

II

II

+

IV

-

LC

7

Myotis emarginatus

II

II

+

II, IV

-

LC

8

Myotis bechsteinii

II

II

+

II, IV

+

NT

9

Myotis myotis

II

II

+

II, IV

+

LC

IO

Myotis oxygnathus/blythi

II

II

+

II, IV

+

LC

ll

Nyctalus noctula

II

II

+

IV

-

LC

12

Nyctalus lasiopterus

II

II

+

IV

-

vu

13

Nyctalus leisleri

II

II

+

IV

-

LC

14

Eptesicus serotinus

II

II

+

IV

-

LC
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Species

No.

Law

Law

Law

Law

OM

13/1993

13/1998

90/2000

49/2011

566/2014

Red List
IUCN

15

Eptesicus nilssonii

II

II

+

IV

-

LC

16

Vespertilio murinus

II

II

+

IV

-

LC

17

Pipistrellus pipistrellus

II

II

+

IV

-

LC

18

Plecotus auritus

II

II

+

IV

-

LC

19

Plecotus austriacus

II

II

+

IV

-

LC

20

Barbastella barbastellus

II

II

+

II, IV

+

NT
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The 20 species of bats from Rodna Mountains National Park are
protected by a series of laws. This protection or legislation applies whether
colonies or specimens are inside or outside the protected area. This legislation
specifically refers to:
• Law no. 13 of 1993, by which Romania adheres to the Convention on the
Conservation of Wildlife and Natural Habitats in Europe (the Berne
Convention): Romania, as a signatory party, undertakes to take the necessary
measures to protect the wildlife and biotopes characteristic of animal species
and plants mentioned in the annexes to the law. All species of bats in our
country are listed in Annexes II and III as species strictly protected or
protected.
• Law no. 13 of 1998 for the accession of Romania to the Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals (Bonn Convention): As
a signatory to this Convention, Romania has an obligation to act in favor of
migratory species and to ensure the favorable conservation status of these
species . The species of bats in Romania, as well as in the rest of the
continent, being migratory animals with unsatisfactory conservation status,
fall under the scope of this law and are included in Annex II.
• Law no. 90 of 2000 for the accession of Romania to the Agreement on the
Conservation of Bats in Europe (EUROBATS Agreement). Among other
things, the signatory parties have the following basic obligations regarding
the shelters and habitats used by bats, including the respect of additional
resolutions adopted by the signatory parties as follows: Article III ( 1). Each
Party shall prohibit the capture, possession or deliberate killing of bats,
except as perrnitted by its competent authority; Article III (2). Each Party
will identify those sites within its jurisdiction, which are important for
conservation status, including the shelter and protection of bats. Considering,
as the case may be, economic and social considerations, each party will
protect these sites from destruction or disturbance. In addition, each Party
shall endeavor to identify and protect from the destruction or disturbance of
important feeding areas for bats; Article III (3). When deciding which
habitats are to be protected for general conservation purposes, each Party
will give due importance to habitats that are important for bats; Article III
(4). Each Party will take appropriate action to promote the conservation of
bats and promote public awareness of the importance of bat conservation;
Article III (6). Each Party shall take such additional measures as it deems
necessary to protect the bat populations that it identifies as being at risk, and
shall report on the measures taken, in accordance with Art. 6; Article IV ( 1).
Each Party shall adopt and implement legal and administrative measures as
may be necessary to ensure the effectiveness of this Agreement; Article IV
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•

•

•

•

(2). The provisions of this Agreement shall in no way affect the right of the
Parties to adopt stricter conservation measures for bats.
In addition to the EURO BA TS agreement and Law 90/2000, resolutions
were developed and accepted in the meetings of the signatory states,
specifying aspects regarding the way of protection of bat species, namely:
Resolutions 4.3/2003 and 7.6/2014, regarding guidelines on the protection
and management of underground habitats identified as important for bats;
Resolution 4.6/2003 and 5.5/2006 on capture and research of bats;
Resolution 6.5/201 O on guidelines on bats' research ethics and methods
applied to fieldwork.
Law no. 49 of 2011 for the approval of Government Emergency Ordinance
no. 57 /2007 on the regime of protected natural areas, conservation of natural
habitats, wild flora and fauna, for the purpose of applying the Council of
Europe Directives 92/43/EEC and 79/409/EEC in the national legislation.
Annex III to the Ordinance mentions the species for which conservation is
required and special areas of conservation and special avifauna protection
areas are required.
Ministerial Order no. 656/2014 approving the Regional Action Plan for the
management of the species of bats Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, Myotis
bechsteinii, Barbastella barbastellus, Miniopterus schreibersii.
In addition to the legislative aspects, the protection of bats in Romania must
take into account the existence of the IUCN Red List, developed for each
species, with the analysis of the threat factors, respectively resulting in the
categorization of the species in a threat category and indicating the trend of
the populations.

Conclusions
Between 2004 and 2017, 20 species of bats were identified in the Rodna
Mountains National Park through direct observations from the cave visits and
the use of monitoring using mixed bat detectors (heterodines with frequency
division and expansion time) and chicropterological tabs located in forest and
aquatic habitats.
From 20 species of bats in the Rodna Mountains, one is included in the
category of vulnerable species (VU - Nyctalus lasiopterus), 3 species in the
moderate threat category (NT), 7 species of communitarian interest
(Rhinolophus ferrumequinum,
Rhinolophus hipposideros, Barbastella
barbastellus, Myotis bechsteini, Myotis blythi, Myotis dasycneme, Myotis
myotis).
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The inventory of bats species has increased from 14 to 20 species
through research carried out with the support of the Rodna Mountains National
Park Administration, but the number of species in the Rodna massif can
increase in future studies.
At the same time, a great diversity of species of bats in the Rodna
Mountains proves a high levei of biodiversity, knowing that bats are good
indicators of biodiversity, demonstrating the diversity of species.
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Contributions to knowledge of the otter (Lutra lutra) in
the Rodna Mountains N ational Park and Na tura 2000
Site (ROSCI0125)
Iuşan

Claudiu

Keywords: otter, distribution, park
Abstract
Studiul a constat în evaluarea efectivelor şi a distribuţiei vidrei (Lutra
lutra) în Parcul Naţional Munţii Rodnei pe baza transectelor desfăşurate în
perioada 2004-2017. Prezenţa vidrei reflectă păstrarea calităţii apei din
habitatele investigate şi păstrarea stocurilor de peşte în cursurile de apă
observate.
Accidentele rutiere rămân o cauză a mortalităţii non-naturale a vidrei,
alături de braconajul ca urmare a pagubelor create prin pătrunderea în
numeroasele ferme piscicole existente în Valea Anieşului, Valea Cormaia,
Valea Parva, Valea Vinului.
Suprafaţa luată în calcul este reprezentată de 14 văi montane cu o
lunşime fiecare de circa 20 km şi o lăţime de 0,5 km, respectiv un total de 140
km . Dacă luăm în calcul prezenţa medie a 34 vidre, va rezulta o densitate de
0,24 indivizi/km2 . Un mascul de vidră ăoate utiliza între 20-40 km sector de
vale, pâraie asociate, bazine acvatice, iar femelele au un teritoriu mai mic
cuprins între 1-20 km.

Introduction
The Rodna Mountains (ROSCI0125 code of Natura 2000 site) is located
in the alpine biogeographic region of Rodna Mountains. The site's surface is
48.062 ha, with an altitude ranging from 595 to 2.303 m (Standard Form of the
Natura 2000 site), with a medium altitude of 1.424 meters (fig. 1).
Administratively, 20% of the site is located in Maramureş County and 80% in
Bistriţa-Năsăud County (http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000).
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The Eurasian otter (Lutra lutra), listed in Annex II of the Habitats
Directive, used to be widespread throughout Europe (Chanin, 1985,
Mason&Macdonald 1986). lt is an umbrella species for freshwater ecosystems
and, with its charismatic image, plays an important role as a flagship species in
protection of other freshwater species. However, today, its distribution is scarce
as a resuit of pollution and habitat loss.
The decrease in populations in the 1960s and the 1970s was probably
caused by the cumulative effects of toxic chemicals (e.g. DDT), hunting and
loss of habitat. Assessment of the otter populations from the 1990s showed a
general recovery in Europe (Conroy&Chanin, 2002, Reuther, 2002) which is
believed to be due to e.g. active and passive protection, general improvement
and rehabilitation of wetlands, and a decrease in environmental pollutants.
However, the population recovery coincided with a resume of the
species persecution, due to real or suspected damage caused by otters (Kranz,
2000, Reuther 2002) mainly in Central Eastem Europe after privatization of fish
ponds during that decade. The treatments of fish ponds are getting more and
more intensive, which also contributes to this problem (Gyalog et al, 2011).
Since the presence of the otter as one of the top predators indicates a
healthy environment (Mcdonald&Duplaix, 1983), the conservation of otter
populations might be extrapolated to the elimination of concems about
environmental issues in relation to the well-being of humankind.
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Understanding the relationship between the status of otter populations
and environmental deterioration through man-made activities requires an
understanding of the environmental biology of otters, including their
distribution, feeding habits, and reproduction, if their conservation or
restoration is intended (DEFRA, 2001).
The presence of the otter is closely related to the existence of food
resources. In Romania, the otter is widespread throughout the country,
especially in the lakes and valleys of large waters (Brehm, 1964). The existence
of fish-rich places attracts the otter up to the mountain, over 1,500 meters,
around the trout streams. Sometimes, in search of favorable places, the water
falls over the ridge of the mountains.
The main assortment of otter food is the fish of all shapes and sizes, for
it also dares to attack large fish which, after being taken away, pulls it on the
shore, depositing it in a particular place under a stone or a log, where it can hold
him for a long time, then he only eats the good parts ofit. Outside of the fish,
the otter is eaten by crayfish, amphibians, snails, birds, and water mice
(Manolache 1977 et al.).
In Romania, the otter has demonstrated a great ecological flexibility,
occupying a vast distribution area, from sea levei to the subalpine, at 1.700
meters altitude (Georgescu, 1994).

Materials

şi

methods

The assessment and monitoring of the otter (Lutra lutra) is generally
based on the identification of excrements, traces, anal jelly or other signs
indicating the presence of the species. The otter, being an aquatic mammal,
visits wetlands and riparian habitats. That is why the presence signs left by the
otter are searched in these preferred damp wet areas.
The front and rear labels printed by the otter on surfaces with mud, mud,
sand or snow can be seen on the banks of the water. Depending on the size of
the traces, one can recognize the age and gender of the individual as follows:
<5.0 cm - juvenile, 6.0-7.0 cm - adult female, > 7.0 cm - adult male (Ottino and
Giller, 2004).
The otter trails can be observed throughout the year, both in the snow
and in the autumn, in the summer and spring on the banks of sand, fine gravei,
mud or river mud. The easiest to identify in an otter-populated habitat is the
excrement because it is kept for a long time in the areal, in periods without
precipitation. Depending on the study period, the content and forrn of the
excrement varies, which is due to the diet that varies from one season to another.
The otter leaves contain mostly bones and vertebrae of fish and amphibians but
also remains of snails, coleopterus, mice can be identified (Risto et al., 2007).
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Throughout their range in Europe the diet of otters in fresh water is
dominated by fish. Amphibia and crayfish may also form a significant
proportion of the diet in some areas, although their significance varies
seasonally, crayfish being taken mainly in summer and frogs usually in winter
and spring.
Most of the excrements are found under bridges, on stony stones, on
promontories, mounds, concrete walls, and can easily be recognized by the
content of fish bones, amphibians and the strong smell of fish (Mason &
MacDonald, 1986).
Excrements are also used to mark the territory, but for that purpose the
otter is more marked with an anal jelly, easily recognizable as it does not
contain vertebrates or debris from the prey. In general, the otters are true to the
sites of defecation, so in certain points true latrines are formed (Chanin, 2003).
During daily activities, the otter may leave other signs of presence in a
particular area. In particular, the otter is predominantly used to breed the
breeding sites for amphibians, while they are piling up, so dozens of amphibian
remains are placed on the edges of these ponds. Throughout the year we can
observe the carcasses on the banks of the water, the author of these signs being
still otter (Dulfer et al, 1998).
In winter the traces left by the otter and its tail can he observed, and
when the snow is higher, there are true snow ditches, otter-produced, sliding on
the snow. Also in winter, tunnels under snow and small ice holes can be
observed, used to feed food, ice hunting (Garcia-Diaz et al, 2010).
The otters are easy to spot because of the latrines near them, usually
they are dug in the banks strongly attached to the roots of the trees. The prisons
usually have two entrances, one air and one underwater (Tumanov, 1998).
In the area used for otter can be observed in areas with large and dense
grass, small color, in the form of a tunnel, which are used by the otter. Also in
these areas we can see places used by the otter to dry their fur and for rest,
usually they are devoid of vegetation and have a sandy substrate (Ionescu,
1994).
The otter is an animal with nocturna} and auroral activity. When he
lacks food, he moves a lot, away from the water, and can cross the mountain
over the water, from one river basin to another.
In the case of otter monitoring, direct observations and trace analysis are
sufficient. Generally, it is preferable to estimate the size of populations of
protected carnivorous species at the end of winter or early spring, when
mortality due to extreme cold season conditions is considered to have ended. In
this way, the minimum size of the population of the species is estimated,
avoiding over-evaluation. The direct observation method can be applied by
staying in observation points using binoculars, telescopes or other optica)
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instruments necessary to identify the species and individuals. Devices that make
it possible to shoot and I or shoot individuals at predetermined points at night
by seif-timer can be used.
The tracking and tracking method was applied at the end of winter or
early spring. This action has good results if it runs seriously, and gives a good
image of the "mother". Reporting the density of otter populations can be
expressed by (Chanin, 2003) the number of individuals per kilometer.

Results and discussions
The aquatic habitats occupied by otters and investigated during 20042017 in the Rodna Mountains National Park are extremely vulnerable to
human-induced changes. A noted threat is the fragmentation of habitats by
transport networks, causing numerous traffic accidents, resulting in the death of
otter specimens, which collided with the means of transport, as found in the
Valley of Anieş, Vinului, Cormaia.
Poaching is a major threat, the species is not braced for its hunting
importance, but for the damage it produces to the owners of fish farms in the
Cormaia area, Valea Anieşului.
Canalization of rivers, removal of vegetation from the banks,
construction of dams and micro-hydropower plants, drainage of wetlands, fish
farming and aquaculture activities and other impacts associated with human
activities on aquatic ecosystems are unfavorable for otter populations.
The otter is a species strictly protected under intemational law and
different conventions. lt is listed in Annex I of CITES, Annex II of the Berne
Convention, Annexes II and IV of the Habitats and Species Directives of the
European Union and Annex I of the Bonn Convention (Convention on the
Conservation of Wild Animal Migratory Species (CMS), which recommends
the highest degree of protection.
Otters require clean rivers with an abundant, varied supply of food and
plenty of bank-side vegetation offering secluded sites for their holts. Riversides
often lack the appropriate cover for otters to lie up during the day. Such areas
can be made more attractive to otters by establishing "otter havens", where river
banks are planted-up and kept free from human disturbance. Marshes may also
be very important habitat, for raising young and as a source of frogs
(Madson&Prang, 2001 ).
As a resuit of the field observations carried out during 2004-2017, there
were identified traces (pits or pisces), leaves, "jellies" or undigested debris in
which the bones of fish and amphibians were distinguished, on the basis of
which the map distribution of the otter at the Rodna Mountains National Park
(Figure 2).
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Field campaigns along the bedside from upstream to downstream have
led to the identification of areas where otter activity is evident (Figure 2). In
these areas, the traces of otter activity were reported on a length of about 8-9
km from a mountain valley, with a more intense nucleus of 4-6 km.
Approximately 34 individuals are estimated to be present in the investigated
area (Figure 3).
Eurasian otter abundance and distribution are related to a complex of
environrnental factors such as food availability, water quality, presence of
riparian vegetation, human disturbance, etc. Habitats which sustain otter
populations may be very diverse; however, all of them are characterized by the
carrying capacity which enables foraging and breeding. Unfortunately,
estimation of the quality of environrnental parameters sufficient for existence of
otter populations is difficult, the more so as riparian habitats often compose
complicated system including more or less degraded patches. In general,
unpolluted and unregulated rivers with well-preserved riparian vegetation along
the banks offering various shelters are considered to be optimal otter habitats
(Romanovski et al., 2013).
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Conclusions
Only little is known worldwide about the numbers or densities of otters.
Techniques for estimating the size of populations of otters are difficult to use
and time consuming. A basic field survey method for estimating the presence of
otters is based on counts and observations of spraints and footprints on
riverbanks. Although all the currently used methods are difficult to use and time
consuming, the monitoring of otter populations is very important for the
purposes of conservation and management. For the countries belonging to the
European Union, it is a legal duty to collect data on the distribution and
population trends of threatened species such as the otter (Habitat Directive;
92/43/EEC, 1992). The otter is listed in appendices II and IV in the list of
Interested Species of Community.
The study consisted in evaluation of the population and distribution of
the otter (Lutra lutra) in the Rodna Mountains National Park based on the
transects carried out during 2004-2017. The presence of the otter reflects the
preservation of the water quality of the investigated habitats and the keeping of
the fish stocks in the observed water courses.
Road accidents remain a cause of non-natural mortality of the otter,
along with poaching as a resuit of the damage caused by the penetration of the

278
https://biblioteca-digitala.ro

numerous existing fish farms in Anieş Valley, Cormaia Valley, Parva Valley,
Vinului Valley.
The area taken into account is 14 mountain valleys each with a length of
2
about 20 km and a width of 0,5 km and a total of 140 km respectively. Takinş
into account the average presence of 34 otters, a density of 0,24 individuals/km
will resuit. A male otter male uses between 20-40 km of valley sector,
associated river, aquatic basins, and females have a smaller territory of between
1-20 km.
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Photomonitoring of the animal life of the Verkhovyna
National Nature Park
Yaroslav Zelenchuk

Head of scientific department of NPP "Verkhovinsky"

Abstract.
The article highlights the biodiversity of the animal world of V erkhovyna NPP,
which is an important part of our planet. Inventorized the number of species of
mammals, birds, reptiles, amphibians, fish, roundworms and ring worms. lt also
highlights the importance of research work on the territory of the Verkhovyna
NPP and the development of scientifically grounded conservation
recommendations for the conservation and reproduction of valuable natural
systems.

<l>OTOMOHÎTOpuur TBapuuuoro CBÎTY
Hau:ionaJJbHoro npupo.r.uoro napKy «BepxosunchKHH»
Hpocn.aB 3e.nen11y«

HaJ.JG!lbHUK HayKoeozo eiââÎlly
HJJJJ «BepxoeuHCbKUU»
AuoTaUiH
Y
crnrr1
s11cs1rnetto
6iopi3HOMaHiTIH
rnapttHHoro
csny
HITIT
«BepxOBl1HCbKl1H»,
HKi
€
Ba)l(Jil1BOIO
CKJia)l;OBOIO
Hawoî
nJiaHeTH.
ITpoiHBeHTap1130BaHO KÎJihKiCTb BH)l;iB ccasuis, nTaxiB, IlJiaJyttiB, 3eMHOBO)l;Hl1X,
p116, KpyrnopoTHX Ta KiJibI.J:aCTMX qepBÎB. A TaKO)I( BMCBÎTJieHO Ba)l(JIMBÎCTb
HaYKOBo-;::i;ocni;::i;ttoî po60T11 Ha Tepttrnpiî HITIT «BepxoBMHChKMH» Ta p03po6Ky
HaYKOBO o6rpyttTOBaHMX npttpo;::i;ooxopoHHMX peKOMeH;::i;auiH )l;JIH 36epe)l(eHHH

.

.

.

Ta Bl)l;TBOpeHHH UIHHMX npttpo;::i;HMX KOMnJieKClB.
HauioHaJihHHH np11po;::i;tt11H: napK «Bepxos11ttchKHtt» p03rnrnosattttH: y
qMBI.J:MHO-fpHHHBCbKMX ropax (sepxiB'H I>inoro i qopttoro qepeMOlllÎB) - ue
ttaH:6inhrn si;::i;;::i;anetta i sa)l(Ko;::i;ocTyntta I.J:aCTMHa YKpaîHChKMX KapnaT, i caMe
TYT me 36epern11cH UÎHHÎ 3 6ornttiKo - reorpa<PiI.J:HOÎ i <PirnicrnpttI.J:HOÎ TOI.J:KM
3opy OCTpÎBHÎ ocepe;::i;KH KOpÎHHMX CMepeKOBHX <PirnueH03ÎB peniKTOBOro
xapaKTepy. 3araJihHa nnoma HITIT «BepxoBMHChKMH» cTaHOBHTh 12022,9 ra.
IToKpttrn nicoM TepttrnpiH 3aH:Mae 94 % - 11301,5 ra, cepe;::i; HKHX 24 71,6 ra
cMepeKosi npanic11, mo CTaHOBHTh 21 % Tep11rnpiî ITapKy.
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3a

<i>iJHKo-reorpa<i>i•rnHM

paifoHyeaHmIM

rrepe8a:>1rna

6iJihlllÎCTh

TepttTopiî ITapKy 3Haxo,n:HThCH 8 Me)l{ax PaxÎ8ChKO-qH81IHHChKOÎ, a 1IeTBeprn
qacTHHa - IToJIOHHHChKO-qopHoripchKOÎ o6JiacTeii YKpaîHChKHX KaprraT.
Bi,n:rro8Î,n:Ho

,n:o

3ooreorpa<i>i1IHoro

paiioHy8aHHH,

TepHTopiH

Hau.ioHaJihHOro rrpttpo,n:Horo rrapKy «Bepxo8HHChKHH» 3Haxo,n:HThCH 8 Me)l{ax
ripchKOro

KaprraTChKOro

3ooreorpa<i>i1IHoro

lJ,eHTpaJihH0-€8porreiichKOro

oKpyry KpaîHH KaprraTH YKpaîHChKÎ Ta € cKJia,n:o8mo 1IaCTHHOIO 3axi,n:Ho€8porreiichKOÎ

rrpo8ÎHU.ÎÎ

ITaJieapKTH1IHOÎ

o6JiacTi.

CKJia,n:aE:ThCH

3

liopeaJihH0-€8porreiichKOÎ
C81T

T8apHHHHH

ripchKOJIÎC080fO

Ta

HITIT

m,n:

IIOJIOHHHChKOfO

JiaH,n:llla<i>THO-

qiayttÎCTH1IHOfO KOMIIJieKCÎ8. Cepe,n: HHX 8H,llÎJIHIOThCH ,n:ÎJIHHKH:
Ta ITHe8ChKa.
OcKÎJihKH

TepttToptH

HITIT

o6JiacTi

«Bepxo8HHChKHH»

«Bepxo8HHChKHH»

qH81IHHChKa

81)])].aJieHa

Ta

8a)l{K0,llOCTyrrHa, TO 3a3Ha€ MÎHÎMaJihHOfO aHTPOIIOreHHOro 8IIJIH8y, 8HaCJIÎ,llOK
36epernacH

1IOro

yttÎKaJihHÎCTh

8H,ll080f0

poCJIHHHOro

IIOKpH8Y

Ta

qiaytticTH1IHOro 6iopi3HOMaHÎTIH. <l>aytticTH1IHÎ ,n:ocJIÎ,n:)l{eHHH Tepttrnpiî ITapKy
€ 8KpaM: 8a)l{JIH8HMH ,llJIH HaYK080fO C8ÎTy, a,n:)l{e H8JIHIOThCH «6ÎJIOIO IIJIHMOIO»
Ha Tepttrnpiî KaprraT.
lie3IIOMHJIK080 MO)l{Ha CT8ep,ll)l{}'BaTH, lllO 8H,ll08HH CKJia,n: Ha3eMHMX
xpe6eTHMX

TBapHH

HITIT

«Bepxo8HHChKHH»

HaJie)l{HTh

.no

ripchKoro

qiayttÎCTM1IHOro KOMIIJieKcy, TYT HaH8HÎ rrpe,n:CTa8HHKM 6opeaJihHMX, TaHf08HX i
MÎlllaHHX

JIÎCÎ8

3axi,n:Hoî

€8porrH.

HaM:xapaKTepHÎlllHMH

€

caJiaMaH,n:pa

IIJIHMHCTa, TPMTOH KaprraTChKHH, TPMTOH aJihrriiichKHH, K}'MKa ripchKa, rnyxap,
pH61IMK, )1{08Ha 1IOpHa, lllHlllKap HJIHH08HH, 6iJIKa KaprraTChKa, 8e,n:MÎ)lh 6ypHH
Ta ,n:eHKÎ ÎHlllÎ. Heo6xi,n:Ho Jayea)l{MTH, mo Ha ,n:aHy TepHTopiIO He1IacTo
3aXO,llHTh TBapHHH, xapaKTepHi ,llJIH <t>ayttÎCTM1IHOro KOMIIJieKcy rrepe,n:ripHOÎ
30HH i 8)1{e 308CÎM pi,n:KO MO)l{Ha 8HH8HTH 8H,llH THII08Î MH CTeII080Î pÎ8HHHH:

1000 i 6iJihllle M.H.p.M. ,n:aIOThCH 83HaKM.
3

ÎHlllOfO

6oKy 8

a.iii

MÎCU.e80CTÎ

xapaKTepHi JlHllle )J_JI}J eepXHhOi"

CMyrH

HaH8HÎ

qiayttÎCTH1IHÎ

eJieMeHTH,

KpMBOnicc.SI, »KÎ HaBÎTh B nepio,n

800-1 OOO M.H.p.M., HK HarrpttKJia,n: ,n:pi3,n:

K01IÎ8eJih He crrycKaIOTh HH)l{1Ie HK
ripchKHH.

lJ,iHHÎCTh Ta yttÎKaJihHÎCTh HITIT «Bepxo8HHChKHH» rri,n:TBep,n:)l{yE:ThCH
TaKMMH <t>aKTopaM11: rreplll 3a 8Ce, TYT MelllKaIOTh 811,llH, xapaKTepHi caMe ,n:JIH
cepe,n:Hh0-8HCOKoripHoi· 30HM, HKÎ HÎ,n:e 6iJihllle Ha YKpaîHi He 3ycTpÎ1IaIOThCH,

.

.

.

rro-,n:pyre, TYT € ,n:ocTaTHI IIJIOlllI, rrptt,n:aTHI ,n:JIH HOpMaJihHoro rrpO)l{H8aHHH
TBapHH, mo 3YCTPÎ1IaIOThCH y cy6aJihIIÎHChKOMY IIOHCÎ, rro-TpeTE: 8HH8JieHÎ
pi,n:KÎCHÎ

TBapHHM

Ml)l{HapO,llHHX

.

.

JaHeceHi

oxopOHHHX

,n:o

qep80HOÎ

CilHCKÎB,

a

TaKO)I(

KHHrn
6inhIII

JIOKaJI1308aHI.
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YKpaîHH
qwcenhHÎ,

Ta
a.IIe

IHlllHX
qÎTKO

Bemrni ccaBui MaIOTh Hea6Iu1Ke 3HaqeHH» B <j:>yHKUÎOH)'BaHHi HaJeMHHX
6ioueHo3iB. B a6conIOTHO )J,HKOMY crnHi Ha Tep11rnpiî IlapKy xapaKTepHi:
oneHh 6naropo)J,HHH (Cervus elaphus), K03YJI» rnponettchKa (Capreolus
capreolus), Ka6aH )J,HKHH (Sus scrofa), 6yp11i1 Be)J,Mi)J.h (Ursus arctos), pHCh
(Felis lynx), BOBK (Canis lupus), KiT nicoBHH (Felis silvestris), ropHOCTatt
(Mustela erminea), HopKa rnponettChKa (Mustela lutreola).
I1TallIHHHH CBiT 6araTHH Ha TaKi pi)J.KicHi npe)J,CTaBHHKH »K: 6epKYT
(Aquila chrysaetos), cancaH (Falco peregrinus), ni)J.opJIHK MaJIHtt (Aquila
pomarina), 6op1rniTep 3B11qai1HHH (Falco tinnunculus), ocoî)J. (Pemis apivorus),
3Mid)J. (Circaetus gallicus), TeTePYK (Lururus tetrix) Ta 6ararn iHIIIHX.
B XOJIO)J,HHX ripCbKHX TIOTOKax BO)J,HThC» <j:>opeJib CTPYMKOBa, TaKO)K
qepBOHOKHH)KHi BH)J,H JIOCOCb )J,yttattChKHH, MHHh piqKOBHH, MOpeHa 3BJ1qai1Ha
Ta )J,yttattChKO-)J,HicrpoBCbKa, BCTaHOBJieHO TaKO)K Ha»BHiCTh n'»BKH Me)J,HqHoÎ
(Hirudo medicinalis L.) Ta qepB'»Ka )J,OlllOBoro (Lumbricus tertstris L.). TaKO)K
3ycTpiqanhc» MÎHora KapnaTChKa (Eudontomyzon danfordi).
<DayHa 6e3xpe6eTHHX 6araTa Ta pi3HOMaHiTHa, cepe)], »KHX MO)KHa
Bi)J.MiTHTH: )KYK-OJieHh (Lucanus cervus), p03ani» aJihnittchKa (Rosalia alpina),
MattKa <j:>ioneTOBa
(Meloe violaceus); BeCH»HKa BeJIHKa (Perla maxima);
)J,03opeuh-iMneparnp (Anax imperator), Kpacytt» )J.iBa (Calopteryx virgo);
KYTOKpHJihHHU»C-aJih6yM (Polygonia c-album), MaxaoH (Papilio machaon),
patt)J,y)KHHU» BeJIHKa (Apatura iris), qopHynIKa MaHTO (Erebia manto),
neCTPYIIIKa TaBonroBa (Neptis rivularis), )l(aJii6HHU» (Nymphalis antiopa),
a)J,Mipan (Vanessa atalanta) Ta iHIIIi.
3a MaTepianaMH iHBeTepH3auiî IlapKy 6)'B CKJia)J,eHHH CTIHCOK <j:>ayttH,
»KHH BKJifOqac 48 BH)J,iB ccaBUÎB, 122 - TITaXÎB, 6 - TIJia3yttÎB, 11 3eMHOBO)J,HHX, 16 - p116, 1 - KpyrnopoTHX, 2 - KiJihqacTHX qepBiB. 811)),11
TBapHH, mo noTpe6YfOTh oco6n11Boî oxopoHH, »Ki 3aHeceHi )].O Mi)KHapo)J.HHX
qepBOHHX CTIHCKiB Ta qKY, i3 BCbOfO OTIHCaHHX 203 BH)J,iB xpe6eTHHX TBapHH
Ta 5 BH)J,ÎB KJiacy n '»BKH, 152- 3aHeceHi )J,0 qepBOHHX CTIHCKÎB CBÎTY Ta
YKpaîH11, i3 HHx 8 BH)J.ÎB )].o qepBoHoro cn11cKy MCOIT, 10 BH)J.iB )].o E:qc, 26
BH.LJ.iB .LJ.O BarnHHITOHChKoi· KOHBeHuiî, 170 BH)J.iB )],O EepHChKOî KOHBeHuiî, 43
BH)J,H )J,0 OOHHChKOÎ KOHBeHuiî, 50 BH)J,H )J,0 qepBOHOÎ KHHrn YKpaîHH Ta 97
BH)J,iB, »Ki o6epiraIOThC» perioHaJihHHMH qepBOHHMH CTIHCKaMH YKpaÎHH.
Ba)KJIHBHM acneKTOM HaYKOBO-)J,OCJii)J.HOÎ po6oTH Ha Tep11rnpi»x
np11pO)J,0-3anoBi)J,HOfO <j:>OH)J,Y e iHBeHTapH3aui» 6iopi3HOMaHiTT» Ta p03po6Ka
HaYKOBO o6rpyttTOBaHHX npHpO)J,OOXOpOHHHX peKOMeH)J,auii1 )J,JI» 36epe)KeHH»
Ta Bi)J,TBOpeHH» uiHHHX npttpO)J,HHX KOMTIJieKCIB. 0)].HHM i3 acneKTiB
iHBeHTapH3auiî e )J,OCJii)J,)KeHH» BH)J,OBOfO Ta nonyn»uittHOfO CKJia)J,y BeJIHKHX
ccaBuiB, .LJ.JI» M0Hirnp11Hry 3a îx nepeMimeHH»M y qaci Ta npocTopi.
Koop)J.11Haui10 TaKHx HaYKOBHX )J.OCJii)J.)KeHh, »Ki 3)],ÎttcHIOIOThC» ni)].
eri)J.OIO Ta 3a <j:>iHaHcyBaHH» ,ll,yttattchKo-KapnaTChKOÎ nporpaMH WWF y
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paMKax Mi:JKHapO.llHHX rrpoeKTiB «Bi.nKpHTi KOp.llOHH )J;JUI Be.[lMe)liB y
PYMYHChKHX Ta YKpaîHChKHX Kaprrarnx» i «Crrpmrnm1 si.nrrosi.naJihHOMY
Be.[leHHIO JllCOBOfO rocrro.napCTBa )lJUI HeBHCHa:t1umsoro p03BHTKY B
YKpaîHChKHX Kaprrarnx» Ha Tep11rnpiî BepxoBHHW:HHH, 3.lliifcHJOe KaH.llH.llaT
6iorroriqH11x HaYK, HaYKOBHH crrispo6iTHHK BiMirry eKoc11cTeMorroriî IHCTHTYT
eKorroriî KaprraT HauioHaJihHOÎ aKa.neMiî HaYK YKpaîHH - Tapac :OauITa. .LJ:m1
u11x
HaYKOBHx
.nocm.n:JKeHh
HauioHaJihHOMY
rrp11po.nH0My
rrapKy
«BepXOBHHChKHH» Ha)laHi crreuiaJihHi TeXHiqHi 3aco611 - <«pOTO rraCTKH» .nm1
ay.nio, si.neo rn cporn cpiKcauiî Micuesoî cpaytt11. 3a .norr0Moro10 ycrnHosrreHHX
y pi3HHX rrp11po.nH11x 6iornrrax «cpOTo rracTOK» OTPHMaHo .ny:JKe uiKasi
cpornrpacpiî rrpe.ncTaBHHKiB rnapHHHOfO CBiTy oco6rrHBO B HiqHHH rrepio.n.
KpiM rnro .llY:JKe uiKaBHMH Ta MaJio.nocrri.n:JKeHHMH Ha Tep11rnpiî KaprraT e
TaK 3BaHi «Mi:JKBH.[lOBi KOHcprriKTH» cpiKcysaHH51 51KHX e .[lOCHTb Ba:JKKHMH.
ITpauisHHKH HaYKosoro si.n.nirry Ta rrp11po.no-oxopoHHHX, HaYKOBO.nocrri.nHHX BiMiJieHb BCTaHOBJIIOIOTb «cpOTO rraCTKH» B MiCU51X KOHU:eHTPauiî
rrapHOKOilHTHHX, Ha rricoBHX CTe:JKKax Ta MirpauiifHHX Kop11.nopax LlHKHX
rnap11H, y3rricc51x Ta 6iorrorr51Hax. TaKolO Mepe:JKelO cporn cpiKcauiî rroKpHrn
Maii:JKe BC51 HaiiuiKasiwa y cpaytticT11qH0My rrrraHi Tep11Topi51 HauioHaJihHOro
rrapKy
«BepXOBHHCbKHM».
.LJ:m1
.nocrri.n:JKeHH51
BilJIHBY
rrpHpO.llHOfO
6ioTexHiqHHX 3axo.nis )lJI51 rnapHH «cpOTO rraCTKH» ycTaHOBJIIOIOTbCH 6irr51
crnu:ioHapHHX ro.nisHHU:h Ta corroHuis. Bce ue rroTPe6ye 6ararn qacy Ta
cpi311qHoro 3.llOpOB 'H qepe3 BiLl.[laJieHiCTb i Ba:JKKO .[lOCTyrrHiCTh Tep11rnpiî,
IlOTPe6i CHCTeMaTHqHoî 3aMiHH erreMeHTiB )KHBJieHH51 Ta KapT rraM'HTi,
rrepeycTaHOBJieHH51 cpoTO rracTOK Ha iHwi MiCU51 i T.Il.
KpiM Uhoro cpoTo cpiKcauiH TBapHHHoro csiTy rrpauisHHKaMH HaYKOBoro
. .
.
. .
.
Bl.ll.lllJIY Ta
rrp11po.no-oxopoHHHX,
HaYKOBO-.[lOCJll.[lHHX
Bl)l)lIJieHb,
51Kl
3a6e3rreqeHHi cpoToarraparnMH, .ll03BOJI51e crriscrnBHTH iHcpopMaui10 mo.no
rrorryrr51uiiiHoro cKrra.ny rnap11H, mo B cso10 qepry .nae 3Mory He .norrycTHTH
rrosTOpHoî cpiKcauiî rri.n qac rrpose.neHHH o6rriKiB cpaytt11 rro rrepwoMy Ta
OCTaHHbOMY CHiry Ha Tep11rnpiî ITapKy.
Bei OTPHMaHi MaTepiaJIH, orrpaU:hOB}'10ThC51 HaYKOBU51MH ITapKy
i
BHKOpHCTOB}'10ThC51 rri.n qac p03po60K rrp11po.nooxopoHHHX peKOMeH.nauiii )lJI51
îx IlO)laJlbllJOfO BTirreHH51 B qac KOJIH aHTPOITOfeHHHM THCK .llOCHrHys
KpHTHqHoî Me:JKi: 3HerricHeHH51, 6paKOHbepcrno, rrpOMHCJIOBe 3a6py.nHeHHH,
iHTeHCHcpiKaU:iH ciJihChKOfO rocrro.napcrna, p03BHTOK TypH3My, p03WHpeHH51
TPaHcrropTHOÎ Mepe:JKi HKi BKpaii HeraTHBHO BilJIHBalOTb Ha 6iopi3HOMaHiTT51
YKpaîHChKHX KaprraT.
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Distribution of priorify species and habitats
from the Rodna Mountains (Natura 2000 site, ROSCI0125)
Iusan Claudiu
'

Keywords: priority, species, habitats
Abstract
The Rodna Mountains National Park and Natura 2000 sote is placed in
Northem part of Romania, Eastem Carpathians and is having a surface of
48.062 ha. Thw site is sheltering 6 prioritz species (Ursus arctos, Canis lupus,
Rosa/ia alpina, Campanula seratta, Pseudogaurotina excellens, Callimorpha
and
6
priority
habitats
(Bushes
with Pinus
quadripunctaria)
mugo and Rododendron sp., Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae), Species-rich Nardus
grasslands, on silicious substrates in mountain areas, Active raised bogs,
Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion), Alpine pioneer
formations of the Caricion bicoloris-atrofuscae). For these very important
species and habitats from communitarian point of view, there were realized the
distribution mapat the Rodna Mountains levei during the period 2014-2017.

Introducere
The Rodna Mountains (ROSCI0125 code of Natura 2000 site) is located
in the alpine biogeographic region of Rodna Mountains. The site's surface is
48.062 ha, with an altitude ranging from 595 to 2.303 m (Standard Form of the
Natura 2000 site), with a medium altitude of 1.424 meters. Administratively,
20% of the site is located in Maramureş County and 80% in Bistriţa-Năsăud
County (http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000).
Priority species are species of Community importance for the
preservation of which, the European Community bas a special responsibility
because of the low proportion of their area within the European Union. These
species are indicated by an asterisk (*) in Annex II of the Habitats Directive
92/43/EEC, Annex no. 3 of OUG no. 5712007, approved with amendments and
completions by Law no. 49/2011, as amended.
Priority natural habitats are the natural habitats threatened with
extinction present in the European Union and whose preservation bas become a
prime responsibility for the European Community, given the percentage of their
natural disintegration. These types of priority natural habitats are highlighted by
an asterisk (*) in Annex I of the Habitats Directive 92/43/EEC.
Any plan or project not directly connected with or not necessary for the
management of the site containing priority species and habitats but likely to
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https://biblioteca-digitala.ro

significantly affect the area, "per se" or in combination with other plans or
projects, shall be subject to an appropriate assessment of the potential effects on
the site, depending on the conservation objectives of the site. Depending on the
conclusions of that assessment, the site administration approves the plan or
project only after it has determined that it has no adverse effects on the integrity
of the site and, if appropriate, after consulting the public opinion. In sites with
habitats and priority species, the only considerations that may be invoked are
those related to public health or safety, certain beneficiai consequences of major
importance for the environment or, following the European Commission's
opinion, other crucial reasons of major public interest Habitats Directive
92/43/EEC).
In the Natura 2000 Rodna Mountains there are 6 species and 6 priority
habitats (Table 1).

Table 1. Priority species and habitats in the Natura 2000 Rodna Mountains
(ROSC/0125), (Iuşan C., 2013)
No.
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10
11
12

Name of species and habitats
Ursus arctos (brown bear)
Canis lupus (wolf)
Callimorpha quadripunctaria (Jersey tiger butterfly)
Rosa/ia alpina (Rosalia longicorn)
Campanula serrata (bellflower)
Pseudogaurotina excellens (beetle)
Bushes with Pinus mugo and Rhododendron sp.
Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
Species-rich Nardus grasslands, on silicious substrates m
mountain areas
Active raised bogs
Petrifying springs with tufa formation (Cratoneurion)
Alpine pioneer forrnations of the Caricion bicoloris-atrofuscae
*Code according the Directive 92/43/CEE

Code*
1354
1352
1087
1078
4070
4024
4070*
91EO*
6230*
7110*
7220*
7240*

Materials and methods
The analysis of the distribution of priority species and habitats in the
Natura 2000 site The Rodna Mountains were made through direct observations
and using various methods, specific to each species or habitat (Table 2).
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Table 2. Methods used to analyze the distribution of priority species and
habitats
No.

1

2

3
4
5

6
7

8

9

Name of species and
habitats

Methods used

Materials used

Footprints on snow
Video cameras with
motion
infrared
Ursus aretos (brown
sensors
bear)
Excrements
GPS
observations
landscaping
Forest
Killed pray
maps
Footprints on snow
Binocular
Video came ras with Topographic maps
infrared
motion Species guides
sensors
Canis lupus (wolf)
Lighting traps
Excrements
Entomological nets
observations
Camera with infrared
Killed pray
sensors
Lighting traps
Callimorpha
Field car
Drone
quadripunctaria
Entomological nets
Satellite images
(Jersey Tiger butterfly)
Metric frames
Entomological nets
Rosa/ia alpina
Herbarium
(Rosalia longicom)
Direct observation
Power generator
Campanula
serrata Square frame
Butterfly
binoculars
(flowerbell)
Direct observation
Digital camera
Lighting traps
Pseudogaurotina
Roulette
excellens (beetle)
Entomological nets
Field microscope
with Pinus
Bushes
Camouflage
tents for
mugo and Rhododendron Direct observation
photography
sp.
Clinometer
Alluvial forests with
Dendrometer
Alnus glutinosa and
Laser
spacer
excelsior Direct observation
Fraxinus
(Afno-Padion,
Alnion
incanae, Salicion albae)
Nardus
Species-rich
grasslands, on silicious
Direct observation
substrates m mountain
are as
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Name of species and
Methods used
Materials used
habitats
Direct observation
10 Active raised bogs
Petrifying sprmgs with
11 tufa
formation Direct observation
( Cratoneurion)
p1oneer
Alpine
formations
of
the
Direct observation
12
bicolorisCaricion
atrofuscae
The distribution analysis period ranges between 2014-2017 and was
carried out by the Rodna Mountains National Park Administration.
No.

Results and discussions
The distribution of the brown bear (Ursus arctos) and the wolf (Canis
lupus) was done by observing traces lefi in mud and snow, excrements, killed
pray, shepherd alerts as a result of the damages caused by killing sheep, movies
captured with infrared cameras with motion sensors (Figures 1, 2), (Vogel et al„
2009, Ionescu, 2002).
Tiger butterfly (Callimorpha quadripunctaria) is an active species at
night, being attracted by bright lights. Thus, monitoring of this species (starting
from the certification of its presence) was achieved by the use of light traps
(Fig.3) (Mihuţ, 2010, Rakosy et al„ 2003).
The presence of the alpine longicorn (Rosa/ia alpina) shows a good
conservation status of the beech forests, especially of the secular forests,
because this species survives and proliferates only in mature forests. From an
economic point of view, the alpine longicorn is a very important factor, being
an indicator of healthy beech forests. The evaluation of the distribution of this
species was made by direct observations along the transects in the mature beech
forests (Figure 4), and the specimens in flight were captured for observation and
identification by entomological nets. It is a species that can move on relatively
large distances, having a good flying ability. It is an active species the day that
remains active on the twilight, when it also performs flying in the high
coronations, looking for thick, dry branches (Niţu, 20 I O, Săvulescu et al„ 1961 ).
Campanula serrata or bellflower is a frequent species found in
meadows, meadows, rocks and groves, among the alpine and subalpine hedges,
from the alpine, subalpine floors up to the mountainous levei of spruce and
beech. In the Rodna Mountains, it is mentioned in most of the alpine area Pietrosu Mare, Valea Vinului, at the Gate, Mihăiasa, Valea Anieşului, Măgura
Teiului, Izvorul Mare Valley, Rotunda, Crăciunel, Ineu, Corongiş etc. The
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presence of the species was achieved by direct observations in the habitats that
offer optimal conditions to the species (Fig.5). (Ciocârlan, 2000, Cristea et al.,
2004).
The beetle (Pseudogaurotina excellens) is a xylophagous, monophagous
species (Lonicera nigralrubra), endemic to the Carpathian Mountains, with a
fragmentary area, in continuous regression, due to the continuous alteration of
the characteristic habitat. The populations were monitored by the technique of
observing and direct counting of specimens (especially from June to July) from
umbelliferous inflorescences and monitoring of catches in light traps mounted
in mountain poles. The grasslands close to which the host plant (Lonicera nigra)
was identified, Fig. 6, (Nitzu, 201 O; Nitzu et al., 2008).
Types of habitat „Bushes with Pinus mugo and Rhododendron
myrthifolium" (4070*) are habitats of Community interest and priority (Habitats
Directive, Annex 1) and are represented on the site by edible climbing
communities (Pinus mugo ), usually accompanied by broadleaf evergreen shrub
(Rhododendron myrtifolium), blueberry (Vaccinium myrtillus) and cranberry
(Vaccinium vitis-idaea), located on the subalpine area. The need to ensure a
favorable conservation status of this type of habitat is given by the particular
conservative value (eg large number of taxa, including rare taxa);
environmental role (anti-erosion, hydrological); the peculiar landscape role; the
degradation suffered in the past as a resuit of grubbing up of these hedges in
order to extend the alpine pastures. The habitat 4070* is a habitat that occupies
a large area in compact, discontinuous polygons in the central part of the massif
in almost all the ridges of the valleys included in the park, on the heights and
slopes of the park, spread on the subalpine floor, a considerable effort to
monitor its conservation status (Figure 7), (Candrea et al, 2009, Coldea, 1990,
Donita et al., 2005, Gafta et al., 2008).
The 91 EO* habitat of alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicicon albae) is made up of Alnus
incana arboreal phytocoenoses, installed on alluvial soils, effluent cones of
valleys, flooded periodically, for short periods, located in the major bed of the
main watercourses in the site (Aniesul Mare, Aniesul Mic, Rebra, Bistrita Aurie
etc.). The need to ensure a favorable conservation status of this type of habitat
is given by: conservative value; the ecologica! role (anti-erosion, alluvial
deposits, bank consolidation, hydrological); the degradation suffered in the past
as a resuit of actions to regulate riverbeds, the exploitation of mineral
aggregates and the construction of dams and forest roads along the valleys
included in the site; high landscaping value.
The habitat 91 EO* has a distribution in the form of longitudinal strips
located either on both sides of the minor bed or only one of them, depending on
the terrain configuration, with varying width, ranging from 1-2 rows of trees to
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a few tens of meters, interrupted instead of grassland/high grass communities,
or forest zoning habitats that run on the slopes of the watercourse to contact
with it where the major bed is missing (Figure 8), (Candrea et al, 2009, Coldea,
1990; Donita et al., 2005; Gafta et al., 2008).
The 6230* habitat of the Nardus-rich mountain meadows of the Nardus
species on silicious substrates is represented in the Rodna Mountains by closed,
mesophilic, Nardus stricta cenoses, installed on low slopes, more sheltered, on
podzolian soils and humosiosols, with a strong acid reaction the subalpine and
alpine levels. The meadows are conposed by Nardus stricta and Festuca
nigrescens. Their distribution was analyzed by direct observations in potential
habitats (Figure 9). Habitat 6230* appears on rather stretched surfaces, installed
on slopes slightly inclined, more sheltered, on podzolic soils and humosiosols,
with a strong acid reaction, from subalpine and alpine floors (Candrea et al.,
2009, Coldea, 1990, Donita et al., 2005, Gafta et al., 2008).
The active raised bogs habitat (711 O*) is represented in the site by census
of oligotrophic swamps/acid peat, poor in mineral nutrients, hydrologically
maintained mainly by the intake of rainfall, with a water level generally higher
than the surrounding groundwater vegetation perennial dominated by pillows
(varieties) vividly colored by Sphagnum spp., which allow creeping the marsh
in its central part. The need to ensure a favorable conservation status of this
type of habitat is given by: special conservative value (eg rare taxa, glacial
relics); ecological (hydrological) role; the peculiar landscape role; the
degradation suffered in the past as a result of operations to exploit and drain
these peatlands. The habitat 711 O* appears on quite small areas (tens,
maximum hundreds of m2 ), isolated, forrned by the clogging of some alpine
lakes or the extension of some marvels around the springs located on the
plateau and the boilers in the central part of the massif, on the subalpine floor
Figure 1O), (Candrea et al, 2009, Coldea, 1990, Donita et al., 2005, Gafta et al.,
2008, Pop, 1960).
The habitat type 7220* of Crotoneurion petrified springs is represented in
the site by hygrophilous censuses that developat the edges of the springs in the
mountain and subalpine floors of the limestone massifs of the Rodna Mountains.
The edifying species for this type of habitat are Cratoneuron commutatum,
Cratoneuron filicinum, along with Silene pusilla, Saxifraga aizoides, Pinguicula
vulgaris, Doronicum carpaticum. The need to ensure a favorable conservation
status of this type of habitat is given by: the particular conservative value;
environmental role (anti-erosion, hydrological); the peculiar landscape role; the
high vulnerability of this type of habitat to fluctuations in the water regime. The
habitat 7220* appears on quite small areas (tens, maximum hundreds of m 2 ),
isolated, located at the edges of the springs in the mountain and subalpine floors
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of the limestone massifs of the Rodna Mountains (Fig. 11), (Candrea et al, 2009,
Coldea, 1990, Donita et al., 2005, Gafta et al., 2008).
The habitat 7240* of alpine pioneer formations of Caricion bicolorisatrofuscae is represented by alpine communities that colonize neutral to slightly
acidic, stony, sandy, sometimes slightly clayey or turbulent, saturated in cold
water on the moors and on the edges of the springs, streams, the glacial torrents
of the alpine area. For the existence of this type of habitat, the permanent or
continuous freezing of the soil is essential for a long time. The vegetation is
short, consisting mainly of Carex and Juncus (Caricion bicoloris-atrofuscae).
The habitat 7240* appears on quite small surfaces (tens, maximum hundreds of
m2 ), isolated, located at the edges of the springs in mountain and subalpine
floors of the limestone limestone (Figure 12), (Candrea et al, 2009, Coldea,
1990, Donita et al., 2005, Gafta et al. , 2008).
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Fig. I The distribution map of brown bear (Ursus arctos) in Rodna Mountains National Park
and Natura 2000 site
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Fig. 2 The dis tribut ion map of wolf (Canis lupus) in Rodna Mountains National Park and
Natura 2000 site
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Fig. 3 The distribution map ofJersey tiger butterfly (Callimorpha quadripunctaria)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 4 The distribution map of alpine longicorn (Rosa/ia alpina)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 5 The distribution map of belljlower (Campanula serrata)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 6 The distribution map of beetle (Pseudogaurotina excellens)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 7 The distribution map of 4070 *habitat (Bushes with Pinus mugo and Rhododendron
sp.)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 8 The distribution map of91EO* habitat (A lluvialforests with Alnus glutinosa and
Fraxinus excelsior (Alno -Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) in Rodna Mountains
National Park and Natura 2000 site
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Fig. 9 The distribution map of 6230* habitat (Species-rich Nardus grasslands,
on silicious substrates in mountain areas) in Rodna Mountains National Park and Natura
2000 site
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Fig. 10 The distribution map of 7110* habitat (Active raised bogs)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 11 The distribution map of 7220* habitat (Petrifying springs with tufaformation
(Cratoneurion))
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site
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Fig. 12 The distribution map o/7240* habitat (A lpine pioneer formations of the Caricion
bicoloris-atrofascae)
in Rodna Mountains National Park and Natura 2000 site

Conclusions
The Natura 2000 Rod.na Mountains (ROSCI0125) site comprises 12
priority species and habitats for conservation at European level, thus
constituting a protected area representative of European biodiversity.
Elaboration of distribution maps of the 6 species (Ursus arctos, Canis
lupus, Rosa/ia alpina, Campanula seratta, Pseudogaurotina excellens,
Callimorpha quadripunctaria) and 6 priority habitats (Pinus mugo and
Rhododendron myrthifolium bushes, alluvial forests with Alnus glutinosa and
Fraxinus excelsior-Alno-Padion, Alnion incanae, Salicicon albae, Nardus
mountain meadows rich in siliceous substrates, Active raised bogs,
Croutoneurion-shaped petrified springs, alpine pioneer formations with
Caricion bicoloris-atrofuscae) represent a first step towards ensuring a
permanent monitoring and a favorable conservation status.
Among the priority species, Rod.na Mountains host a few rare species at
national level, such as Pseudogaurotina excellens, and among the priority
habitats are the alpine pioneer formations of Caricion bicoloris-atrofuscae as
having a limited distribution only at the Rod.na Mountains.
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Of the total area of Romania, Natura 2000 sites represent approximately
22.68% (5.406.000 ha), and among them, the Natura 2000 Rodna Mountains
play an important role in preserving representative populations of priority
species of community interest.

Bibliography
1. Cândrea B., Ş. B., Lazăr, G., Tudoran, G. M., Stăncioiu, P. T., 2009:
Habitate forestiere de importanţă comunitară incluse în proiectul
LIFE05 NAT/R0/000176: „Habitate prioritare alpine, subalpine şi
forestiere
din
România "MONITORIZAREA
STĂRII
DE
CONSERVARE. Editura Universităţii Transilvania Braşov.
2. Ciocârlan Vasile, 2000: Flora ilustrată a României, Ed. Ceres, Bucureşti.
3. Coldea, Gh., 1990: Munţii Rodnei. Studiu geobotanic. Editura
Academiei Române, 183 pag.
4. Cristea, V., Gafta, D., Pedrotti, F., 2004: Fitosociologie, Editura Presa
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca. 394 p.
5. Doniţă, N., Popescu, A., Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S., Biriş, I.
A.. 2005: Habitatele din România, Editura Tehnică-Silvică, Bucureşti,
496 pag.
6. Habitats Directive 92/43/EEC - Council Directive 92/43/EEC on the
conservation of natural habitats and of wild fauna and flora (OJ L 206,
22.7.92).
7. Gafta, D., Mountford, O., 2008: Manual de interpretare a habitatelor
Na tura 2000 din România. Editura Risoprint. Cluj-Napoca, 1O1 pag.
8. Ionescu O., 2002: Bear status and management in Carpathians, ICAS.
9. Iuşan C., 2013: Ghidul speciilor şi habitatelor de interes comunitar din
Parcul Naţional Munţii Rodnei - sit Natura 2000, pag. 102, Editura
Todesco, Cluj-Napoca.
1O. Mihuţ S., 201 O: Lepidoptera în Managementul şi Monitoringul Speciilor
Natura 2000 din România. Ghid Metodologic (Edit. Victoria Tataie),
pag.175-201.
11. Niţu E., 201 O: Coleoptera In Managementul şi Monitoringul Speciilor
Natura 2000 din România. Ghid Metodologic (Ed. Victoria Tataie),
p.151-174.
12. Nitzu E., Popa I., Nae A., Iuşan C., 2008: Faunal researches on the
invertebrates (Coleoptera, Orthoptera, Collembola and Araneae) in the
Rodnei Mountains Biosphere Reserve. Trav. Inst. Speol. "Emil
Racovitza", 47: 3 - 52.

301
https://biblioteca-digitala.ro

13. OUG 57-2007: Ordonanţă de Urgenţă a Guvernului privind regimul
ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi
faunei sălbatice.
14. Pop E., 1960: Mlaştinile de turbă din R.P. România, Ed. Acad. Română,
Bucureşti, 519 p.
15. Rakosy L., Goia M. & Z. Kovacs. 2003: Catalogul Lepidopterelor
Romani ei (Verzeichnis der Schmetterlinge Rumaniens ). Societatea
Lepidopterologică Română, Cluj-Napoca, 446 pag.
16. Săvulescu N., Panin S., 1961: Familia Cerambycidae (croitori). Fauna
R.P.R., Insecta, Voi. X Fasc. 5, Editura Academiei R.P.R., 523 p.
17. Vogel, M., Ionescu, O., Ionescu, G., Ramon, J., Paşca, C., Popa, M.,
Pavlik, M., Kiinzl, M., Bucur, C., Grab, J., Blum, C., Ondrus, S.,
Adamec, M., Dobravec, J., Iuncu, H., Kassa, M., Zibordi, F., Rauer, G.,
and Dungler, H. R., 2009: Large camivores in the Alps and Carpathians.
Living with the wildlife. Report: 1-24. Chambery, France, Task Force
Protected Areas - Permanent Secretariat of the Alpine Convention.
18. http://biodiversitate.mmediu.ro/rio/natura2000/static/pdf/rosci0125 .pdf Formularul Standard pentru situl natura 2000 Munţii Rodnei
(ROSCI0125).
19. www.parcrodna.ro

302
https://biblioteca-digitala.ro

Comunităţiile

locale din Parcul Natural Munţii

Maramureşului

Horia GROSU*
Parcul Natural Munţii Maramureşului

Munţii Maramureşului au fost declaraţi arie protejată de interes naţional,
în categoria parcuri naturale, începând cu anul 2005. Principalele motive ale
desemnării au fost: prezenţa ultimei populaţii naturale de lostriţă din ţara
noastră ca endemit al bazinului Dunărean, prezenţa florei şi faunei emblematice
pentru Carpaţi în cadrul unor ecosisteme stabile, existenţa habitatelor naturale
pe întinderi mari, precum şi un mod de viaţă tradiţional, direct dependent de
resursele naturale şi încă păstrat într-o măsură semnificativă.
Parcurile naturale au ca scop menţinerea interacţiunii armonioase a
omului cu natura prin protejarea diversităţii habitatelor şi a peisajului,
promovând păstrarea folosinţelor tradiţionale ale terenurilor, încurajarea şi
consolidarea activităţilor, practicilor şi culturii tradiţionale ale populaţiei locale.
De asemenea, oferă publicului posibilităţi de recreere şi turism şi se încurajează
activităţile ştinţifice şi dezvoltarea ecoturismului.

Obiectivele Administraţiei Parcului Natural

•
•
•

Munţii Maramureşului

Menţinerea interacţiunii

armonioase a omului cu natura
Protejarea diversităţii habitatelor şi a peisajului
Încurajarea şi consolidarea activităţilor, conservarea tradiţilor,
practicilor şi culturii tradiţionale ale locuitorilor din zonă.
Zonele de conservare specială ale parcului nostru se doresc a fi dovezi ale
preţuirii de care s-a bucurat natura în Maramureş.
Parcul Natural Munţii Maramureşului include intravilanul a 1O localităţi,
din care Bistra, Petrova, Leordina, Vişeu de Jos, Vişeu de Sus, Moisei şi Borşa,
sunt amplasate de-a lungul râului Vişeu iar Ruscova, Repedea şi Poienile de
Sub Munte, comunităţi de etnici ucrainieni, de-a lungul văii Ruscovei - afluent
principal de dreapta al Vişeului. Dintre cele 10 localităţi, Borşa şi Vişeul de Sus
sunt oraşe, iar celalalte 8 sunt comune. Singura comună cu sate aparţinătoare
este comuna Bistra cu satele: Bistra, Valea Vişeului şi Crasna Vişeului.
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Situatia
'

comunitătilor

,

din zona Parcului Natural Muntii
' Maramuresului
,
Atestare

Suprafaţă

Număr

documentară

(ha)

locuitori

secolul al XVIII-iea

44.038

15.037

Borşa

1353

32.670

27.611

3

Bistra (Valea Vişeului,
Crasna Vişeului)

Secolul al XV - lea

13.247

4.405

4
5
6
7
8
9
10

Leordina
Moisei
Petro va
Poienile de sub Munte
Repedea
Vişeu de Jos
Rusco va

1373
1213
1411
1353
1350
1353
1360

2.739
11.263
4.205
29.336
11.525
5.600
4.099

2.893
9.264
2.525
10.073
4.716
5.515
5.541

Nr.
crt.

Comună/Oraş

1

Vişeu

2

de Sus

Situaţia juridică

a terenurilor
Repartiţia
intravilanului
administrativ-teritoriale

şi

extravilanului

din

parc

pe

unităţi

Localitatea

Intravilan

Extravilan

Total

Borşa

3.356,55
2.001,76
2.279,33
1.831,52
110,95
203,68
786,92
686,89
466,68
0,00
0,00
0,00
11.724,28

23.934,56
1.267,43
39.671,29
27.189,56
3.390,05
706,90
3.296,99
10.908,81
10.739,71
226,54
80,22
21,95
121.434,01

27.291,11
3.269,19
41.950,62
29.021,08
3.501,00
910,58
4.083,91
11.595,70
11.206,39
226,54
80,22
21,95
133.158,29

Moisei
Vişeu de Sus
Poienile de Sub Munte
Vişeu de Jos
Leordina
Rusco va
Repedea
Bistra
Rona de Sus
Bocicoiu Mare
Petro va
Total
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Dreptul de proprietate şi administrare al fondului forestier din Parcul
Natural Munţii Maramureşului
Tip proprietate
Fondul
publică

forestier
a statului

proprietate

*

Total
Fondul

forestier proprietate
publică
unităţilor
a
administrativ-teritoriale
Total
Fondul
privată

Ocoale silvice care administrează
sau prestează servicii silvice
Ocolul Silvic Poieni
Ocolul Silvic Vişeu
Ocolul Silvic Dragomireşti

forestier
a

unităţilor

proprietate
de cult şi de

învăţământ

Ocolul Silvic Poieni
Ocolul Silvic Vişeu
Ocolul Silvic Alpina

Borşa

*
Ocolul
Ocolul
Ocolul
Ocolul

Silvic Poieni
Silvic Vişeu
Silvic Silva Borşa
Silvic Dragomiresti

Total

*

Fondul

Ocolul Silvic Vişeu
Ocolul Silvic Composesoral

privată

forestier proprietate
a persoanelor

indiviză

fizice
Total

Ocolul Silvic Silva

Borşa

*

Fondul

forestier proprietate
privată a persoanelor fizice

Total
Total general

Ocolul
Ocolul
Ocolul
Ocolul

Silvic Poieni
Silvic Vişeu
Silvic Dragomireşti
Silvic Alpina Borşa

*

Vişeu

Suprafaţa

(ha)
23.233,70
28.230.43
1.488,60
52.952,73
4.492.80
3.960.50
4.975,40
13.428,70
46.80
1.159,80
7,90
76,60
1.291,10
430,10
9.444.41
5.322,50
15.197,01
2.554,30
3.694,80
2.630,40
116,06
8.995,56
91.865,1

Infrastructură şi construcţii

Clădirile situate în intravilan sunt de o mare diversitate arhitecturală. Se
întâlnesc încă tradiţionalele case din lemn, majoritatea vechi şi destul de prost
conservate, case din zidărie construite conform proiectelor tip din perioada
comunistă şi tot mai des case din zidărie, cu vizibile influenţe vest europene,
datorate în principal migraţiei forţei de muncă şi conservatorismului privitor la
modul de investire a banilor câştigaţi. Faimoasele biserici din lemn sunt
prezente în număr mare, alături de cele din piatră. Pentru păstrarea specificităţii
ţinutului maramureşan, împreuna cu o echipa de arhitecţi cu experienţa, s-au
identificat o serie de recomandări de constuire:
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a) folosirea acoperişurilor tradiţionale în două şi patru ape cu pante
repezi;
b) folosirea cu generozitate a lemnului;
c) folosirea tehnicilor tradiţionale de lucru în lemn:îmbinări în "coadă
de rândunică";
d) ancadramente la uşi, grinzi;
e) folosirea împletiturilor de nuiele;
f) perpetuarea ideii prispei, ca element de tranziţie între interior şi
exterior;
g) folosirea obloanelor pentru protejarea ferestrelor şi a uşilor;
h) folosirea materialelor de finisaj recomandate;
i) pentru elevaţie -construcţii, împrejmuiri se vor folosi placaj sau
zidării de piatră, tencuieli cu praf de piatră;
j) pentru pereţi, se vor folosi tencuieli simple sau speciale, lemn;
k) pentru tâmplărie, se va folosi lemn;
1) pentru balustrade sau împrejmuiri, se vor folosi materiale vopsite
cu vopsitorii mate, lemn, împletituri de nuiele;
m) pentru învelitoare, se va folosi ţiglă ceramică, ţiglă de beton, lemn şiţă, şindrilă.

De asemenea, au fost identificate elemente care nu se încadrează în specificul
locului şi care ar trebui evitate:
a) folosirea materialelor strălucitoare: inox, aluminiu, tablă zincată;
b) folosirea învelitoarelor de azbociment şi a oricărui material care
este lucios sau strălucitor;
c) amplasarea construcţiilor faţă de limitele laterale şi posterioare, la
o distanţă mai mică de 1,50 metri. Se vor respecta distanţele între
clădiri,
impuse de "Normativul de Siguranţă la Foc a
construcţiilor", astfel încât să nu fie necesară prevederea zidului
anti foc;
d) ridicarea împrejmuirilor dinspre circulaţiile publice, la o înălţime
mai mare de 1,50 metri, cu excepţia porţilor, care pot fi mai înalte;
e) realizarea împrejmuirilor opace înspre circulaţiile publice. Partea
plină, opacă nu va depăşi înălţimea de 60 cm;
f) folosirea culorilor intense pe suprafeţe mari ale faţadelor care
depăşesc 20% din suparafaţă.

Patrimoniu cultural
Încă de la începutul secolului al XIV-lea şi până în 1920, Maramureşul
avea ca hotare Carpaţii Păduroşi şi Munţii Rodnei, Lăpuşului, Oaşului şi
Bârjavei, iar câmpia Tisei se întindea până la Teceu. În secolele XIII-XIV,
voievodatul Maramureş era organizat în 7 cnezate, aşezate pe văile râurilor
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cnezate de vale, acestea fiind: Cnezatul Cuhea al Bogdăneştilor, Cnezatul
Cosăului, Cnezatul Marei, Cnezatul Câmpulungului, Cnezatul Talaborului,
Cnezatul Bârjavei şi Cnezatul Varaliei sau sub cetate. Maramureşul, ca şi nume
este foarte vechi, pierzându-se în limba unui popor dispărut în negura istoriei,
atestat documentar în 1199, când vine în contact cu ungurii.
Începând din secolul al XIV-iea, vecinul de la apus, regalitatea maghiară
îşi face din ce în ce mai mult simţită prezenţa şi în această zonă, infiltrând
primele comunităţi de oaspeţi pe valea Tisei. Modelul de organizare politică şi
militară al voievodatelor şi cnezatelor de vale a dus la afirmarea identităţii
etnice a românilor maramureşeni, care în secolele al XIV-iea şi al XV-iea, în
luptele duse împotriva tătarilor şi altor năvălitori, se dovedesc a fi buni
organizatori şi oşteni, fiind recunoscuţi în proprietăţile lor din moşi-stramoşi de
către regii maghiari, care deja şi-au întins jurisdicţia pe aceste meleaguri.
Majoritatea covârşitoare a satelor din Maramureş sunt dintotdeauna româneşti,
locuitorii acestora având statut de oameni liberi, la care s-a adăugat rangul de
"nemeşi", adică de mici nobili.
Instituţia de bază a societăţii maramureşene este neamul: neamul mare,
care cuprinde pe toţi cei înrudiţi pe linie consangvină şi poartă acelaşi nume de
familie şi neamul mic - familia restrânsă. În general, marile neamuri sunt
înrudite între ele în cadrul aceleiaşi comunităţi, prin căsătorii între parteneri de
acelaşi rang social, iar în situaţia că un neam nu-şi găseşte partener de rangul lui
în cadrul comunităţii de origine, trece în altă comunitate. Această particularitate
a avut o mare importanţă în menţinerea devălmăşiei asupra proprietăţilor
forestiere nemeşeşti.
Un element important al peisajului în cadrul Parcului Natural Munţii
Maramureşului, îl reprezintă mozaicul habitatelor, categoriilor de folosinţă,
dovada utilizării responsabile a resurselor naturale de către comunităţiile locale.
Parcul Natural Munţii Maramureşului este situat într-o zonă de graniţă, fapt
care i-a asigurat conservarea habitatelor şi speciilor, teritorii întinse de pădure
rămânând nefragmentate. Accesul limitat şi lipsa infrastructurii au făcut însă ca
suprafaţa parcului să fie greu accesibilă turiştilor. Deasemenea, lipsa hărţilor
turistice şi a marcajelor îngreunează accesul turiştilor în parc, localnicii care
cunosc zonele nefiind interesaţi de această activitate. Pe Valea Vaserului se
înregistrează anual un număr tot mai mare de turişti. Aceştia sunt atraşi, în
principal de trenul cu aburi care se deplasează pe o cale ferată îngustă cu
ecartament de 760 mm, dar şi de peisajele naturale şi sălbăticia locurilor.
Călătoria pe Valea Vaserului este adesea comparată cu o întoarcere în timp.
Numărul turiştilor pe Valea Vaserului este în continuă creştere, înregistrându-se
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aproximativ 25.000 de turişti în 2013, 30.000 în 2014 şi 25.000 în 2015.
Preponderenţi pe timpul verii sunt turiştii români veniţi din întreaga ţară, iar în
lunile de toamnă septembrie - octombrie, proporţia majoritară o deţin străinii germani, elveţieni, austrieci.

* Responsabil în relaţia cu comunităţiile, conştientizare şi educaţie
ecologică

în cadrul Parcului Natural Munţii Maramureşlui
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PERSONALITĂŢI

VARIA

Inaugurrea Casei muzeu Elie Wiesel. Muzeul culturii evreieşti din Maramureş
(29 iulie 2002)
În imagine: Dr. Mihai Dăncuş, Elie Wiesel şi Ion Iliescu (Preşedintele
României)
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Elie Wiesel, o scurtă biografie
muzeografAlin Spiridon Pra/ea
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei
„Autor, Profesor, Martor - Mesager pentru umanitate". Acestea
sunt cuvintele gravate pe Medalia de Aur a Congresului american, primită
de Elie Wiesel în 1985, cuvinte care îi caracterizează cel mai bine viaţa şi
activi tate a.
De-a lungul timpului activitatea sa a fost aplaudată dar în acelaşi
timp a stârnit şi controverse. Prezentul demers nu îşi propune să laude dar
nici să critice. Încercăm doar, pe cât posibil, să prezentăm obiectiv viaţa şi
activitatea cunoscutului laureat al Premiului Nobel pentru Pace născut la
Sighetu-Marmaţiei.

Cine este Elie Wiesel şi cum a devenit el dintr-un copil obişnuit
într-un mic oraş din nordul României „principalul păstrător al
memoriei Holocaustului" şi „vocea supravieţuitorilor", cum a fost numit
de multe ori. Aceste sunt întrebările la care încercăm să răspundem.
Auschwitz-ul a fost locul care l-a transformat şi i-a schimbat
destinul. Durerea şi suferinţa acumulată acolo au fost combustibilul şi
motivaţia întregii sale cariere. Cele două teme majore ale operei sale,
memoria şi indiferenţa, îşi au rădăcina în această îngrozitoare experienţă.
Memoria se adresează victimelor Holocaustului, ele nu mai pot fi
salvate, dar tragedia lor trebuie cunoscută pentru a împiedica asemenea
crime în viitor, astfel sacrificiul lor ar avea un sens. În concepţia lui
Wiesel, supravieţuirea îl face responsabil pentru memoria celor care nu au
avut şansa sa.
George Bernard Shaw spunea în piesa sa Discipolul Diavolului,
apărută în 190 l: „Cel mai mare păcat faţă de o fiinţă nu este ura, ci
indiferenţa faţă de soarta ei." Aproximativ o sută de ani mai târziu, într-un
discurs la Casa Albă în 1999, Elie Wiesel relua această temă afirmând că:
„opusul dragostei nu este ura, ci indiferenţa.'' 1 . Indiferenţa faţă de victime
ne face părtaşi la crimele comise asupra lor. Această este a doua mare
temă a operei lui Elie Wiesel, şi este o temă mereu actuală. Nu cred că
putem să ne imaginăm ce se petrece in sufletul unui copil de 15 ani, în
prima noapte petrecută într-un lagăr scufundat în noroi şi beznă, în plin
secol XX. Ce sentimente poate să aibă el la adresa umanităţii impasibile şi
indiferente. Probabil că acelaşi lucru îl simt mii de copii rătăciţi prin
născut

1

Perlis of indiferencc, http://www.historyplace.com/speeches/wiesel.htm
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taberele de emigranţi din Europa... „Nu voi uita niciodată acea noapte,
prima noapte În lagăr, care făcut din viaţa mea o noapte lungă şi de şapte
ori zăvorâtă . ... Niciodată nu voi uita acele momente care mi l-au ucis
pe Dumnezeu şi mi-au distrus sufletul transformându-mi visele În
~

cenuşa.

„2

Elizer Wiesel s-a născut la Sighet în 30 septembrie 1928, în
familia unor evrei ortodocşi, Shlomo şi Sara Wiesel. Elie era singurul
băiat al familiei Wiesel având două surori mai în vârstă, Hilda şi Bea, şi o
soră mai mică Tiporah (Judith).
Sighetu} copilăriei lui Elie Wiesel era un oraş cosmopolit. Nu cu
mult timp înainte acesta trecuse de la statutul de capitală a comitatului
maghiar Maramaroş, cu o suprafaţă de 9,716 km 2 , la cea de capitală a
judeţului Maramureş cu o suprafaţă de 3.381 km 2 • Comunitatea evreiască
din Sighet era numeroasă şi bine închegată. În 1930 în oraş locuiau
10,609 de evrei, aproximativ 38% din totalul populaţiei. 3 Această
numeroasă comunitate este rezultatul a două secole de migraţii dinspre
Galiţia şi Imperiul Ţarist.
Majoritatea evreilor maramureşeni erau ultra religioşi. Înainte de
1918 comitatul Maramureş fusese unul dintre bastioanele evreilor
4
ortodocşi din Ungaria.
Efervescenţa religioasă se manifesta în
numeroasele sinagogi şi case de rugăciuni sighetene. Evreii în Sighet sunt
comercianţi, meşteşugari, vizitii, zilieri şi cerşetori. „Oraşul trăia în ritmul
calendarului evreiesc, se odihnea de sabat, postea de Yom Kipur, şi dansa
de Simchat Torah." 5 În 1934 un ziarist local remarca cu amar că timp de
patru zile consecutive, pe perioada sărbătorilor evreieşti, „ar fi fost tot aşa
de zadarnic să încerci să-ţi cumperi o batistă sau un nasture, ca şi cum ai
căuta un aeroplan. " 6
În casa familiei Wiesel se vorbea idiş dar şi germană, romană şi
maghiară. „ vorbeam idiş între noi, răsf undeam celorlalţi în română,
maghiară, ruteană şi ne rugam în ebraică."
La fel ca foarte mulţi evrei din Maramureş şi Transilvania,
membrii familiei lui Elie Wiesel se considerau evrei maghiari. Bunicii
patemi sunt Sigheteni. Bunica Nissel, născută la Sighet în 1881, conform
Eile Wiesel, Noaptea, ed. Corint, Bucureşti 2012, p.70
Ioan Bolovan, Evreii din Transilvania între 1870-1930: contribuţii demografice, în Anuarul Institutului de
istorie "George Bari(iu" din Cluj-Napoca. Seria Historia, an 2005, voi. XLIV, p. 539-550
' Victor Karady, Religios Divisions, Socio-Economic Stratifica/ion and the Modernizat ion of Hungarian Jewry
after the Emancipa/ion, în Jews in the hungarian economy 1760-1945, ed. Magnes Press, Ierusalim, 1992, p.
161-178
5
Elie Wiesel, From the Kingdom of Memory, ed. Schocken books, New York 1990, p.54
6
Via/a la Sighet - Sărbători evreieşti, în Graiul Maramureşului, Anul lll, nr.59, 4 octombrie, p.2
2

1

7

Ibidem, p. 53
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mărturiei

de la Yad Vashem, va fi deportată odată cu familia şi ucisă în
Holocaust. Bunicul Elizer, al cărui nume viitorul scriitor îl va purta,
moare în Primul Război Mondial.
Bunicul din partea mamei, Dody Faig, un entuziast hasid, este
agricultor şi locuieşte în Bocicoi 8 . Acesta va exercita o imensă influenţă
asupra lui Elie Wiesel, insuflându-i dragostea faţă de povestirile hasidice.
Nu avem informaţii despre bunica maternă. În „Toate fluviile curg în
mare" se face referinţă la soţia bunicului, bănuim că este vorba de o a
doua soţie, bunica fiind probabil decedată.
Despre părinţii săi Elie Wiesel spunea „tatăl meu reprezenta
raţiunea iar mama mea credinţa". Tatăl lui Elie Wiesel, la fel ca şi
majoritatea bărbaţilor din familia sa, este comerciant şi deţine o mică
băcănie, într-una din încăperile locuinţei sale. Shlomo Wiesel era privit ca
unul dintre membrii importanţi ai comunităţii, admirat pentru inteligenţa
şi bunătatea sa. După ocuparea Poloniei de către Germania nazistă, se
implică în ajutarea evreilor refugiaţi din Polonia. Este descoperit şi
petrece câteva săptămâni în închisoare, la Sighet şi Debreţin. Tatăl lui
Elie Wiesel este pasionat de literatură şi interesat de politică,
îndemnându-şi fiul să înveţe ebraica modernă. Mama lui Elie Wiesel,
Sara, este o femeie pioasă dar educată, care se mândrea cu raftul ei de
cărţi în limba germană.
Copilăria lui Elie Wiesel decurge normal cu ocupaţiile şi gândurile
fireşti vârstei. Frecventează în paralel învăţământul religios evreiesc şi
şcoala publică românească. Este pasionat de studiu religios considerând
învăţământul public o obligaţie. Cu toate acestea, învaţă, are note bune,
regretând timpul pierdut cu altceva în afară de studiul Talmudului.
Ia lecţii de vioară de la un căpitan de poliţie român, prieten cu tatăl
său, preţul.. .o sticlă de ţuică pe oră. Din păcate, după 30 august 1940,
căpitanul de poliţie părăseşte oraşul şi lecţiile se sfârşesc brusc. Spre ai
face plăcere tatălui său cântă în corul Sinagogii Mari din Sighet,
îndeletnicire ce îi va fi de mare folos în Franţa, după război. 9
După terminarea şcolii primare la Sighet, frecventează Liceul
Evreiesc din Debreţin şi mai apoi pe cel din Oradea. Mama sa doreşte
ca el să devină un „rabin cu doctorat". Va abandona studiile liceale în
1944 odata cu ocuparea Ungariei de către Germania.
În jurul vârstei de 13 ani, în ciuda opoziţiei tatălui său, se scufundă
în studiul şi practicarea misticismului evreiesc, Cabala, alături de doi
prieteni. Tatăl şi fiul ajung la un compromis, îi va fi permisă studierea
Cabalei atâta timp cât nu va neglija limba şi literatura ebraică modernă.
' Sat în apropierea Sighetului.
Idem, One genera/ion a/ier, Schocken Books, New York, 1982, p. 48

9
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După

30 august 1940 Sighetu Marmaţiei va deveni din nou
Maramarossziget „Populaţia a primit cu bucurie primele unităţi
motorizate (adică mergând pe biciclete) ale armatei ungare. Mama era şi
ea mulţumită ... " 10 • „Mulţumirea" avea să dureze puţin, întrucât după
finalizarea operaţiunilor de anexare, la 13 septembrie 1940, a fost pusă în
aplicare legislaţia antievreiască ce funcţiona deja în restul Ungariei, iar în
1941 2000 de „evrei străini" din Sighet şi satele din jur vor fi deportaţi şi
ucişi la Kamenetz Podolsk. 11
Ocuparea Ungariei de către Germania nazista, la 19 martie 1944, a
pecetluit soarta evreilor „maghiari". Ungaria a fost împărţită în şase zone,
numerotate în ordinea în care avea să se facă deportarea. Maramureşul a
fost inclus în „Zona I", alături de Ucraina Subcarpatică. A urmat
închiderea sinagogilor, caselor de rugăciuni şi ale magazinelor evreieşti.
Apoi a fost decretată obligativitatea purtării stelei galbene, pentru unii o
umilinţă, iar pentru alţii motiv de mândrie: „Steaua galbenă? A, nu mă
deranjează deloc. Ba chiar îmi permite să mă simt legat de evreii din Evul
Mediu( ... ) Bizar o port pe a mea cu o mândrie necunoscută" 12
Detaliile privind internarea în ghetouri şi deportarea evreilor din
„Zona I" au fost puse la punct într-o conferinţă desfăşurată la Munkacs, la
12 aprilie 1944. Operaţiunea de strângere a evreilor din Sighet şi din
celelalte localităţi din „Zona I" a început în data de 16 aprilie 1944. Au
fost înfiinţate doua ghetouri. Primul ghetou a fost destinat evreilor
sigheteni, având aproximativ 10.000 de oameni, al doilea era destinat
evreilor din localităţile din apropierea oraşului şi avea aproximativ 3.000
de oameni. Evreilor care locuiau în perimetrul ghetourilor le-a fost permis
să locuiască în propriile case. Locuinţa familiei Wiesel se afla chiar pe
colţul primului ghetou, ferestrele casei dinspre stradă vor fi vopsite cu var
şi sigilate. Condiţiile de viaţă din ghetou sunt descrise de martorii
intervievaţi de Tribunalul Poporului cât şi de cererile, nesoluţionate,
înaintate primăriei de către Consiliul evreiesc din Sighetu! Marmaţiei. 13
Totuşi gardurile ghetoului oferă un sentiment de siguranţă şi comuniune:
,,Încet, încet viaţa a redevenit „normală". Gardul de sârmă ghimpată care
ne încercuia ca un zid nu ne speria prea tare. Ne simţeam chiar destul de
bine: eram între noi. O micuţă republică evreiască." 14
După aproximativ trei săptămâni ghetourile din Sighet vor fi
lichidate, iar cei 12.849 de evrei vor fi deportaţi în patru transporturi. Elie
ldem, Toate fluviile curg în mare. Ed. Hasefer, Bucureşti, 2000, p.33
*"*,Istoria Romaniei, Transilvania, voi. li, ed. George Barit, Cluj Npoca, 1997, p. 123
Elie Wiesel, op. Cit., p.63
11
Hotărârile Tribunalului Poporului pe 1946, Dosar 22/1946, pag. 69-72, Fond Arhivele SJAN, Cluj-Arhivele
Naţionale ale României
14
Elie Wiesel, Noaptea, ed. Corint, Bucureşti, 2012, p.39
10

11

12
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Wiesel împreună cu familia sa vor fi deportaţi în al treilea transport, la
data de 20 mai 1944. Zilele petrecute în vagonul de vite în drum spre
Auschwitz, despărţirea de mamă, surori şi bunică, prima noapte petrecută
în lagăr îi vor marca irevocabil viaţa şi personalitatea.
Mama, bunica şi sora mai mică Tiporah, vor fi ucise la scurtă
vreme după sosirea la Auschwitz. Surorile mai mari vor supravieţui şi îşi
vor întâlni fratele în Paris după eliberare. Tatăl său îi va fi alături pe
aproape întreaga perioadă de detenţie.
Suferinţa de la Auschwitz, imposibil de exprimat în cuvinte, ar
putea fi descrisă pe scurt în felul următor: două zile în noroiul lagărului
ţigănesc de la Birkenau, trei săptămâni de aşteptare în Auschwitz, lagărul
principal, apoi destinaţia finală complexul industrial Monowiz - Buna,
unde munceşte pentru infama şi prea uşor iertata companie germană I.G.
Farben. Primo Levi, deţinut în acelaşi lagăr Auschwitz III - Monowiz, îşi
amintea, fiind examinat de un chimist german pentru a deveni laborant,
privirea pe care i-a aruncat-o chimistul german „nu era privirea schimbată
între două fiinţe umane, era privirea dintre două fiinţe care populau lumii
diferite, ca prin sticla unui acvariu. Dacă aş putea descrie acea privire aş
putea explica demenţa celui de-al Treilea Reich." 15
I.G Farben plătea pentru fiecare muncitor calificat 6 RM
(Reichsmark) iar pentru muncitori necalificaţi 4 RM. Banii erau percepuţi
de către SS, oferind în schimb „cazare, mâncare şi îmbrăcăminte". 16 Elie
Wiesel va lucra alături de tatăl său într-un depozit de piese electrice, o
muncă relativ uşoară, mai târziu fiind transferat în sectorul de construcţii,
unde îl va prinde iarna sileziană, deosebit de geroasă în 1944-1945.
La începutul anului 1945, în condiţiile apropierii Armatei Roşii,
autorităţile germane hotărăsc abandonarea complexului de lagăre
Auschwitz. În această perioadă Elie Wiesel se afla în infirmeria lagărului
datorită unor degerături grave la picior. Prizonierii bolnavi din infirmerii
au posibilitatea de a alege fie să se retragă împreună cu ceilalţi prizonieri
si gărzile germane fie să rămână în urmă, aşteptând eliberarea.
Neîncrederea că germanii vor lăsa prizonieri în viaţă în urma lor îi face pe
Elie Wiesel şi pe tatăl său să părăsească lagărul împreună cu soldaţii
germani. Primo Levi, aflat de asemenea în infirmerie, va alege să aştepte
armata rusă, care ajunge la porţile Auschwitzului la data de 27 ianuarie
1945.
Prizonierii din lagărul Auschwitz III au început teribilul marş prin
zăpadă în seara zilei de 18 ianuarie 1945, ajungând la lagărul de la
15

Primo Levi, Jfthis is a man, ed. The Orion Press Inc., New York, 1959, p. 123
Mark Spoerer, Forced Labor in the Third Reich, J.W. Goethe-Universităt I Fritz Sauer Institut Frankfurt am
Main 2010, p.22
16
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Gleiwitz, 80 km de Auschwitz III în noaptea dintre 19 şi 20 ianuarie. Cei
care nu puteau continua drumul au fost împuşcaţi. Începând cu 21
ianuarie au fost îmbarcaţi în trenuri deschise şi trimişi spre lagărele :
Gross-Rosen, Buchenwald, Dachau şi Mauthausen. Elie Wiesel împreună
17
cu tatăl său ajung la Buchenwald la sfârşitul lunii ianuarie.
La Buchenwald, împreună cu ceilalţi deţinuţi recent evacuaţi de la
Auschwitz, cei doi sunt repartizaţi în „Lagărul mic", lagăr de tranzitcarantină al lagărului Buchenwald. La data de 29 ianuarie tatăl lui Elie
Wiesel va muri de dizenterie. 18 După moartea tatălui este transferat în
sectorul copiilor, celebra „baraca 66", unde supravieţuieşte până la
eliberare.
Baraca 66 adăpostea 600 de copii, majoritatea evrei, plasaţi aici de
către „Mişcarea de rezistenţa" din Buchenwald, formată în mare parte din
prizomen politici comumştl şi social-democraţi. Supraveghetorul
sectorului era Antonin Kalina, comunist ceh din Praga, secondat de
Gustav Schiller, comunist polonez din Lvov. Datorită eforturilor acestor
oameni cei 600 de copii vor fi protejaţi în ultimele luni de detenţie, scutiţi
de muncă şi de apel. Prin cântece, povestiri, lecţii de istorie şi matematică
cei doi au încercat să facă mai plăcută şederea în Buchenwald şi să ofere
speranţă copiilor. Lagărul de concentrare Buchenwald va fi eliberat de
către Armata a III-a americană la data de 11 aprilie 1945. Între cei 21.000
de prizonieri eliberaţi americanii vor găsi în viaţă aproximativ 1OOO de
copii, aceştia au supravieţuit datorită eforturilor Rezistenţei Comuniste. 19
Armata a III-a americană era însoţită de doi capelani, rabinii
Herschel Schacter şi Robert Marcus. Aceştia au rămas în Buchenwald
câteva luni îngrijindu-se de foştii prizonieri şi făcând demersuri pentru
repatrierea acestora. 20 Descoperind cei aproape 1OOO de orfani, vor
contacta de urgenţă biroul din Geneva al <Euvre de Secours aux Enfants 21
„Am găsit 1OOO de copii în Buchenwald. Luaţi măsuri de urgenţă pentru
evacuarea lor" 22 . Elveţia s-a angajat că va primi 280 de copii, Anglia 250
iar Franţa 480. America va asigura mâncarea şi îmbrăcămintea, copm
urmând să părăsească lagărul începând cu luna iunie. 23

17
Death March from the Buna/Monowitz Concentration Camp, http://www.wollheim-memorial.de
"Elie Wiesel. op. Cit., p. 184
19
Kenneth Waltzer ,Block 66 at Buchenwald: The Clandestine Barracks to Save Children,
https://www.jewishvirtuallibrary.org
0
' Margalit Fox, Rabbi who brought word offreedom to Buchenwald survivors dies al 95, New York Times, 26
martie, 2013.

Organizaţie francezo-evreiască pentru salvarea copiilor înfiintată în 1912 , prescurtată în continuare OSE.
Judith Hemmendinger, Robert Krell, The Children of Buchenwald : Child Survivors and Their Post-War
Lives, Ed. Gefen Books, 2000, p. 21
23
Ibidem

21

22
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Elie Wiesel este unul dintre cei 480 copii porniţi spre Franţa. Cea
mai importantă sursă documentară prind soarta acestor copii o reprezintă
carte scrisă de directoarea centrului în care au fost primiţi, Judith
Hemmendinger, The Children of Buchenwald : Child Survivors and Their
Post-War Lives. Statul Francez pune la dispoziţia OSE un sanatoriu
abandonat în localitatea Ecouis din Normandia, unde copii încearcă să se
readapteze la viaţă „Bieţi monitori, biete monitoare. Cred oare că ne pot
educa pe noi, care am privit moartea în faţă( ... ) Cel mai tânăr dintre noi
are o experienţă mai vastă decât cel mai vârstnic dintre ei" 24
Întâlnirea cu surorile sale este de-a dreptul miraculoasă. În timpul
şederii la Ecouis, Elie Wiesel este fotografiat de către un jurnalist al
ziarului Defense de la France, în timp ce juca şah cu un alt băiat.
Fotografia este publicată. Sora sa Hilda, aflată şi ea la Paris, îl recunoaşte.
Prin intermediul Hildei află că şi Bea a supravieţuit şi este în Sighet,
căutându-l. Cei trei se reunesc în Antwerp în casa unor rude, află pe
această cale că toate bunurile familiei au dispărut iar casa este ocupată de
alte persoane. Bea va emigra în Canada iar Hilda va rămâne în Franţa.
Elie Wiesel şi alţi aproximativ 100 de copii şi adolescenţi,
proveniţi din familii religioase, vor fi transferaţi la castelul Ambloy.
Centrul Ecouis nu putea găti mâncare koser pentru peste 400 de copii.
La Ambloy timpul trecea iar adolescenţii trebuiau reintegraţi în
societate. Au fost întrebaţi ce ar dori să studieze, nu doreau nimic, astfel
le-a fost sugerat să se pregătească în meseria părinţilor lor. Doi dintre ei
au fost împotrivă, doreau să meargă la facultate, pentru ei au fost angajaţi
profesori particulari de limba franceză. Aceştia au fost
Kalman
Kalikstein, care ajunge profesor de fizică la Universitatea din New York,
şi Elie Wiesel. Judith Hemmendinger şi-l aminteşte pe Elie Wiesel
adunând notiţe pentru viitoarea sa carte. 25
Cu timpul, Elie Wiesel va fi mutat în alte centre ale OSE, Taverny
şi apoi Versailes. Studiază Talmudul cu misteriosul Shushani şi limba
franceză cu tânărul profesor Francois. Se înscrie la „Lycee Maimonides".
Predă ebraica şi devine dirijor de cor, pe baza cunoştinţelor dobândite în
copilărie.

La vârsta de 19 ani, în 194 7, îi este sugerat să părăsească
adăpostul OSE. Îşi găseşte o mică cameră în Paris a cărei chirie are mari
greutăţi să o plătească. Se înscrie la Facultatea de Litere a Universităţii
Sorbona. 26 Această perioadă a vieţii lui este marcată de depresie şi
greutăţi materiale.
24
25

26

Elie Wiesel, Toate fluviile curg în Mare, ed. Hasefer,Bucureşti,2000,
Judith Hemmendinger, op cit, p.22
Elie Wiesel, op.cit., p.146
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p. I 04

Interesul său faţă evenimentele din Palestina îl determină participe
la diverse întâlniri şi manifestări sioniste. Simte că trebuie să fie parte a
luptei evreilor pentru un stat naţional. Se angajează la „Zion in Kampf',
periodic francez al organizaţiei paramilitare Irgun. Pentru început traduce
articole din ebraică în idiş. Primul articol îi apare în 1948, sub
pseudonimul Ben Shlomo, şi este povestea a doi fraţi aflaţi în tabere
diferite. Wiesel scrie acest articol marcat de „incidentul Altalena" 27 . Al
doilea articol „Învinşi şi învingători", scris după ce o vizitează pe Bea,
care încă îşi aştepta viza într-un lagăr în Germania. Ben Sholmo se
întreabă retoric: dacă germanii sunt învinşi oare evreii sunt învingători?
În 1949 birourile Irgunului din Europa se închid, Wiesel devine
şomer din nou. Prin intermediul unui prieten îşi procură o legitimaţie de
jurnalist, cu ajutorul căreia călătoreşte pentru prima oară în Israel. După o
şedere de câteva luni reuşeşte să se angajeze ca şi corespondent în Paris al
ziarului israelian Yedioth Ahronoth.
În calitate de corespondent al Yedioth Ahronoth începe o perioadă
de călătorii, se reîntoarce în Israel, apoi Maroc, Spania, India. Îşi vizitează
sora în Canada, apoi din nou în Israel, Brazilia, unde cercetează cazul
unor evrei din Europa de est convertiţi la catolicism. Pe vapor, în drum
spre Brazilia începe să scrie despre experienţa lui în lagărul de
concentrare ,,Îmi petrec tot timpul în cabină , punând pe hârtie, în idiş,
relatarea mea despre anii concentraţionari ( ... ) Febril şi cu sufletul la
gură, scriu repede, fără să mă recitesc. Scriu pentru a depune mărturie" 28 .
Manuscrisul va fi înmânat, în Argentina, editorului Mark Turkov, cartea
va apărea la Buenos Aires în 1956 sub titlul „Un di velt hot geshvign" (Şi
lumea a continuat să tacă).
În 1954, reîntors în Paris, îl intervievează pe laureatul premiului
Nobel pentru literatură Francois Mauriac. Între cei doi se leagă o strânsă
prietenie. Mauriac îl va încuraja să scrie despre experienţa sa în lagărul de
concentrare şi îl va ajuta să publice ceea ce avea să devină cea mai bună
lucrare a sa: Noaptea. Un an mai târziu Wiesel îi trimite manuscrisul, o
variantă mult scurtată şi rescrisă limba franceză a „Un di velt hot
geshvign". Cartea va fi publicată în 1958 la editura franceză Edition de
Minuit. La insistenţele editorului titlul va fi schimbat în La Nuit
(Noaptea).
În 1956 se mută la New York, în calitate de corespondent la
Naţiunile Unite. În această calitate face cunoştinţă cu lideri politici ai
noului stat Israel. Începe colaborarea cu mai multe publicaţii printre care
27
28

Incident violent petrecut între Armata israeliană şi organizaţia premilitară Irgun în 1948.
Ibidem, p.233
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şi

The Jewish Daily Forward - „cel mai bogat şi cel mai citit cotidian idiş
din lume"29 .
La scurt timp după sosirea în America, Elie Wiesel, este victima
unui accident de circulaţie, în Times Square este lovit de un taxi. Va fi
imobilizat la pat pentru multă vreme. Între timp viza de şedere în Statele
Unite expiră şi este nevoit să aplice pentru cetăţenia americană, pe care o
va primi în 1963. Această nefericită întâmplarea va sta la baza romanului
„Accidentul" publicat în 1962.
La începutul anilor 60 îşi continuă activitatea jurnalistică. În 1961
este prezent la celebrul proces al lui Adolf Eichmann în Ierusalim,
reprezentând Daily Jewish Forward. De asemenea continuă să scrie în
limba franceză, în această perioadă îi apar romanele: Dawn 1961, The
Accident 1962, The Town Beyond the Wall 1964, The Gates ofthe Forest
1966. 30Toate aceste romane sunt inspirate din propriul destin. În fiecare
dintre ele Wiesel îşi imaginează propria viaţă având un alt curs.
În The Town Beyond the Wall, personajul principal Michael,
supravieţuitor al Holocaustului, se întoarce în oraşul său natal dincolo de
„cortina de fier". Şi, într-adevăr, în acelaşi an, 1964, Wiesel va reveni
pentru prima oară în Sighet. „Regăsesc parcul, nici mai mic nici mai
îngrijit. Arborii sunt la locul lor. Băncile asemenea. Totul este ca înainte.
Afară de evrei: nu mai exisă evrei." 31 Acum este momentul în care Wiesel
dezgroapă ceasul, primit în dar de bar mitzvah, îngropat în gradina casei
natale în aprilie 1944.
Întâmplarea este descrisă în povestirea „Ceasul" 32 • Pătrunde în
curte, în toiul nopţii, casa avea alţi locatari, şi sapă cu mâinile goale.
Găseşte ceasul şi părăseşte curtea, imediat este năpădit de un sentiment
vinovăţie, se simte ca şi un hoţ. Se întoarce şi îngroapă ceasul. În 2013, la
Casa Elie Wiesel, într-o video conferinţă Elie Wiesel a fost rugat să
explice acea decizie, a răspuns: „Ceasul aparţine acelui loc".
Activismul politic a lui Elie Wiesel debutează odată cu prima
vizită făcută în URSS în 1965. Impresiile acelei vizite vor fi imortalizate
în volumul The Jews of silence (Evreii tăcerii). Fascinat de spiritualitatea
evreilor sovietici Wiesel îi va vizita din nou în 1966, experienţele acestei
a doua vizite îl vor determina să devină un purtător de cuvânt şi un
militant pentru cauza evreilor oprimaţi de regimul sovietic. „M-am întors
de acolo transformat: eu care am vrut să depun mărturie pentru cei morţi,
m-am pomenit mesager al celor vii." 33 Wiesel va fi un susţinător al cauzei
29
30

11
32
13

Ibidem, p.287
Răsăritul, Accidentul, Oraşul de dincolo de zid, La porţile pădurii.
Ibidem, p. 373
Idem, One genera/ion ajier, ed. Schocken Books, New York, 1982, p. 41-43
Elie Wiesel, Toate.fluviile curg în Mare, ed. Hasefer,Bucureşti,2000, p. 382
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„refusnicilor" 34 prin luări de cuvânt, marşuri de solidaritate şi strângeri de
fonduri.
În 1967 urmăreşte de la faţa locului „Războiul de 6 zile", în
calitate de corespondent pentru Jewish Daily Forward. Experienţa trăită
se transformă într-un nou roman: „A beggar în Jerusalem". Personajul
principal, David, supravieţuitor al Holocaustului, de aceeaşi vârstă cu
Wiesel, trăieşte în preajma „Zidului Plângerii" acest important episod din
istoria Statului Israel. „A beggar in Jerusalem" va fi distins cu premiul
Prix Medicis în 1968.
În 1969 se reîntoarce în Ierusalim pentru a se căsători. Soţia sa,
Marion Ester, născută Rose, este evreică de origine austriacă născută în
Viena. Cunoscătoare a cinci limbi străine va traduce şi edita cărţile soţului
ei în limba engleză. Multe din aceste cărţi fiind scrise în franceză sau idiş.
În 1972 se va naşte unicul lor fiu Shlomo Elisha.
Eseurile şi povestirile, multe dintre ele având caracter
autobiografic, scrise în cursul anilor 60 vor fi grupate în volumele
„Legends of our time", publicat în 1966, şi „One generation after",
publicat în 1970. În aceste povestiri Wiesel evocă figurile bunicului şi a
tatălui, amintiri şi momente importante din viaţa lui.
Influenţa bunicului Dodye Faig se manifestă în volumul „Souls on
fire", apărut în 1972. Este prima carte dedicată povestirilor hasidice.
Wiesel mărturisea în această carte „am pus tot ceea ce am primit de la
bunicul Reb Dodye: Dragostea lui pentru oameni, pasiunea lui pentru
cântece şi povestiri. În timp ce scriu îl văd intrând vineri seara în casa
luminată în paşi de dans." 35 Dragostea şi pasiunea lui Wiesel pentru
hasidim vor fi ilustrate şi în volumele: Four Hasidic Masters, publicată în
1979; Somewhere a Master, publicată în 1982.
Cariera didactică a lui Elie Wiesel debutează în 1966 cu o serie de
cursuri ţinute anual la „92nd Street Young Men's and Young Women's
Hebrew Association" 36 . Abordează diferite teme precum: Biblia,
Talmudul, Hasidismul etc. În 1972 renunţă la cariera de jurnalist
îmbrăţişând-o pe cea de profesor. Primeşte un post la City Colege New
York, unde ţine cursuri având ca subiecte: Textele hasidice, Talmudul,
literatura iudaică şi literatura Holocaustului. În 1976 demisionează de la
City Colege şi acceptă postul de profesor la Universitatea din Boston,
unde devine membru al Departamentului de filosofie şi al
Departamentului de religie. În acelaşi an ocupă postul de "Profesor
Andrew W. Mellon în ştiinţele umaniste" la Universitatea din Boston. În
" Evrei din URSS cărora nu le este permis să emigreze în Israel
35
Idem, Şi marea nu se revarsă, p.26
36
Centru educaţional înfiinţat în I 874 în New York.
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2013 Elie Wiesel este nevoit să-şi întrerupă cursurile la Boston University
datorită problemelor de sănătate şi vârstei înaintate, avea 85 de ani. 37
Pe baza cursurilor predate la universitate s-au născut cărţile:
Messengers of God: Biblica! Portraits & Legends, 1976; Images /rom the
Bible, 1980; Five Biblica! Portraits, 1980, The Golem, the retelling of a
legend, 1983. 38
Până în 1970 activismul lui Wiesel se limitase doar la problemele
evreilor sovietici. În acest an o fotografie dintr-un ziar, reprezentând un
copil victimă a conflictului din Biafra, îl determină să treacă graniţa
propriei etnii şi religii. Elie Wiesel relata mai târziu că toată suferinţa din
Biafra era concentrată în „ochii negrii ai acestui orfan". 39 În sprijinul
victimelor din Biafra, Elie Wiesel, scrie o scrisoare deschisă intitulată
„Biafra, the end" .
În 1974 este impresionat de situaţia tribului Ache din Paraguay,
ameninţat cu exterminarea sub regimul de extremă dreaptă al Generalului
Alfredo Stroessner. Scrie epilogul unei colecţii de mărturii publicate de
Liga Internaţională a Drepturilor Omului. În acest egilog aseamănă drama
indienilor din Paraguay cu Holocaustul din Europa. 0
După retragerea armatei americane din Vietnam, în 1975,
aproximativ un milion de vietnamezi au fost „reeducaţi". Din cauza
acestor persecuţii, începând cu 1978, sute de mii de refugiaţi vor părăsi
Vietnamul în mici ambarcaţiuni, inundând plajele statelor din Asia de
Sud. Confruntate cu o criză umanitară fără precedent, aceste state, vor
refuza debarcarea a noi refugiaţi, mulţi dintre ei rămânând abandonaţi pe
mare, refugiaţii vietnamezi vor fi numiţi „oamenii bărcilor". În 8 iulie
1979, Elie Wiesel, scrie un articol în Los Angeles Times intitulat The
victims of injustice must be cared for. În care pledează pentru sprijinirea
zecilor de mii de refugiaţi vietnamezi. Aseamănă situaţia lor cu cea a
„altor refugiaţi", cărora „cu o generaţie în urmă" le-a fost refuzat azilul de
41
către „lumea civilizată"
• În acelaşi an susţine cauza refugiaţilor
vietnamezi în faţa Senatului American şi face parte din delegaţia Statelor
Unite la Congresul de la Geneva, organizat de O.N.U. pe această temă.
În timp ce lumea era ocupată cu criza refugiaţilor vietnamezi,
milioane de cambodgieni cădeau victimă odiosului regim al lui Pol Pot.
Începând cu 1978 Elie Wiesel abordează problema crizei umanitare din
37
Matt Rocheleau, Elie Wiesel cance/s /ecture series at BU due to health reasons, în The Boston G/obe, 21
octombrie, 2013
3
' Mesagerii lui Dumnezeu; Portrete biblice şi legende; Imagini din Biblie; Cinci portrete biblice; Golem
39
Frederick L. Downing, Elie Eiesel a religios biography , Editura Mercer University Press, Macon, Georgia,
2008 p.218
40
Ibidem 223
41
Marek Chmiel, Elie Wiesel - and the Politics of Moral Leadership, Temple University Press, Philadelphia,
2001, p. 60
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Cambodgia în interviuri şi luări de cuvânt. În 1980 participă la Marşul
pentru Cambodgia, organizat de Comitetul Jnternational de Salvare şi
Medici fără Frontiere. Delegaţia este alcătuită din 150 de celebrităţi:
intelectuali, jurnalişti, artişti etc. Aceştia vizitează taberele de refugiaţi de
la frontiera Cambodgiei cu Thailanda spre a oferi provizii şi speranţă
refugiaţilor.

În 1978, la iniţiativa lui Jimmy Carter Preşedintele Statelor Unite
ale Americii, ia naştere Comisia Prezidenţiala dedicată Holocaustului.
Comisia avea menirea să întocmească un raport dedicat ridicării şi
întreţinerii unui „monument potrivit în memoria celor pieriţi în
Holocaust"42 • Comisia era alcătuită din 34 de personalităţi şi urma să fie
condusă de Elie Wiesel. Timp de un an de zile Comisia va vizita
memoriale dedicate Holocaustului din Europa, solicitând în acelaşi timp
sugestii publicului american. Raportul final este înaintat preşedintelui
Carter la data de 27 septembrie 1979. Comisia recomandă construirea
unui Muzeu Naţional al Holocaustului în Washington D.C. 43 În 1980
Congresul american a aprobat constituirea unei comisii, United States
Holocaust Memorial Council, care să supervizeze construcţia noului
muzeu, Elie Wiesel va conduce această comisie până în 1986. Piatra de
temelie a noului muzeu va fi pusă în 1985 iar deschiderea va avea loc în
1993 în prezenta preşedintelui Bill Clinton.
La începutul anilor 80' opinia publică americană este preocupată
de situaţia din America Centrala, unde sute de mii de oameni suferă fiind
prinşi în războaie civile între mişcările populare şi guvernele militare
„anti-comuniste" susţinute de Statele Unite. În iarna lui 1983 Elie Wiesel
îi vizitează pe indienii Miskito aflaţi într-o tabără de refugiaţi în jungla
din Honduras. Populaţia Miskito ocupa de mii de ani coasta atlantică a
Nicaraguei iar 1980 intraseră în conflict cu regimul lui Daniel Ortega care
intenţiona relocarea lor. În 1984 Elie Wiesel dedică un editorial în Los
Angeles Times situaţiei acestor oameni.
Tot în această perioadă Elie Wiesel se alătură mişcării „Sancuary",
prin care organizaţii religioase creştine şi evreieşti din Statele Unite oferă
adăpost refugiaţilor din El Salvador şi Guatemala. Din cauza faptului că
aceştia erau prigoniţi de regimuri „anti-comuniste" susţinute de guvernul
american, le este refuzat statutul de refugiaţi politici fiind etichetaţi
„străini ilegali". În 1985 Elie Wiesel participă la primul congres dedicat

42

The President"s Commission on the Holocaust, https://www.ushmm.org/information/about-themuseurn/presidents-commission
41
President's Commission on the Holocaust, Raport to the President, September 27, 1979, Reprinted by The
Holocaust Museum, June 2005
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acestei mişcan. În acest context rosteşte memorabilele cuvinte „mc1 o
fiinţă umană nu poate să fie ilegală"
Probabil că unul dintre cele mai importante momente din cariera
lui Elie Wiesel este discursul rostit în 1985, la Casa Albă, în prezenta
preşedintelui Ronald Reagan. În acest an Elie Wiesel avea să primească
Medalia de Aur a Congresului American, pentru activitatea desfăşurată
de-a lungul vieţii, cea mai importantă distincţie ce poate fi acordată unui
civil în Statele Unite. Medalia avea să fie înmânată, conform protocolului,
la Casa Albă de către preşedintele Statelor Unite ale Americii, la data de
19 aprilie 1985. Ceremonia era umbrită de scandalul ce plana asupra
Casei Albe în acel moment, aşa numita „afacere Bitburg".
În 1985 Ronald Reagan acceptase invitaţia Cancelarului vestgerman Helmut Kohl de a face o vizită de reconciliere în Germania de
Vest. Cei doi urmau să sărbătorească prietenia americano-germană şi, în
acelaşi timp, să aniverseze 40 de ani de la sfârşitul războiului. Încă de la
începutul anului Casa Albă anunţase că nici un lagăr de concentrare nu va
fi vizitat, iar preşedintele va participa la o ceremonie desfăşurată în
cimitirul militar Kolmeshohe, în lângă oraşul Bitburg. Locaţia se afla în
apropiere de o bază militară aeriană unde erau staţionaţi aproximativ
11.000 de soldaţi americani. Purtătorul de cuvânt al Casei albe susţinuse
că alături de soldaţii germani, în acest cimitir, erau îngropaţi şi soldaţi
americani căzuţi în Al Doilea Război Mondial. În scurt timp presa
americană a aflat nu doar că soldaţii americani fuseseră mutaţi în S.U.A.
cu mult timp în urmă, ci şi faptul că în apropiere de locul ceremoniei erau
înmormântaţi 49 de membri ai Waffen-SS. În ciuda imensului scandal şi a
protestelor organizaţiilor evreieşti Ronald Reagan era hotărât să
desfăşoare această vizită, nedorind să-şi jignească principalul aliat din
Europa în cadrul Războiului rece.
În această atmosferă încărcată se desfăşura ceremonia de
decernare a Medaliei Congresului American. Având ochii a milioane de
telespectatori americani asupra lui, evenimentul era transmis de CNN şi
NBS, Elie Wiesel îl roagă pe Ronald Reagan să-şi anuleze vizita la
Bitburg, spunându-i: „Acel loc, Ole Preşedinte, nu este locul
dumneavoastră. Locul dumneavoastră este alături de victimele SS-ului"
.... „Am văzut SS-işti la muncă, am cunoscut victimele lor, cei ucişi de ei
44
au fost prietenii mei, au fost părinţii mei." În ciuda succesului acestui
discurs şi a protestelor vehemente, la data de 5 mai 1985 Ronald Reagan a
fost prezent la ceremonia din cimitirul militar Kolmeshohe.

44

Discursul lui Elie Wiesel cu ocazia primirii Medaliei Congresului American,
hnp://www.pbs.org/eliewiesel/resources/reagan.html
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În 1986 Statuia Libertăţii împlinea o sută de ani de existenţă. Cu
ocazie douăsprezece personalităţi, nenăscute pe teritoriul Statelor
Unite, cu merite extraordinare în diferite domenii au fost distinse cu
Medalia Libertăţii. Printre ele s-a numărat şi Elie Wiesel.
Cariera lui Elie Wiesel va fi încununată prin acordarea Premiului
Nobel pentru Pace în 1986. În opinia Comitetului Nobel Norvegian, Elie
Wiesel este „unul dintre ce mai importanţi lideri spirituali, într-o epoca în
care violenţa, represiunea şi rasismul continuă să caracterizeze
societatea." De asemenea Comitetul Nobel îl numeşte: „un mesager
pentru umanitate, iar mesajul său este unul de pace, de reconciliere şi
demnitate umană." 45 Discursul lui Elie Wiesel de acceptare a fost unul pe
măsura importanţei premiului primit. El subliniază încă odată obligaţia de
a nu fi indiferenţi şi de a interveni ori de câte ori vieţi umane sunt puse în
pericol, spunând: „Atunci când vieţile omeneşti sunt puse în pericol,
atunci când demnitatea umană este ameninţată, graniţele şi sensibilităţile
naţionale devin irelevante. " 46
La scurt timp după decernarea Premiului Nobel, Elie Wiesel
împreună cu soţia sa Marion pun bazele Fundaţiei Elie Wiesel. Aceasta
are ca scop declarat: „să lupte împotriva indiferenţei, intoleranţei şi
47
nedreptăţii prin dialog internaţional şi programe adresate tinerilor."
La mijlocul anilor 90' Fundaţia Elie Wiesel înfiinţează în Israel
două centre, Beit Tzipora, care poartă numele surorii sale mai mici ucisă
la Auschwitz. Centrele sunt dedicate integrării prin educaţie a evreilor
etiopieni recent ajunşi în Israel. În 2007 un alt asemenea centru a fost
deschis pentru refugiaţii din Darfur, care şi-au găsit adăpostul în Israel. 48
La începutul ultimului deceniu al secolului XX, atrocităţile comise
în cadrul războaielor interetnice din fosta Iugoslavie îngrozeau o lume
întreagă. În toamna anului 1992 Elie Wiesel vizitează Iugoslavia, iar în
1993, cu ocazia inaugurării Muzeului Holocaustului, pledează public
pentru intervenţia Statelor Unite în zonă. O face adresându-se direct
preşedintelui Bill Clinton, prezent la ceremonie: „Domnule Preşedinte,
trebuie să vă spun ceva. Am fost în fosta Iugoslavie toamna trecută. Nu
pot dormi de atunci. ( ... ) Trebuie să facem ceva să oprim vărsarea de
sânge din acea ţară." 49 În 1995, atunci când se va hotărî efectiv intervenţia
militară a Statelor Unite în conflictul din fosta Iugoslavie, Elie Wiesel va
fi prezent la Casa Albă.
această

" Elie Wiesel, The Nobel Peace Prize 1986. ed. Summit Books, New York, 1986, p.4
'" Ibidem, p. 16
47
Elie Wiesel Foundation. http://www.eliewieselfoundation.org/
"ibidem
49
David Aikman, Great Souls: Six who Changed the Century, Lexington Books, Lanham, 2003, p. 358

324

https://biblioteca-digitala.ro

La vârsta de 81 de am, m iunie 2009, Elie Wiesel vizitează
împreună cu preşedintele Barack Obama şi cancelarul Angela Merkel
lagărul de la Buchenwald. Cu această ocazie îşi exprima încrederea în
preşedintele Obama, aflat la început de mandat, spunând că acesta „ va fi
capabil să transforme lumea într-un loc mai bun"
De-a lungul timpului Elie Wiesel a revenit de mai multe în oraşul
natal. Prima oara în 1964, pentru o vizită privată de 24 de ore. În 1967 se
reîntoarce, împreună cu o echipă de filmare, pentru a realiza
documentarul Sighet, Sighet. După o absenţă de 17 ani va revedea
Sighetul, la invitaţia lui Moses Rosen, pentru a comemora 40 de ani de la
deportarea populaţiei evreieşti din nord-vestul Ardealului.
În a doua parte a anilor 90 şi începutul anilor 2000, Elie Wiesel
este prezent de mai multe ori în Sighet. În 1995 vine însoţit de fiul şi
nepotul său, fiul surorii sale Bea. Un an mai târziu in 1996, se reîntoarce
pentru realizarea filmului documentar „Elie Wiesel Goes Home". Ultima
sa vizită are loc în 2002 alături de preşedintele Ion Iliescu şi sora sa Hilda,
ocazie cu care se inaugurează muzeul amenajat în casa sa părintească.
Casa în care s-a născut Elie Wiesel şi a cărei fotografie atârnă pe
peretele din faţa mesei de scris a laureatul Premiului Nobel, a fost
transferată în administraţia Muzeului Maramureşului în anul 2001.
Restaurarea casei şi amenajarea muzeului a fost posibilă, după spusele lui
Mihai Dăncuş, directorului muzeului la acel moment, prin eforturile
conjugate ale Muzeului Maramureşului, Fundaţiei Culturale Române,
Ministerului Culturii şi Cultelor şi Preşedinţiei României.
Casa muzeu Elie Wiesel, pe lângă faptul că este un muzeu în
onoarea acestuia, este şi un mic muzeu în memoria dispărutei comunităţi
evreieşti din Sighetu-Marmaţiei şi Maramureş. Casa Elie Wiesel este
parte integrantă a Muzeului Maramureşului, fiind vizitată anual de mii de
vizitatori din întreaga lume.
În anul 2001 Elie Wiesel este primit în Academia Română ca
membru de onoare, iar în 2002 este decorat de către preşedintele Ion
Iliescu cu Steaua României în grad de cavaler. Doi ani mai târziu, în
2004, Wiesel va returna decoraţia, protestând astfel împotriva deciziei
preşedintelui României de ai distinge cu aceeaşi decoraţie pe poetul
Corneliu Vadim Tudor şi istoricul Gheorghe Buzatu.
Elie Wiesel moare, la vârsta de 87 de ani, în dimineaţa zilei de 2
iulie 2016 în locuinţa sa din Manhattan.
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NICOLAE PAVLIUC (n. 1927)
Prof. Dr. Petrovai Ion,
Petrova, Maramureş
Patriarhul ucrainisticii din Maramureş şi unul din fondatorii
acesteia ca disciplină didactică şi ştiinţifică, în România, slavistul de
renume, Nicolae Pavliuc, s-a născut la 11 decembrie 1927 în localitatea
Lunca la Tisa din Ţara Maramureşului.
După absolvirea Facultăţii de Filologie ( 1955) a celebrei
Universităţi de Stat de la Harcov, un vechi şi cunoscut centru culturalştiinţific ce prin personalitatea lui Alexandru Haşdeu şi mai ales, a lui
Bogdan Petriceicu Haşdeu marchează începutul relaţiilor literare şi
culturale româno-ucrainene, Ucraina, în 1958, la aceeaşi instituţie de
învăţământ superior, îndrumat fiind de V. P. Besedina-Nevzorova, susţine
teza, „Graiurile ucrainene din Maramureş România 1", fiind al doilea
cercetător-dialectolog român care, după celebra lucrare a renumitului
profesor clujean I. Pătruţ, consacră unui singur grai ucrainean din
România 2, vine la numai un an după acesta cu o vastă teză în care sunt
analizate toate graiurile ucrainene din Maramureş.
La Catedra de limbi slave a Facultăţii (de atunci) de Limbi Slave
din cadrul institutului de Limbi şi Literaturi Străine (din componenţa
căruia, atunci, mai făceau parte Facultatea de Limbi Germanice, şi
Facultatea de Limbi Romanice) de pe lângă Universitatea din Bucureşti,
la care a fost repartizat în anul 1958, era, după profesorul G. Mihăilă, al
doilea cadru didactic din catedra cu circa 46 de membri şi printre foarte
puţini din facultate (cu excepţia profesorilor din generaţiile mai vechi,
precum I. C. Chiţimia, Pandele Olteanu, Tudor Vianu, Edgar Papu ş.a.),
cu titlul ştiinţific obţinut prin sistemul de calificare superioară existent,
ceea ce a dus la încadrarea lui, de la început, pe postul de lector (19581967), dânsul funcţionând, apoi, până la plecarea sa din România (1974),
pe postul didactic de conferenţiar universitar (1967-1974). Până la
pensionarea fondatorului secţiei de limbă şi literatură ucraineană,
Constantin Drapaca (1962), profesorul Pavliuc l-a „dublat" pe acesta din
urmă în conducerea colectivului de ucrainişti al catedrei, fiind apoi
coordonatorul de drept al acesteia, "moştenind" totodată şi toate
îndatoririle predecesorului său, mai ales în planul activităţilor
extrauniversitare, a legăturii secţiei de învăţământ preuniversitar. Lui i-a
revenit, mai întâi, importanta sarcină de îndrumare practicii pedagogice a
studenţilor secţiei de ucraineană 3 , care s-a desfăşurat, la început, câţiva
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ani la Liceul ucrainean şi la Şcoala pedagogică ucraineană de la Siret
(Judeţul Suceava), după desfiinţarea acestora (1964) respectiva activitate
desfăşurându-se la Liceul "Dragoş Vodă" din Sighetu Marmaţiei.
Conform reglementărilor vremii, secţiei bucureştene de ucraineană îi
revenea responsabilă sarcina de patronare a Liceului „Dragoş Vodă"
Sighetu Marmatiei, mai exact a secţiei ucrainene a liceului (în care
funcţionau şi secţiile de română şi, respectiv maghiară), acţiune în care
Nicolae Pavliuc s-a implicat la modul plenar, antrenându-l şi pe ceilalţi
colegi în realizarea periodică (planificată) a unor acţiuni cu caracter
ştiinţific (prezentări de comunicări ştiinţifice, prelegeri, metodoştiinţifice, culturale, de orientare profesională a elevilor şi multe alte
acţiuni\ care erau urmărite de catedră şi analizate în şedinţele de lucru
ale acesteia. Nicolae Pavliuc era nelipsit de la bacalaureatele susţinute de
absolvenţii liceelor, iniţial, de la Siret, preponderent, apoi de la Sighetu
Marmaţiei 5 . Legătura permanentă a secţiei bucureştene de ucraineană cu
învăţământ preuniversitar, realizată, iniţial, prin prestaţiile profesorului
Constantin Drapaca, apoi prin cele ale lui Nicolae Pavliuc s-a consacrat şi
prin participarea acestora, a colegilor lor la vasta activitate de pregătire
ştiinţifico-metodică a catedrelor didactice preuniversitare - prin cursurile
periodice de reciclare, altele - de pregătire a cursanţilor în vederea
susţinerii de către aceştia din urmă a examenelor de definitivare în
învăţământ, de obţinere a gradelor didactice II şi I6 - toate acestea
desfăşurându-se pe baza programelor întocmite adecvat, primite şi mereu
„aduse la zi'', ceea ce, incluzând şi participarea la aceste sesiuni a lui
Pavliuc sau a altor colegi în calitate de instructori-conferenţiari, de
examinatori sau de îndrumători ştiinţifici la lucrările metodico-ştiinţifice
de gradul I presupunea un imens consum de energie şi de timp.
Legătura secţiei bucureştene de ucraineană cu învăţământul
preuniversitar s-a concretizat şi prin elaborarea programelor şi manualelor
de limbă şi literatură ucraineană I-IV, V-VIII, IX-XII (XIII), sau pentru
traducerea în ucraineană, a manualelor româneşti de ştiinţe exacte, istorie,
geografie, ştiinţele naturii, şi cât timp acestea s-au mai predat, în limba
ucraineană, în localităţile cu populaţie ucraineană, - acţiune în care,
alături de Constantin Drapacea, Magdalena Laszlo-Kuţiuk, Gheorghe
Cocotailo ş. a., Nicolae Pavliuc a dat, o adevărată "industrie" didactică,
concretizată prin activitatea Editurii Didactice şi Pedagocice din
Bucureşti.

Ca lingvist şi un remarcabil cunoscător al limbi literare ucrainene,
Nicolae Pavliuc a elaborat, în principal, partea de gramatică din
manualele de limbă ucraineană 7 pentru clasele a V -a, a VI-a, a VII-a, a
VIII-a, părţii care, revizuite şi mereu îmbunătăţite i-au aparţinut până în
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1974, după care Dan Horia Mazilu, special, şi Ioan Rebuşapcă le-au
conferit o prezentare metodico-ştiinţifico mai modernizată şi apropiată,
metodologic, funcţional, de intercorelare cu manualele în vigoare pentru
limba română, insistând pe linia eliminării laturii teoretice şi a
preponderenţei laturii aplicative, de învăţare a vorbirii.
Ca profesor universitar cu un larg orizont filologic şi posedând o
excelentă cunoaştere (urmare a deselor inspecţii şcolare) a procesului
didactic, Nicolae Pavliuc a participat şi la elaborarea unor serioase, bogate
în informaţii manuale de literatură (în colaborare cu alţii ori de unul
singur) pentru clasa a IX-a8 , a X-a9, a XI-a 10 , iar pe manualul de clasa a
XII-a de liceu (în cazul că vreun exemplar s-ar mai găsi pe undeva!) elevii
s-ar întâlnii cu numele profesorului Nicole Pavliuc. În acest manual 11 , un
ultim capitol era rezervat Literaturii de expresie ucraineană din
România,_elaborat cu mult timp în urmă când aceasta făcea doar „primii
paşi'', şi capitolul respectiv a fost elaborat de Nicolae Pavliuc. După
decesul lui C. Drapaca ( 1987) şi plecarea din România a lui Pavliuc, la
propunerea Editurii Didactice şi Pedagogice, manualul de literatură pentru
clasa a IX-a a fost revizuit şi reeditat de câteva ori ( 1989, 1994, 1999), cel
de clasa a XI-a o singură dată (1979), ambele manuale trecând, deci în
sarcina lui Ioan Rebuşapcă, iar manualului pentru clasa a XII - (respectiv,
a XIII-a pentru şcoala normală), nu a fost revizuit niciodată, astfel că
profesorii sunt obligaţi să depună mari eforturi în vederea „preparării'',
pentru elevi a dificilei perioade a literaturii ucrainene, a secolului al XXlea, inclusiv şi a celei de expresie ucraineană din România, dezvoltată,
diversificată şi "maturizată" artistic pe parcursul unui timp îndelungat.
Fără să fi fost de formaţie literat pe Nicolae Pavliuc l-a interesat,
totuşi literatura, cea de expresie ucraineană din România (din perspectiva
includerii ei, poate, în manualele şcolare), care pe atunci făcea „primii
paşi'', fiind sprijinită în acea etapă de început şi de universitarul
maramureşean, prin redactarea primei culegeri de versuri a Oxanei
Melniciuc 12 , apăruta la E. S. P. L. A. în 1960, apoi a plachetei de versuri
de factură populară a lui Havrylo Clempuş 13 , în 1964, la aceeaşi editură
bucureşteană însoţite amândouă de câte o prefaţă, mai mult de
circumstanţă, nicidecum de factura exegetică. Un caracter strict ocazional
cu articole scrise de Nicolae Pavliuc despre câţiva dintre scriitori clasici
ucraineni, cu prilejul unor date aniversare 14 . Ca simplu membru fără a
semna vreun articol, Nicolae Pavliuc figurează şi în colectivul redacţional
al almanahului, Serpen (August, Bucureşti, 1964), condus de fostul său
student (promoţia 1960), istoricul literar, criticul, traducătorul şi
redactorul revistei Muzeului Literaturii Române, Manuscriptum
(Bucureşti), Eugen Mihaiciuc.
328

https://biblioteca-digitala.ro

În cadrul secţiei de ucraineană, Nicolae Pavliuc preda, alternativ,
cursurile din „pachetul" disciplinelor lingvistice: Istoria limbii
ucrainene, Istoria limbii literare ucrainene, cursul de Limba
ucraineană_contemporană, până la pensionarea lui C. Drapaca, îl
„împărţea" cu acesta din urmă, apoi cu tinerii repartizaţi la catedră - I.
Rebuşapcă, mai târziu, şi cu Dan Horia Mazilu. Evident, cursul de
Dialectologie ucraineană era numai al dânsului, urmare a cercetărilor de
teren si a experienţei ştiinţifice dobândite pe parcursul elaborării tezei de
doctorat. Fiecare din cursurile ţinute de Nicolae Pavliuc la Bucureşti s-a
remarcat prin cuvenită rigoare ştiinţifică, printr-o permanentă revizuire a
prelegerilor scrise ordonat, caligrafic şi bine alcătuite din punct de vedere
metodologic.
Datorită multitudinilor de sarcini îndeplinite, nu a reuşit să editeze
decât cursul său de gramatică istorică a limbii ucrainene 15 , un instrument
didactic util studenţilor datorită caracterului sau rezumativ - sintetic şi
bine organizat din punct de vedere metodologic, cu suficiente corelări şi
detalieri ale fenomenelor lingvistice în diacronie, rod al cercetărilor
ştiinţifice, personale în domeniul dialectologiei ce oferă multe elemente şi
informaţii pentru lămurirea multor fenomene ucrainene. Spre cinstea
universitarului maramureşean, cursul său de gramatică istorică a limbii
ucrainene este citat de autoritatea de renume mondial în materie de
gramatică istorică a limbi ucrainene, adică de profesorul G. Y. Shevelov
de la Harward în monumentala sa lucrare (808p.!) de fonologie istorică a
limbi ucrainene 16 , alături de autori celebri ale similarelor monografii de
istorie ucrainene, precum M. Hrunskyj şi P. Kovaliov (1941 ), F.
Medvedev (1955, 1964, 1967), T. Lehr-Sptawinski, P. Zwlinski şi S.
hrabec (1956), O. Bezpal'ko, M. Bojcuk, M. Zovtobrjuh, S. Samijilenko,
I. Taranenko( 1957), A. Moskalenko ( 1960), F. Filin ( 1972) "desfiinţându
i" însă, practic, "în bloc", prin necruţătoarea "sentinţă" precum că
"valoarea ştiinţifică a lucrărilor lor este egală cu zero", pe motivul că,
scriindu-le după venirea lui Stalin la conducerea Uniunii Sovietice, autorii
acestor lucrării "se adaptau programei aprobate la nivelul central, şi din,
din start, lucrările lor erau lipsite de orice originalitate, fără a mai fi luate
în seamă o serie de greşeli ori denaturări. Unii dintre autori nu în mod
făţiş propaganda politică şi aservirea (cu toţi însă respectă linia comună,
escamotând unele fapte şi exagerând altele), iar în lucrările altora
asemenea fapte abunda 17 ". Supărarea eminentului savant american are, pe
de o parte, tot o motivaţie ideologică, contrară însă autorilor incriminaţi,
căci dânsul, ca şi restul lingviştilor, literaţilor, istoricilor din Vest, cât şi
cei din Ucraina până la 1917, nu împărtăşesc pe deplin ori la modul
simplist ipoteza potrivit căreia Rusia Kieviană (secolul IX - prima
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jumătate

a secolului al XIII-iea) ar fi "leagănul" comun al celor trei
popoare est-slave (ucrainean, rus, bielorus) şi că despre trei limbi est slave
distincte se poate vorbi cel mai devreme, din a II-a jumătate a sec al XIIIlea, sigur - din secolul al XIV-iea. În această interminabilă controversă se
aduc, în sprijin, argumentele de natură diferită, adesea fiind invocat
termenul, în formă ucraineană ruskyj, de unde, chiar şi lingvistic (dar
este vorba şi de aspectul semantic), printre ucraineni, s-a născut
suspiciunea - acuză precum că ruşii ar fi "confiscat" acest termen
"implantându-şi" rădăcinile în străvechiul "sol" kievian-ucrainean şi
privându-i, astfel, de o preistorie a lor, cum susţin adversarii "schemei"
"leagănul comun". Termenul în forma sa ucraineană, Ruskyj (cf. şi alte
denumiri cu rădăcina comună, de ex. râul Ros, din Ucraina), deşi cum
arată acelaşi Sevelov, pe vremea Rusiei Kieviene, sub forma rus, era
folosit pentru toate triburile est-slave, pe întreg teritoriul Ucrainei
însemnează "ucrainean", sens pe care îl au toate derivatele sale: ruska
narod "poporul ucrainean'', Ruska mova "limba ucraineană" (în treacăt
fie spus, această ru§ca mova într-o anume perioadă istorică se folosea nu
numai în Ucraina, ci şi în Bielorusia), rus "ucrainean-ul (câte astfel de
nume, în formă românească rus ori Rus (nume de familie), maghiară
orosz, Orosz (nume de familie) nu se întâlnesc în mod frecvent printre
români, şi aceasta - în părţile învecinate cu ucrainenii, că astăzi în
asemenea locuri sunt şi ruşi, - explicaţia este foarte simplă)", hovoryty
po-rusky "a vorbii ucraineşte" s. a. Aceşti termeni, cum arată Shevelov,
precumpăneau cam dinspre Nipru spre apus până pe la jumătatea secolul
al XVII-iea, iar în enclavele ucrainene de pe teritoriul României, cu
excepţia Dobrogei, unde s-au aşezat, iniţial, cazacii Zaporojeni după
desfiinţarea de către Ecaterina a II-a a Secei Zaporajene (I 775) (porecliţi
de ruşi - "hdrali"), toate derivatele susmenţionate, în vorbirea curentă a
ucrainenilor, se folosesc în mod curent şi astăzi, termenul de ucrainean
(firesc, astăzi existând statul independent, Ucraina) şi toate derivatele sale
au fost introduse prin intermediul şcolii, după reforma învăţământului din
1948, şi acesta s-a autohtonizat întrucâtva în Maramureş, poate şi datorită
vecinătăţii nemijlocite cu Ucraina etc. Pe adversarii „schemei" privind
originea "comună" îi mai deranjează şi termenul de drevnjoruska mova
(limba ucraineană veche), termen care, în expresia rusească, admisă şi
unanim utilizată în toate lucrările scrise (iar cuvântul conotează sensul!),
drevnerusskij jazâk înseamnă, fără nici o urmă de îndoială (pentru
generaţiile tinere, ba chiar şi înalt şcolite, cărora li se „serveşte" în mod
constant „schema"), limba rusă veche, de unde suspiciunea „confiscării"
termenului de către ruşi şi privarea, odată cu aceasta, a ucrainenilor de o
perioadă veche chiar că „planează" într-o totală incertitudine confuză.
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Pentru a ieşi din acest adevărat „hăţiş" istorico-lingvistic-etnic-cultural,
adversarii „schemei" „comune", începând cu celebrul istoric şi literat
Myhajlo Hrusevskyj, abordează faptele prin prisma protocronismului,
folosind, spre exemplu, în locul termenului confuz drevnjoruska mova
pe acela de protonkrajinska mova, care ar fi început să se contureze ca
limbă aparte, cum arată Shevelov (op. cit., p. 46), printr-o serie de
particularităţii dialectale, primele dintre ele fiind atestate în vorbirea estslavilor de pe teritoriul ucrainean de mai târziu încă în secolele al VI - VII
- lea, "aceste schimbări fonologice, arată Shevelov, au ocolit grupurile
tribale slave vecine"( op. cit.), manifestându-se, deci, doar în cadrul acelui
grup est-slav în vorbirea căruia s-a configurat individualitatea limbii
ucramene.
Constituindu-se ca o continuare firească a unei monografii
anterioare, Preistoria limbii protoslave (1964), cu care, parţial,
monumentala Fonologie a limbii ucrainene, efectiv copleşite prin
neobişnuita erudiţie a autorului, prin vastitatea materialelor exceptate
(poate, în totalitate chiar şi izvoarele vechi româneşti, pe lângă cele
aparţinând foarte multor popoare), prin deosebita rigurozitate şi caracterul
imbatabil al demonstraţiilor ştiinţifice, astfel că „amendat" chiar,
universitarul maramureşean Nicolae Pavliuc se poate mândri cu citarea sa
alături de somităţi din Cehia, Polonia, Ucraina şi Rusia, de autoritate
supremă astăzi, profesorul american G. Y. Shevelov.
Numele profesorului Nicolae Pavliuc mai figurează, în calitate de
redactor responsabil, pe un alt instrument didactic universitar, Limba
ucraineană. Curs practic 18 , elaborat de colectivul de ucraineană a
Catedrei (bucureştene) de Limbi Străine, pentru studenţii din anul I. Este
un manual de factură clasică, lecţiile, de regulă, se bazează pe câte un text
literar (dispuse în ordinea dificultăţilor crescânde), urmat de un glosar de
cuvinte şi expresii întâlnite în textul dat; eşalonat, se expune structura
gramaticală a limbii ucrainene (câte 2-4 noţiuni de gramatică, alese într-o
ordine care să favorizeze deprinderea treptată a limbii), urmează, apoi,
seturile de exerciţii gramaticale, lexicale, de traducere ori retroversiune,
menite să activizeze structurile gramaticale şi fondul de cuvinte şi expresii
noi, date la fiecare lecţie în parte. Dicţionarul de la finele manualului
precum şi scurtul compendiu de gramatică sunt binevenite pentru studiul
individual. Acest manual s-ar mai putea folosi şi astăzi, dacă unele texte
nu ar fi depăşite din punct de vedere tematic, iar gramatica ar fi prezentă
mai puţin descriptiv şi mai mult practic-funcţional, ca să favorizeze
deprinderea vorbirii, nu a gramaticii descriptive. Pentru vremea când a
fost elaborat însă, colectivul de ucrainişti bucureşteni s-a putut mândri cu
realizarea lor, deoarece pe atunci dacă mai erau în lume unul sau două
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manuale în care ucraineana să fie prezentată, metodologic, ca o limbă
străină. Astăzi, în schimb, există o sumedenie de manuale de ucraineană
modeme, iar la Universitatea Naţională „Taras Sevcenko" de la Kiev
după 1991 fiinţează o catedră specializată în predarea limbii ucrainene ca
limba rusă.
Cele mai valoroase realizări ale universitarului Nivolae Pavliuc,
descins din Ţara Maramureşului, aparţin domeniului lingvistic.
Cu un an înainte de a veni la catedră, el publică în România, ca
părţi din teza de doctorat, probabil, un studiu privind istoricul aşezărilor
cu populaţie ucraineană din Maramureş 19 , cel de-al doilea despre
terminologia folosită de locuitorii acestor aşezări în domeniul construcţiei
20
săteşti . A participat alături de colegii de la fiecare limbă din cadrul
catedrei (cehă, slovacă, polonă, ucraineană, sârbă, croată, bulgară) la
întocmirea unei ample lucrări privind influenţa limbii române asupra
limbilor slave vecine 21 , pe care chiar dânsul a prezentat-o la Congresul
Slaviştilor de la Praga ( 1968), unde a fost apreciată pe măsura eforturilor
depuse pentru alcătuirea ei.
Restul valorilor realizate de Nicolae Pavliuc în acest sens aparţin
dialectologiei ucrainene, ucraineano-române (slave), deosebit de
favorabile, credem noi s-a adeverit a fi contextul mobilizator creat de
organizarea de către Asociaţia Slaviştilor din România a Conferinţei de
dialectologie slavo-române (Bucureşti), 22-28 iunie 1961 care a urmărit
două obiective: 1) studiul graiurilor slave (ruseşti, ucrainene, bulgare,
sârbocroate, cehe, slovace şi polone) vorbite pe teritoriul României şi 2)
studiul repartiţiei geografice a toponimicelor şi a cuvintelor de origine
slavă în limba română. La primul obiectiv urmărit de Conferinţă, s-a
referit profesorul Emil Vrabie (Bucureşti) în comunicările prezentate: Cu
privire asupra localităţilor cu graiuri slave din Republica Populară
Română şi Studiul actual şi sarcinile cercetării graiurilor slave din R. P.
R. Mai adâncit, asemenea sarcini trasate de acea conferinţă se regăsesc
şi în cea de a treia lucrare a profesorului Vrabie: Mesto Slavjanskih
govorov na territorii RNR v sisteme slavjanskih jazâkov i ih z
macenije dlja slavjanskoj gialektologii. Cel de al doilea obiectiv urmărit
de Conferinţă
s-a regăsit magistral conturat în expunerile
academicianului Emil Petrovici - Raportul dintre izoglosele dialectale
slave şi izoglosele elementelor slave ale limbii române, şi în cea a
profesorului G. Mihăilă
- Contribuţii la studierea_geografiei
împrumutărilor slave în limba română. O serie de participanţii s-au
referit la câte un anume aspect dintr-un grai slav sau altul. Nicolae
Pavliuc a prezentat comunicarea despre vocalismul în graiurile ucrainene
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din Maramureş. Majoritatea lucrărilor prezentate au fost publicate în
revista Asociaţiei slaviştilor22 .
De atunci, cercetările dialectologice (alături de cele lingvistice, în
genere, inclusiv şi cele literare, istorice, culturale etc.) devin un domeniu
aparte în cadrul slavisticii româneşti - acela al studiilor slavo-române.
Profesorii lingvişti de la slavistică din cadrul Facultăţii (bucureştene,
poate şi din alte centre) de Filologie, conform reglementărilor vremii
privind normarea anuală a sarcinilor de cercetare ştiinţifică, prevedeau în
planurile lor individuale cercetarea sistematică a câte unui grai (slav), prin
deplasări periodice pe teren. În acest fel, Nicolae Pavliuc, împreună cu
mai tânărul său coleg, Ioan Rebuşapcă (ultimul, ca elev al unui olt celebru
maramureşean, profesorul Mihai Pop, interesându-se de etnologie) pe
parcursul unei bune perioade de timp au cercetat sistematic aproape toate
aşezările cu populaţie ucraineană din Bucovina, Banat şi Dobrogea
(pentru Pavliuc Maramureşul era deja cunoscut, iar Rebuşapcă l-a
străbătut de unul singur, cu diverse ocazii, după stabilirea lui Pavliuc în
Canada), înregistrând pe banda magnetică comori de texte dialectale,
folclorice, precum şi o sumedenie de informaţii şi observaţii de la surse
directe. La rândul lor, I. Robciuc, C. Reguş, Gh. Bolocan şi V. Nestorescu
de la Sectorul de slavistică din cadrul Institutului de Lingvistică din
Bucureşti în perioada anilor 1962-1965 au întreprins o amplă activitate de
culegere, cu aparatură adecvată, a materialelor dialectale din toate zonele
cu populaţie slavă din România, întemeind, astfel la institutul bucureştean
preţioasa Arhivă fonografică a_graiurilor slave din România, în care
şi-au "vărsat" materialele adunate Nicolae Pavliuc şi Ioan Rebuşapcă.
Astfel, s-a încheiat, aproximativ, prima etapă de studiere a graiurilor
slave, cea de studiere a terenului.
Pe baza materialelor adunate de cei sus menţionaţi, cât şi de alte
persoane cu înclinaţie pentru cercetările dialectologice, s-a declanşat o
adevărată "ofensivă" sau "front", reciproc stimulativ şi de emulaţie, în
studierea graiurilor ucrainene din România - în cadrul unor teze de
doctorat, ca acelea elaborate de C. Reguş (1976), Aspazia SesermanReguş (1987) despre unele aspecte ale graiurilor ucrainene din Bucovina,
de maramureşenii D. Harvat despre graiul ucrainean din Crăciuneşti şi
Tisa (1978), de J. Bodzei despre interferenţele lingvistice românoucrainene din Maramureş ( 1979) sau de Şt. Vişovan despre interferenţele
româno-ucrainene în toponimia Maramureşului (1990) s.a. lucrări de
dialectologia familiei şi poreclele locuitorilor din Lunca la Tisa23 , Maria Slavca Popovici - despre toponimia aşezării Repedea ("Obraji", 1989),
Iustina Lazăr - despre interferen;ele lingvistice româno-maghiaroucrainene în domeniul cărăuşiei din Rona de Sus 24 sau despre zoonime
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ucrainene de origine română, maghiară, idiş din aceeaşi Rona de Sus ,
Pavlo Romaniuc - despre interferenţele toponimice româno-ucrainene în
Maramureş 26 etc. O formă aparte de studiere a graiurilor ucrainene din
România a constituit-o şi acţiunea de alcătuire a glosarelor dialectale
pentru o serie întreagă de localităţi, cum ar fi Glosarul dialectal al
comunei Rona de Sus 27 , al localităţii Ciucurova (Tulcea), alcătuit de V.
Riţco ("Obraji", 1985), al localităţii Măriţeia (Suceava), alcătuit de I.
Robciuc ("Obraji", 1984), al localităţii lpoteşti (Suceava), alcătuit de C.
Reguş ("Obraji", 1087, 1988, 1989), al localităţilor Poienile de Sub
Munte (Maramureş), Brodina şi Milişenţi (Suceava), alcătuite de
dialectologul german, profesor la universitatea de la Frankfurt, Olexa
Harbatsch (1918-1997) şi publicate în volumul său de "Articole". VIII
(Miinchen, 1997).
În acest context efervescent al cercetărilor dialectale ucrainistice
din România, rolul de adevăraţi promotori a aparţinut (aparţine şi în
prezent) profesorului Nicolae Pavliuc, deopotrivă şi fostul său student
(promoţia 1960) din tinereţe, Ion Robciuc (astăzi - şef de sector la
Institutul de Lingvistică "Iorgu Iordan" al Academiei Române, profesor
afiliat al Universităţii de la Ploieşti) , dânşii, urmare a unei colaborări
prietenoase (exemplare şi de invidiat), realizând în comun o serie de
lucrări de referinţă, cu un larg orizont de cuprindere a faptelor de limbă,
cum ar fi, mai întâi, acea primă Schiţă a sistemelor fonologice ale
graiurilor ucrainene din_România 28 , în care demonstrează cât se poate
de argumentat faptul că acestor graiuri le sunt proprii trei subsisteme ale
fenomenelor vocalice:
1) subsistemul format din 6 foneme vocalice: Iii, lyl, l~I, 1!:!1, IQI, I~,
propriu limbi ucrainene literare, graiurile ucrainene de stepă, din
Dobrogea, majorităţii graiurilor din Bucovina şi parţial din Banat, precum
şi localităţilor cu populaţie ucraineană din Maramureş - Poienile de Sub
Munte, Repedea, Ruscova, Lunca la Tisa, Bocicoi, Crăciuneşti,
Câmpulung la Tisa;
2) subsistemul format din 6 foneme susmenţionate + fonemul lâ, îl,
propriu graiurilor din satele Rona de Sus, Remeţi, Teceu (Maramureş),
Comuţel-Banat, Antolca, Husarca (Banat) şi graiurile huţule din zona
Sucevei - Izvoarele Sucevei, Moldova Saliţa, Breaza, Paltin, Ciumârna şi
Lupcina;
3) subsistemul format din primele 6 foneme menţionate + fonemele
lâ, îl şi NI, propriu unor graiuri transcarpatice, vorbite în câteva aşezări
ucrainene din Banat-Copăcele, Zorile, Cireşul Nou şi Criciova.
Evidenţierea acestor subsisteme ale formelor vocalice, au realizato, pare-se, pentru prima oară în literatura de specialitate şi pe baza
25
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materialelor din România autorii noştri, ceea ce, fără îndoială, a propus o
operaţiune deosebit de meticuloasă, de „cântărire" atentă şi repetată a
unor fapte de vorbire dialectală vie, care însă, în ciuda funcţionării unor
legi lingvistice, prezintă, totuşi, şi destule inconsecvenţe, abateri de la
normă ori variabilităţi ale oralităţii. Nu în calitate de contrargument
„servit" autorilor, ci drept exemplu de abatere, poate semnalăm următorul
exemplu: evidenţierea valorii de fonem a sunetului lâl autorii realizează
prin opoziţia acestuia cu fonemul lyl (=~ ucr. anterior semiînchis),
apropiat ca loc şi mod de articulare cu primul (greu de pronunţat corect de
orice outsider, I. Pătruţ): tâ "tu" - ty "ţie" sau mâ "noi" - mz_"mie". Întrun cântec înregistrat la Rona de Sus, într-o interpretare spontană, firească,
oricum, nu sub „presiunea" psihologică a dialectologului exercitată
asupra interlocutorului pentru evidenţierea (conform chestionarului,
uneori, sufocant) unor fenomene lingvistice (alternanţe, paradigme etc.
etc.), de care omul simplu habar nu are, îl chiar şi oboseşte asemenea
chestionare căci gândirea sa este altfel „calată" şi, oricum, nu îl preocupă
niciodată aşa ceva, după un timp oarecare de asemenea „teroare", se
zăpăceşte, nemaiştiind cum se vorbeşte în localitatea sa, repetând,
mecanic, în consecinţă, structuri şi forme gramaticale etc. din întrebările
dialectologului. Într-un cântec, deci, am întâlnit, aceeaşi opoziţie
semantică, ca aceea pe care o dau autorii, realizată însă contextual şi nu
prin opoziţia fonemelor lâl - lyl, de exeplu: „Hej' ustan' tâ [= "tu"],
nevistocko, I Cy-s sa nenaspala, I Honâ v pole totâ volâ, I sto tâ [= "ţie",
folosind, deci, acelaşi fonem lâl şi nu lyl] mamka dala" 29 . Nu este mai
puţin adevărat că şi în prezentarea spontană a unui cântec, interpretul
poate, şi chiar realizează dese abateri de la normă - din raţiuni, uneori, de
realizare poetică a textului recreat oral ad-hoc, sub influenta antologiei,
armoniei vocalice şi aşa mai departe.
Un alt exemplu de câtă pricepere, abilitate şi intuiţie, trebuie să
posede dialectologul, care să aibe şi un auz extrem de fin (nu întâmplător,
probabil, unii dintre dânşii, la un moment asurzesc, precum regretatul
acad. Al. Rosetti), îl constituie şi următorul fapt. Autorii precizează că
fonemul IYI este propriu unor graiuri transcarpatice, din Ucraina, iar din
România - celor din Banat (Copăcele, Zorile, Cireşul Nou, Criciova),
bunicii şi străbunici locuitorilor din aceste localităţi au "coborât" din
Transcarpatia, parţial din Galiţia. Deşi, spre exemplu, Dumitru Horvath
arată că subsistemul vocalic din Crăciuneşti (Maramureş) este alcătuit din
6 foneme distincte 30 , ca în limba ucraineană literară, în aceeaşi localitate,
Crăciuneşti, a fost atestată în scris chiar de locuitorii acesteia un sunet
vocalic foarte apropiat cu realizare fonică cu fonemul IY I ce realizează
diferenţierea semantică în opoziţie cu fonemul Iii, exact aşa cum
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exemplifică acest fapt autorii Nicolae Pavliuc şi Ion Robciuc: (u) SYM "
în acesta" - (u) s'im „la ora şapte". În textul Viflaimul din Crăciuneşti
(foarte interesant! - transcris de vorbitorii acestui grai, cu caractere
latine!, după care s-a publicat, în transliterare ucraineană) întâlnim replica
„U sjum mai dobre Dido bude znaty' 31 , în care tranşa fonică sjum are
acelaşi sens(!) ca în exemplu lui Pavliuc: ,,În Acesta_Moşul trebuie să
ştie", din care extragem partea de laudă a profesorului Pavliuc, şi anume
faptul că un dialectolog mai puţin avizat ar putea considera că şi această
tranşă fonică din Crăciuneşti s-ar putea afla fonemul /Y/ şi aceasta ar
trebui să fie transcrisă SYM, corespunzător literaturii ucrainene (u) c'im,
ori aici, cu siguranţă, avem de a face cu o variantă complementară 32 a
fonemului /g/, realizată cu, aproximativ, valoarea lui NI, aceasta fiind, cu
siguranţă, varianta facultativă a literaturii c'omu, realizată, eventual,
printr-o armonie vocalică sau altfel.
Subsistemul consonatic al graiurilor ucrainene din România, arată
cei doi autori, nu prezintă o atât de mare diversificare ca cel vocalic, toate
graiurile, prin urmare, au un singur sistem consonantic, asemănător, pe
de-o parte, în mare, cu cel din limba ucraineană literară, şi diferit, pe de
altă parte, în privinţa locului sau modului de articulare a fonemelor,
printr-o multitudine de deosebiri, adesea chiar între graiuri însele, în
multitudinea de fenomene fonetice care se petrec în fluxul vorbirii
(asimilare-disimilare, sonorizare-asurzire, palatalizare etc. etc.).
Următoarea lucrare a profesorului Nicolae Pavliuc şi a prietenului
său, Ion Robciuc, vine cu multe elemente în plus privind sistemul
consonantic al graiurilor cercetate, cu referire specială la subsistemul
fonologic consonantic, al acestora33 . Rezultatele acestor cercetări au fost
confirmate ori "probate" de cele întreprinse, între timp, de alţii, sau chiar
de autorii noştri înşişi, sintetizate într-o nouă scriere, Fonolohicni
systemy ukrajinskyh hovirak Rumuniji 34 • Rezultatele acestor temeinice
investigaţii de teren, datorită "norocului" autorilor de a da peste fapte de
limbă ucraineană "conservate" din veacuri imemoriale în enclavele cu
populaţie ucraineană din România şi datorită priceperii profesorului
Pavliuc şi a lui Robciuc de a pune în lumină, au fost preluate drept
elemente neîndoielnice în circumscrierea unor fenomene definitorii ale
graiurilor ucrainene, întreprinse în numeroasele sale lucrări, mai întâi, de
cunoscutul dialectolog F. M. Zzlko, care, spre exemplu, în evidenţierea
existenţei, în graiurile huţule, a fonemului /â, îl preia, fără rezerve, încă
din anul 1966, rezultatele autorilor noştri privind evidenţa acestui fonem
/â, îl în graiurile huţule din zona Sucevei 35 . Şi mai onorat ni se pare faptul
că rezultatele cercetătorilor sunt utilizate în argumentarea evoluţiei
istorice a unor fenomene din istoria limbi ucrainene în general 36 . Ca fapte
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certe atestând existenţa unor fenomene reale în graiurile ucrainene
conservatoare, din România, de data aceasta, sunt atestate pe deplin şi de
37
către profesorul american Sherlov .
Din vara anului 1977, timp de un an de zile, profesorul Nicolae
Pavliuc trăieşte în Europa interesându-se de activităţile culturale ale
comunităţilor ucrainene sau de activitatea ştiinţifică din centralele
universitare de la Viena, Paris, Miinchen, Roma şi alte centre culturale,
38
prezentând conferinţe cu tentă cultural-ştiinţifică . După aceea,
stabilindu-se în Canada ( 1975), funcţionează, mai întâi, ca profesor, la
Colegiul „George Bracon" de la Toronto (1975-1976), din 1977, în baza
unui sever concurs cu mulţi candidaţi ocupă postul de profesor asociat al
Departamentului de Limbi şi Literaturi Slave al Universităţii din Toronto
şi, trecând, apoi, câteva trepte universitare canadiene intermediare, în
1990 devine profesor titular al Departamentului susmenţionat, timp în
care acoperă în întregime predarea întregului „pachet" de discipline a
lingvistici ucrainene, ţin conferinţe, în diferite centre, despre viaţa, limba,
cultura şi literatura ucrainenilor din România 39 , apare la televiziunea
canadiană cu interviuri pe aceeaşi temă40 sau ţine cicluri de lecţii despre
limba ucraineană41 • Din 1977 devine membru al asociaţiei ştiinţifice al
slaviştilor canadieni, Canadian Association of Slavists (CAS), din 1979
devine colaborator asociat al celebrului Canadia Institute Ukrainian
Studies (CIUS), iar din 1982 - al asociaţiei Ontario Modern Language
Teacher's Association (OMLTA), prezintă multe comunicări ştiinţifice
42
pe teme lingvistice la diferite universităţi canadiene , sau la conferinţe
43
organizate de diferite asociaţii ştiinţifice canadiene .
Din multitudinea de rezultate ale cercetărilor ştiinţifice făcute
publice pe căile susmenţionate, profesorul Nicolae Pavliuc a încredinţat
tiparul doar pe acela care au "izvorât" din cercetările de teren întreprinse
de domnia sa şi în care sunt urmărite, cu preponderenţă, interferenţele
lingvistice româno-ucrainene, multe dintre acestea întreţinându-i, cu
siguranţă, vorba marelui nostru Eminescu, dulci amintiri despre
44
Maramureşul său natal .
Un proiect mai vechi al acestor doi împătimiţi dialectologi, acela
de întocmire a unei crestomaţii de texte dialectale ucrainene din România
a fost făcut public de domniile lor la al Iii-lea Congres al Asociaţiei
Internaţionale a Ucrainiştilor (Harkov, 26-29 septembrie 1996)45 . Pe
parcursul elaborării sale, proiectul lua proporţii impresionante necesitând
eforturi mari în special din parte profesorului Nicolae Pavliuc care şi-a
asumat extrem de dificila sarcină de a realiza culegerea computerizată a
textelor dialectale într-o extrem de complicată transcriere fonetică,
textele, evident, fiind, mai întâi, transcrise fonetic de pe multitudinea de
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benzi magnetice, din amintita Arhivă fonogramică a graiurilor slave din
România_a Institutului de Lingvistică "Iorgu Iordan" al Academiei
Române.
Apariţia, în 2003, a acestei monumentale cărţi, Graiurile ucrainene
din_România. Texte dialectale 46 (784 r. 34, 1 coli de tipar) poate fi
considerată un eveniment în istoria de 120 de ani a studierii acestor
graiuri, fiind totodată extrem de utilă şi studiilor de dialectologie
comparată, de istorie a limbii ucrainene, a limbii române şi a altor
domenii.
Cartea cuprinde o foarte interesantă prefaţă a profesorului P.
Hryţenko (Ucraina; p. I-XVI), o Introducere (p. 5-14), principiile
transcnem fonetice utilizate de autori în transcrierea textelor, o amplă
prezentare ştiinţifică a dialectelor (p. 19-1O1 ), principiile alcătuirii
corpusului de texte dialectale, 840 de texte (p. 106-632) - 317 din
Maramureş, 40 din Banat, 300 din zona Sucevei (Bucovina), 183 din
Dobrogea; un glosar dialectal de aproximativ 1972 de cuvinte şi expresii,
o bibliografie selectivă a temei, un rezumat în engleză, română,
ucraineană, lista localităţilor şi a informatorilor, trei hărţi dialectale.
Valoarea deosebită a acestei cărţi constă în faptul că ea, în primul
rând, constituie o ideală bază textologică de studiere a tuturor graiurilor
ucrainene din România, căci textele sunt alese din localităţile cele mai
reprezentative pentru cele patru areale dialectale ucrainene din România,
trei dintre care - Maramureşul, Bucovina, Dobrogea - se învecinează cu
areale dialectale din Ucraina, constituind o „prelungire" a celor din urmă
pe teritoriul României, al patrulea areal dialectal ucrainean, din Banat,
este unul "insular".
Afară de completa reprezentare zonală a tuturor graiurilor
ucrainene din România47 , acestea au şi o bună reprezentare pe grupe de
vârstă: cele 81 de persoane de la care s-au înregistrat textele între anii
1962-1965 aparţinea următoarelor grupe de vârstă, 20 de persoane ( 15 b.,
5 f.) peste 60 de ani, 16 (7 b., 9 f.) între 50-60, 32 persoane (11 b., 21 f.)
între 25-50 de ani, 13 persoane (8 b., 5 f.) între 9-14 ani. Acest lucru oferă
posibilitatea studierii graiurilor ucrainene nu numai în planul orizontalsincronic, ci şi în cel diacronic, ceea ce până acum nu s-a întreprins,
acuma, graţie acestei cărţi, este posibil între 9-14 ani. Acest lucru oferă
posibilitatea studierii graiurilor ucrainene nu numai în planul orizontalsincronic, ci şi în cel diacronic, ceea ce până acum nu s-a întreprins,
acuma, graţie acestei cărţi, este posibil şi actual chiar, în acest fel, în
condiţiile asimilării lingvistice, s-ar putea efectua un interesant studiu
privind, să zicem, „îngustarea" câmpului de manifestare a trilingvismului
ucraineano-româno-german în Bucovina, ucraineano-româno-maghiar în
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Maramureş,

ucraineana-ruso-român în Dobrogea şi trecerea vorbitorilor la
bilingvismul ucraineana-român sau chiar la trecerea
la folosire
preponderentă a limbi române, evident, "îmbibată" cu calchieri greşite şi
stânjenitoare, din limba maternă.
Deosebit de utilă prin probitatea ştiinţifică ni se pare a fi ampla
introducere a autorilor în care sunt prezentate trăsăturile generale şi cele
particulare ale graiurilor. Un singur lucru am avea să le reproşăm
autorilor: în locul termenilor de graiul huţul, graiul transcarpatic etc. (cum
se poate întâlni la Pankevici sau la Pătruţ), autorii folosesc corect, şi pe
deplin justificat, termenii la plural - graiuri huţule, graiuri transcarpatice
etc., din păcate însă nici ei nu schiţează măcar o cât de sumară
diferenţiere a acestora şi nici nu indică ce grai în ce localitate se vorbeşte,
ori se ştie, de exemplu, că în Maramureş graiul fiecărui sat ucrainean se
deosebeşte net de cel din satul vecin. Există, de asemenea, deosebiri,
evidente între graiurile huţule din Maramureş (mai apropiate de limba
ucraineană general vorbită, datorită, poate, vecinătăţii imediate cu
Ucraina, posibilitatea vizionării programelor TV ucrainene etc.) şi a
graiurilor huţule din Bucovina, care au conservat un şir întreg de aspecte
arhaice. Dealtfel, amintitul mai înainte fonem /â, î/ din subsistemul
vocalic (cu 7 foneme) huţul doar în graiurile huţule din Bucovina a fost
atestat şi, în plus, într-o valoare spre /â/ ceva mai pronunţată, pare-se, aici
decât la huţuli vecini, din Ucraina, unde s-a atenuat, cu siguranţă, sub
influenţa limbii ucrainene literare. Un amănunt de ordin redacţional:
copleşiţi de multitudinea de aspecte ce trebuiau rezolvate, autorii au
scăpat din vedere faptul că în textul de prezentare a graiurilor se operează
cu unităţi administrative vechi (ex. raionul Siret, regiunea Suceava, etc.),
ceea ce este de regretat, nefiind însă o greşeală prea mare, cititorul ar
putea să perceapă aceasta drept sinonime pentru, să zicem, zonă, parte a
unui teritoriu sau altfel.
Această carte, pentru studiul graiurilor ucrainene din România
poate fi considerată un adevărat tezaur, - în vorbirea vie de astăzi a
ucrainenilor nu vom mai întâlni ceea ce s-a tezaurizat în ea, aşa că, pe
baza ei, pot efectua cercetări şi aşa-zişii dialectologi „de birou" sau „de
bibliotecă" care, poate, nici nu au auzit vreodată cum sună vorbirea
dialectală vie.
Constituită din texte dialectale închegate în care este reflectată,
practic, întreaga viaţă şi activităţile satului tradiţional, afară de a fi un
bogat izvor pentru asemenea informaţii, cartea profesorului Pavliuc şi a
lui Robciuc, datorită faptului că textele nu reprezintă nişte răspunsuri la
textele din chestionar (practică păgubitoare din multe puncte de vedere),
ci intervievaţii au fost lăsaţi "să se desfăşoare în voia lor", textele acestora
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oferă

o ideală bază de studiere a unor aspecte moderne (cele "clasice" sau cam făcut), cum ar fi: studiul vorbirii dialectale ca sistem închegat,
transformările sale funcţionale în condiţiile asimilării lingvistice
progresive, studiul variabilităţii arealice a limbii dialectale, aspectele
modelării discursului dialectal, generarea textului dialectal în funcţie de
situaţia comunicativă dată, producerea textului oral în situaţia când
povestitorul şi ascultătorul sunt coparticipaţi la o acţiune comunicativă.
S-ar putea întocmi un ideal atlas al graiurilor ucrainene din România,
48
intenţie făcută publică de aceşti doi prieteni încă în 1971, la Kiev • Cu
mare uşurinţă s-ar putea întocmi un interesant atlas al culturii tradiţionale,
ce ar evidenţia la modul admirabil beneficiul enorm oferit de generoasa
glie românească ucrainenilor, fapt „tradus" prin multitudinea de datini şi
obiceiuri, ocupaţii şi produse ale economiei tradiţionale ce poartă, într-o
mare, măsură "pecetea" românească, în cuvinte şi expresii româneşti.
Rezultatele activităţii de o viaţă a profesorului Nicolae Pavliuc, în
special cele din domeniul lingvistic, i-au adus o meritată recunoaştere
internaţională. Recenta enciclopedie a limbii ucrainene, îi atribuie statutul
de reprezentant de frunte al studiilor canadiene de "dialectologie
ucraineană, geografia lingvistică şi contacte lingvistice"49 .
NOTE

1. N. Pavliuc, Ukrainskie govonă Maramoroscină (oblasti Baia Mare
Rumânskoi Narodnai Respubliki).Avtoreferat disertacii na soiskenije
ueonaj stepeni kandidata filologiceskih nauk, Harkov, 1958, p.18
2. I. Pătruţ, Fonetica graiului huţul din valea Sucevei, Bucureşti,
Editura Academiei R.P.R., 1957
3. Cf. de exemplu: Nicolae Pavliuc, Pedoholicna praktyka studentivvazyva diljanka pidhotovkz majbutnih vykladaciv~ "Novyj vik",
(Bucureşti), nr. 1O, 1972
4. Cf. Nicolae Pavliuc, Seo treba z natz pro specialni liceji I potreby
vyrobnyctva, "Novyj vik", nr. 23(476), 1971; Zvjazok navcnnja z
praktykoju-sprava sueasnosti, "Novyj vik'', nr. 12(464), 1971;
Modernizacijia procesu-navcannja,_"Novyj vik'', nr. 359, 1967.
5. Cf. de exemplu : Nicolae Pavliuc, Bakalavrjat I vstupni ekzameny
do vyscyh ucbovyh zakladiv, "Novyj vik", nr. 414, 1969; Ya vyscu
efektyvnist bakalavrjatu, "Novyj vik", nr. 14, 1972.
6. Cf. de exemplu: Vcytel I pidhotovka ucniv do zyttja,_"Novyj vik'',
nr. 21 (4 73 ), 1971; Perepidhotovka kadriv sluzyt prohresovi,
"Novyj vik", nr. 24, 1971; vdoskonalennja pedahohicnyh kadriv I
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novi vymohy,_"Novyj vik", nr. 2, 1972, ; Intehracija naveannja,
praktyky I vyrobnyctva, "Novyj vik'', nr. 22, 1973.
7. Cf.: Nicolae Pavliuc, Ukrajinska mova._Cytanka i hramatyka.
Pidrucnyk dlja V klasu (în colaborare), Bucureşti, E.D.P., 1963, 270
p.; Ukrajinska mova. Cytanka i hramatyka. Pidrucnik dlija VI klasu
(în colaborare), Bucureşti E.D.P., 1962, 292 p.; Ukrajinska mova. C
ytanka i hramatyka. Pidrucnyk dlja VII klasu (în colaborare),
Bucureşti, E.D.P., 1970, 290 p.; Ukrajinska mova._Cytanka;
hramatyka. Pedrucnik dlja VIII klasu (în colaborare), Bucureşti,
E.D.P., 1970, 274 p.
8. Cf.: Nicolae Paviliuc, Ukrajinska mova i literatura Pidrcnik dlja IX
Klasu (în colaborare), Bucureşti, E.D.P., 1965, 1968, 324 p.
9. Cf.: Nicolae Pavliuc, Ukrajiska literatura,_Pidrucnik dlja II roku
liceju (în colaborare), Bucureşti, E:D.P., 1973, 371 p.
10. Cf.: Nicolae Pavliuc, Ukrajinska literatura._Pidruenik dlja III roku
liceju (în colaborare), Bucureşti, E.D.P., 1974, 392 p.
11. Cf.: Nicolae Pavliuc, Zbirnyk literaturnyh tekstiv. Pidrucnyk dlja
IV roku liceju (în colaborare), Bucureşti, E.D.P., 1972, 388 p.
12. Oxana Melniciuc, Cvite zemlja skarbamy,_Bucureşti,E.S.P.L.A.,
1960.
13. Havrylo Clempuş, Ojij ridnij batkivscyni spivanky spivaju,
Bucureşti, E.S.P.L.A., 1964;Cf. şi cîteva articolede tipul "critici de
întâmpimare'', poate chiar, "de serviciu": G.St.laţenciuc, Koleso
(Nicolae Pavliuc), "Novyj vik'', nr. 305, 1964; D.Oneşciuc, Polyn i
med (Nicolae Pavliuc), "Novyj vik'',nr.329, 1965; N.Pavliuc, Poety i
ljubyteli poeziji, "Nivyj vik", nr. 4, 1973
14. Nicolae Pavliuc, T. Şervcenko_(cu prilejul celei de a 145-a aniversări
de la naşterea poetului), "Novyj vik'', nr. 169, 1959; Marele bard al
poporului_ucrainean (100 de ani de la moatea lui T. Sevcenko) (în
colaborare cu M. Bodnea), "Literatura sovietică", Bucureşti, nr. 4,
1961; Jaroslav Halan,_"Novyj vik'', nr. 184, 1959; Marko'
Kropyvnyckyj,_"Novyj vik", nr. 197, 1960; O. Kobyljanska,_"Novyj
vik'', nr. 240, 1962; Lesja Ukrajinka,_"Novyj vik", nr. 275, 1963; M.
Kocjubynskyj, "Novyj vik'', nr. 303, 1964 ş.a.
15. Nicolae Pavliuc, Curs de gramatica istorică a limbii ucrainene.
Partea I. Introducere. Noţiuni de dialectologie ucraineană. Fonetica.
Morfologia, Bucureşti, E.D.P., 1964, 167 p.
16. G. Z. Shevelov, A Historical Phonology of the Ukrainian
Langoare_. Heidelberg Carl Winter, 1970, 808 p.
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17. Cf.: ediţia ucraineană a acestei monumentale lucrări: Jurij Seveljov,
Istorycna fonolohija Krajinskoji movy:. Pereklad z anhilijskoji,
Harkov, "Akta", 2002, p. 68.
18. Nicolae Pavliuc, Constantin Drapaca, Magdalena Laslo, N. BurciuLeseanu, Mihai Bodnea, Limba ucraineană.:. Curs practic. Partea I,
Bucureşti, E. D. P., 1963, 320 p.
19. Nicolae Pavliuc, Z istoriji ukrajiskjh sil Maramoroscyny, "Novyj
vik", nr,nr, 134, 135, 136, 1957; republicat în acelaşi ziar sub noua a
denumire, "Vilne slavo" ("cuvântul liber"), nr. 15, 1991.
20. Nicolae Pavliuc, Budivel'na terminolohija, "Kul'tumyj paradnyk"
("Îndrumătorul cultural"), Bucureşti, nr. 3, 1957.
21. Silvia Nită-Armaş, Aton Tănăsescu, Tiberiu Pleter, Teodora
Alexandru, Elena Doboveanu, Elena Timofte, Nicolae Pavliuc, Ioan
Rebuşapcă, Dorin Gămulescu, Victor Vescu, Maria Zevera, Dumitru
Zavera, L'influence roumaine sur le lexigue des langues slaves,
"Romanoslavica" XVI, Bucureşti, 1968, p. 59-121.
22. "Romanoslavica" VII. Dialectologie, Bucureşti, 1963.
23. Iuliu Lazariuc, Prizsea, vlasni imena ta prizvyska zyteliv sela Luh
nod Tysojul "Obriji" ("Orizonturi", Bucureşti), Editura Kriterion,
1983.
24. "Conferinţa Naţională de Bilingvism" (16-17 iunie, 1997, Facultatea
de Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti), Bucureşti, Editura
Kriterion, 1999, p. 148-159.
25. Cf.: "Limba Pax. Interculturalitatea şi democraţie" (Facultatea de
Limbi şi Literaturi Străine, Bucureşti), Bucureşti, Editura Cavallioti,
2001, vol. 1, p. 121-128.
26. "Conferinţa Naţională de Bilingvism'', p. 195-197.
27. Ioan Rebuşapcă, Glosar dialectal ucrainean din comuna Rona de
Sus (Maramureş), Tipografia Universităţi Bucureşti, 1977.
28. N. Pavliuc, I. Robciuc, Ocerk fonologiceskih sistem ukrainskih
govorov Rumânii, "Revue roumaine de linguistique", tome X, nr. 6,
1965, p. 595-617.
29. Ioan Rebuşapcă, Cununa anului. Poezia rituală ucraineană din
România. Ediţie bilingvă, Bucureşti, Editura Mustang, 2002, p. 152.
30. Dumitru Horvath, Graiul ucrainean din Crăciuneşti şi Tisa (judeţul
Maramureş)._Rezumastul tezei de doctorat, Tipografia Universităţii
din Bucureşti, 1978, p. 8.
31. Ioan Rebuşapcă, Opera citată, p. 306.
32. Dumitru Horvath, Opera citată.
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33. N. Pavliuc, I. Robciuc, Cu privire la corelaţiile consonantice în
graiurile ucrainene din Republica Socialistă România~ "Omagiul
lui Alexandru Rosetti", Bucureşti, 1965, p. 671-676.
34. N. Pavliuc, Ion Robciuc, Fonolohicni systemy ukrajinskyh hovirok
Rumuniji, "Praci XII respublikanskoji dialektolohicnoji narady",
Kiev, 1971, p. 114-126.
35. Cf.: F. M. Zylko, Narysy dialektolohiji ukrajinskoji movy, Kiev,
1966, p. 226.
36. Cf.: M. A. Zovtobrjuh, V. M. Rusanivskyj, V. H. Skljarenko, Istorija
ukrajinskoji movy. Fonetyka (instytutul Akademiji Nauk Ukrajiny),
Kiev, 1979, p. 273, 277.
37. George Shevelov, Ukrainian diphongs în publications of the 1980's
and in reality, "Intemational journal of slavic linguistics and
poetics'', University of Toronto, XXXIV, 1986, p. 61-98; Istorycna
fonolohijia ukrajinskoji movy, p. 159, 244, 76 l.
38. Nicolae Pavliuc, T. Sevcenko şi contribuţia sa la dezvoltarea limbii
literare ucrainene (comunicare, în cadrul comunităţii ucrainene,
Viena, 1975); conferinţe pe aceaşi temă la "Societe Scinţific
Sevcenko", Paris, 1975; la Ukrainian Free University, Miinchen,
1975; la Ukrainian Catholic University, Roma, 1975).
39. Nicolae Pavliuc, Ukrainians and the Ukrainian Language in
Romania (în cadrul societăţii scriitorilor Ukrainian Writers Socity,
"Slavo", Toronto, 1976).
40. Nicolae Pavlic, The history and Cultural Life of Ukrainians in
Romania. Intervieu on T.V., Edmonton, March, 1976.
41. Cf.: Ukrainian Magazin, MTV, Channel 47, Toronto, 1980-1981.
42. Nicolae Pavliuc, Vocalie System of Ukrainia Dialects in Romania
(University of Alberta, 1976); Changes in the Vocalic System of the
Ukrainian Language (University of Minitoba, 1977); Ukrainian
Literary Language and Dialects (York University, 1983); Some
Problems on Ukrainian Syntax and Word Use (St. Vladimir
Institute, Toronto, 1985); Types of Simple Sentences in Ukrainian
(St. Vladimir Institute, Toronto 1987) ş.a.
43. Nicolae Pavliuc, The Development of Participial Constructions in
Ukrainian (Saskatoon, 1979); Romanian Elements in the Works of
Olga Kobyljanska (Montreal, 1980); The Basic Elements of the
Two Contemporary Ukrainian Orthographies (Ottawa, 1980);
Dual Forms in Literary Ukrainian and Dialects (Hali fax, 1981 ); A
Problem in Ukrainian Syntax (Vancuver, 1983); The Phoneme /li
in Standard Ukrainian and Dialects (Hamilton, 1987); The sounds
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[g] and ]h] in the Histiry of Ukrainian Language and Their
Orthographic Representation_(Winsor, 1988) şi multe alte.
44. N. Pavliuc, Literary Language and Dialects, "Osvita", Edmonton,
1985, p. 5-16; Dual Forms in Literary Ukrainian and Dialekts
"Working Order: Essay presented to G. S. N. Luckji", University of
Alberta, Edmonton, 1990, p. 158-173; Morphological Pecularities in
the Ukrainian Dialects in Northern Moldova (Romania), "Living
Record, Essay in Memory of C. Rida", Universitz of Toronto, Press,
1991; Romanian Influience on Ucrainian Dialects in Mara,uresh
(Romania): a diachronic analysis, "Papers in Slavonic Linguistics".
IV: World Congres Volumes: Linguistcs, University of London, 1990
ş.a.

45. N. Pavliuc, I. Robciuc, zasady pobudavy "Hrestomatiji dialektnyh
tekstiv ulrajinskyh hovoriv Rumuniji, "Movoznavstvo", Harkov,
1996, p. 169-171.
46. Nicolae Pavliuc, Ion Robciuc, Ukrajinski hovory Rumuniji.
Dijalektnitekcty (Canadian Institute of Ukrainian Studies,
Shevchenko Scientific Sociaty, USA, Ivan Krypiakevych Institute of
Ukrainian Studies of the National Academy of Sciences of Ukraine),
Edmonton - Lviv - New-York - Toronto, 2003, 784 p.
47. Dialectologii din Ucraina îi pot invidia pe ai noştri, fiindcă, aşa cum
remarcă profesorul Arytenko în prefaţa sa , în Ucraina (603.500 km,
370 oraşe, 828 aşezări de tip orăşenesc, 32.742 sate, în 1965), din
1960 încoace abia s-a întocmit o singură culegere de texte pentru
toate graiurile (1977) şi doar câteva culegeri regionale.
48. N. Pavliuc, I. Robciuc, Rehional'nyj atlas ukrajinskyh hovoriv
Rumuniji, "Praci XII respublikaskoji dialektolohicnaji narady", Kiev,
1971, p. 24-36.
mova.
Encyklopedia
(lnstytut
movoznastva
49. Ukrajinska
Nacional'noji
Akademiji
Nauk
Ukrajiny),
Kiev,
Editura
Enciclopedică "M. P. Bajan", 2000, p. 653.
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MIHAIL EMINESCU, ROMÂNUL ABSOLUT NECUNOSCUT

Ion Filipciuc
,,Adevărul

ca luminarea, până nu sufli fn ea
nu-şi pierde lumina sa, aşa şi adevărul,
până nu-i sufli minciuni, el nu se stinge."
M. Eminescu, Opere, VI, p. 376

Am citit cu îndoită atenţie cartea istoricului Lucian Boia, Mihai
Eminescu, românul absolut. Facerea şi desfacerea unui mit, Humanitas,
Bucureşti, 2015, pe de o parte în speranţa că voi afla noutăţi despre „marele
poet naţional", ca să folosesc cea mai tocită şi hulită sintagmă consacrată
lui Mihail Eminescu, iar pe de altă parte, din pricina faimei de răstumac al
afirmaţiilor intrate în ocheanul demistificator al marelui nostru eseist
naţional.

Din păcate, n-am citit mai cu atenţie cartea Istorie şi mit în conştiin/a
se rostogolesc vertiginos - 1997, 2000, 2002,
2006, 2010, 2011 -, unde istoricul include „în marea colecţie de mituri
naţionale" româneşti şi mitul eminescian; reluarea şi augmentarea discuţiei
se datoresc însă volumului Mihai Eminescu, poet naJional român. Istoria
şi analiza unui mit cultural, culegere întocmită de Ioana Bot, 2001, şi cărţii
lui Iulian Costache, Eminescu. Negocierea unei imagini, 2008, ceea ce
pune cititorul în gardă că aceste opuri ar fi şi sursele de documentare ale
eseistului. Pentru un eseu ar fi îndestul, pentru pătrunderea şi desfacerea
unui mit e cam puţin.
În fapt cultural, miturile româneşti sunt şi foarte firave şi foarte
puţine, în cazul în care cercetătorul domeniului se înveşmântă în straiul
prudenţei că nu orice buturugă sau bolovan iscă mituri. Cu atât mai dificil e
de conturat un mit cultural Eminescu, pentru care nu avem la îndemână
vreun element comparativ, întrucât istoria literaturii universale nu
înregistrează încă un mit Shakespeare, altul Goethe, altul Puşchin, altul
Mickiewicz, altul Whitman, altul Petăfi ş. a. m. d. Dar nici măcar doi poeţi
cu o soartă similară cu a lui Eminescu, Friedrich Holderlin la germani şi
Gerard de Nerval la francezi, n-au avut „privilegiul" unor mituri
românească, deşi ediţiile

corespunzătoare.

Ca de obicei, românii sunt cei mai înverşunaţi protocroniaci.
Dintre eminescologi, Theodor Codreanu e singurul care a încercat să
dibuiască un element specific unui mit în destinul poetului M. Eminescu şi
anume sacrificiul, Mitul Eminescu, Editura Junimea, Iaşi, 2004, cu o
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demonstraţie

bine articulată. Numai că doar sacrificiul, fie asumat de către
victimă, fie comandat de forţe oculte, nu-i suficient pentru alcătuirea
structurii unui adevărat mit. Sacrificiul are menirea de a produce o
renovaţie, ceea ce nu s-a întâmplat în cazul jertfei şi morţii lui Eminescu.
Oricum, lectura cărţii lui Theodor Codreanu i-ar fi oferit lui Lucian Boia
mai multe şi mai consistente probe pentru a încerca creionarea unui mit
cultural-politic. Dar se prea poate ca marea pasiune şi harul istoricului
Lucian Boia de-a confecţiunea mituri să fie măcar în scopul de a le dărâma,
întocmai ca un copil şugubăţ care îşi meştereşte cu sârg jucării doar să le
hăcuiască apoi cu deplină bucurie.
De mirare însă că Lucian Boia nu porneşte la drum cu binecunoscutul
pasaj din Istoria literaturii române de la origini până în prezent de G.
Călinescu, Bucureşti, Fundaţia Regală pentru Literatură şi Artă, 1941,
despre cele patru mituri fundamentale ale poporului român:
„Întâiul mit e Traian şi Dochia, simbolizând constituirea însăşi a
poporului român. El a încântat pe romanticii noştri în frunte cu Asachi, care
e primul getizant. Propriu zis circulă numele de Traian, de Dochia, Dochiţa,
în colinde. Asachi a răspândit povestea Dochiei, fata lui Decebal, urmărită
de Traian şi prefăcută de Zamolxe la rugămintea ei în stâncă spre a scăpa
de urmăritor. [ ... ]
Al doilea mit, cu ecou mai larg, e Mioriţa, cu punctul de plecare în
cântecul bătrânesc publicat de V. Alecsandri. Proporţiile mitului au crescut
în vremea din urmă până într-atâta încât s-au făcut comparări cu Divina
Commedia şi mulţi îl socotesc ca momentul iniţial al oricărei culturi
autohtone. Aci e simbolizată existenţa pastorală a poporului român şi chiar
unitatea lui în mijlocul real al ţării reprezentat de lanţul carpatic. [ ... ]
Mitul Meşterului Manole (Mănăstirea Argeşului din culegerea lui V.
Alecsandri) are mereu o iradiaţiune puternică. Tema, ca întotdeauna în
astfel de împrejurări, e de o circulaţie mai largă decât solul ţării, însă
versiunea română este originală şi autohtonizată întrucât se leagă de
vestita biserică de la Curtea de Argeş, a lui Neagoe ... [ ... ]
A patrulea mit este erotic. Sburătorul (care sub alt nume există şi la
popoarele înconjurătoare) este un demon frumos, un Eros adolescent, care
dă fetelor pubere turburările şi tânjirile întâiei iubiri. [ ... ]
Aceste patru mituri înfăţişează patru probleme fundamentale:
naşterea poporului român, situaţia cosmică a omului, problema creaţiei (şi
am putea zice în termeni moderni: a culturii) şi sexualitatea." (op. cit., p.
62-64)
Între timp, după trei sferturi de veac de la asemenea aserţiuni, s-a
dovedit că nu toate cele patru mituri fundamentale au temeiuri: Traian şi
Dochia era o invenţie a lui Gheorghe Asachi; Mioriţa are o variantă colindă
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încă

la anul 1794, culeasă de căpitanul Ioan Şincai, fratele cărturarului
ardelean Gheorghe Şincai. Iar existenţa pastorală a poporului român s-a
văzut cam firavă întrucât dintr-un sat abia dacă 10-15 bărbaţi practicau
oieritul sau transhumanţa. Din cele aproximativ 2000 de variante ale
Mioriţei (balade şi colinde), nimic nu ne îndreptăţeşte să considerăm
scenariul ritualic din asemenea texte relicta unui mit şi nu putem vorbi
despre un veritabil element mitologic decât în cazul imaginii A lumii
mireasă (fata de maior, fată de crai, cam de peste plai ... )
Balada Meşterului Manole, zice lumea bună, că vorbeşte despre jertfa
creaţiei artistice, când, în fapt epic, poporul ţine să arate cum pedepseşte
Dumnezeul un creator care, prin puterea şi măiestria artei sale, săvârşeşte o
jertfă păgână, în pofida interdicţiei „Să nu ucizi", pentru a preamări
credinţa în numele Tatălui, al Fiului şi al Sfăntului Duh. Astfel că legenda
ar povesti cum s-a iscat o făntână de lacrimi lângă Biserica din Răscruci (o
constelaţie din preajma Zodiei Ţapului la solstiţiul de iarnă).
Singurul subiect care conservă un substrat mitic pare a fi Zburătorul,
bântuind prin basme, balade, eresurile şi spaimele tineretului român de la
oraşe şi sate. Totuşi generozitatea mitologică a „divinului critic" G.
Călinescu nu l-a îndrituit să-l considere şi pe poetul M. Eminescu un mit,
până în 1941, nu chiar fundamental, dar nici măcar demn de luat în seamă.
Să ne lămurim însă în ce constă mitul M. Eminescu din viziunea
istoricului Lucian Boia: „Mitul Eminescu este o construcţie, într-un fel
necesară, izvorâtă din complexele culturii româneşti." (p. 30) Adică nu din
viaţa şi opera poetului Mihail Eminescu?
Altfel spus, în urma celor 4000 de exemplare răspândite din volumul
Poesii, editat de Maiorescu în anii 1884, 1885, 1888 şi 1889, elita
intelectuală românească nu provoacă un potop de cronici, recenzii şi
aprecieri critice în revistele şi ziarele din ţinuturile româneşti, ci doar. .. un
mit. Pe care istoricul Lucian Boia îl analizează cu atenţie: „Prima fază a
mitului eminescian stă aproape exclusiv sub semnul poeziei. Şi, încă mai
limitativ, sub semnul poeziei „desăvârşite" a ultimilor ani. Un mit de
asemenea amploare înălţat pe numai câteva zeci de piese poetice!" (p. 38)
Adică nu există! În fapt, un mit veritabil şi nu iscat „din complexele culturii
româneşti" ar fi fost de aşteptat să pornească dintr-o convingătoare
capodoperă precum Luceafărul, în paradigma literaturii unui popor oropsit
de istorie.
Din chiar al doilea capitol al eseului, „Organele-s sfărmate şi
maestrul e nebun!", impresia e alta: „Vor spune cei pătrunşi de
superioritatea absolută a poetului că în cazul lui nu de mit este vorba, ci de
purul adevăr. Cu alte cuvinte, Eminescu e într-adevăr chiar atât de mare pe
cât îl arată mitul. Chiar de-ar fi aşa, o asemenea judecată nu schimbă cu
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nimic fondul problemei. Mitule altceva. Arghezi, şi el un mare poet, poate
nu la fel de mare ca Eminescu, totuşi suficient de mare (în acest punct
discuţia riscă să devină cam şcolărească!) nu se bucură defel de un
asemenea privilegiu. Un personaj este mitificat atunci când o comunicate se
oglindeşte în el, se recunoaşte în el, apelează la el ca la un spirit călăuzitor.
Cu toate motivele din lume sau cu mai puţine motive, lucrul acesta nici nu
mai contează: odată zămislit, într-un context anume, mitul ajunge să aibă o
viaţă proprie, care nu mai e subordonată realităţii înconjurătoare." (p. 1516) Ce-ar putea fi totuşi mitul în care Arghezi ar fi la fel de mare ca
Eminescu?
În sfârşit, ni se lămureşte că mitul este o minciună, dar nu prea otova
şi nu-i de înţeles despre ce „privilegiu" ar fi vorba în cazul lui Eminescu.
Capodopera Luceafărul se publică în Almanachulu Societăţei Academice
„România Jună" din Viena în aprilie 1883, iar volumul Poesii iese de sub
tipar în ziua de 20 decembrie 1883, când poetul împlinea 34 de ani, dacă îi
socotim vârsta după însemnarea olografă din registrul Junimii: „20
decembrie I 849, Sf Ignat, Botoşani".
Apreciază cineva, la acea vreme, aceste două momente faste din
literatura română? Nici măcar Academia Română nu i-a acordat un premiu,
după cum observa peste câţiva ani Iosif Vulcan: ,,Eminescu, unul din cei
mai buni poeţi români, zace bolnav de mai mult timp. Cum suntem
informaţi, duce chiar şi lipsă. Judeţul său natal i-a vinil întru ajutor şi i-a
votat o sumuliţă pentru întreţinere. Dar publicul român? Dar aceia toţi câţi
s-au inspirat din lira lui Eminescu şi sunt încântaţi de geniul lui, de ce nuşi fac datoria? La alte naţiuni demult s-ar fi iniţiat o colectă şi s-ar fi
adunat sume frumoase. Noi ne mulţumim a lăuda pe poeţii şi bărbaţii
noştri de litere, dar nu jertfim o lăscae frântă pentru ei şi-i lăsăm să moară
de foame. Dar Academia Română? De ce nu i-a acordat încă nici un
premiu? Pentru că Eminescu nu ş-a presintat la concurs colecţia de poesii?
Dar conform statutelor, fiecare membru al Academiei are dreptul d-a
recomanda orice carte ce-i pare meritorie în literatura română. Însă nici
unul nu şi-a adus aminte de Eminescu!" („Familia", Oradea, nr. 29 din 19 I
31 iulie 1887, p. 345)
Premiul „Năsturel Herescu" din partea Academiei Române a fost
conferit lui Iuliu I. Roşca, pentru piesa de teatru Fata de la Cozia,
Bucureşti, 1886, jucată de altfel în 1883 la Teatrul Naţional din Bucureşti,
autorul fiind un frecventator al seratelor din salonul criticului Titu
Maiorescuu şi nimeni altul decât un comisar în Prefectura Poliţiei din
capitala Regatului României. Premiul academic însuma doar 4000 de lei,
cu care bolnavul Eminescu putea trăi liniştit măcar 16 luni de zile. Să fi fost
însă dramaturgul premiat chiar şeful ierarhic al poliţistului Ilie Nicolescu,
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aflat, ca din în tâmplare, în casa lui Maiorecu, în dimineaţa zilei de marţi,
28 iunie 1883, nu cu multă vreme înainte de sosirea poetului în vizită la
marele său protector?
Astfel lucra mitul în anii în care Eminescu încă trăia de azi pe mâine
şi singura înlesnire ce i s-a acordat cu mărinimie a fost . . . privilegiul
nebuniei!
Apoi, vreme de aproape jumătate de veac de la moartea poetului nu sau găsit mijloace, nici timp, nici loc pentru ridicarea unei statui în capitala
ţării, precum glosa înverşunat Perpessicius într-o notă răzleaţă,
Indezirabilul Eminescu, „Cuvântul", Bucureşti, an IX, nr. 2914, din 7
iunie 1933: „Toate încercările de a încetăţeni amintirea lui Eminescu în
această Capitală a tuturor schilodelilor politice, în bronz şi marmură, au
rămas fără ecou. Capitala care l-a martirizat nu-l doreşte nici după
moarte. Urmaşii eminenţelor electorale nu cedează cu nici un chip barajul.
Surghiunit în marginea Capitalei, în mormântul de la Belu, ei îşi socotesc
datoria împlinită dacă i-au pus la cap, cum a cerut dînsul, un tei.
Cît despre luceafăr, poartă singur de grijă să lumineze ... "
Cît despre templul copilăriei, ne luminează rindurile scrise de Const.
Cehan-Racoviţă, în ziarul „Suceava", an I, nr. 132, 16 iunie 1939, p. 3, cu
prilejul comemorării a patru decenii de la moartea poetului, nu-naltă parte
decît la Botoşani şi Ipoteşti:
„Pribeag sau poate dezrădăcinat am străbătut pe jos uliţele. Case
tihnite, bătrâneşti, cu grădiniţe cu flori în faţă şi cu livezi. O viaţă de demult
ironizată parcă de spiritul vremii de acum. Botoşanii au rămas ca nişte
moldoveni de odinioară. Am zărit merii cu fructele de aur din poveştile
spuse de bunica, am zărit ochii albaştri de dudue purtată în caretă, am
înţeles farmecul ferestrelor visătoare şi al cerdacului sfătos alintat de liliecii
înfloriţi şi nucii din tei bătrâni. Mă mângîia gândul că dacă Botoşanii au
rămas aşa cum sunt, uitaţi pe nedrept, au rămas cu tradiţia culturală ce nu o
poate lua nimeni. Ce mă adusese oare de departe aici? Ceea ce nu-mi
puteau da alte oraşe cu palate, cu bogăţii imense în ele: locul natal al lui
Eminescu. Comemorarea a patru decenii de la moartea lui. Şi mi se înălţau
gândurile. În ajunul sărbătoarei Sf. Petru, ora hărăzită de pietatea tuturora
pentru Luceafărul poeziei româneşti şi geniul universal născut de naţiunea
noastră. În dimineaţa aceea minunată mi-am împărtăşit sufletul din
nemurirea lui. Îngenuncheam la un altar tot aşa de covârşitor ca şi
divinitatea. Chipul de bronz din faţa şcoalei Marchian aştepta întâlnirea
botoşănenilor după cum era fixată în programul comemorării, ca de aici, cu
toţii să plecăm la Ipoteşti. Nimeni. Nu ştiam ce să cred. Să gândesc de rău
la botoşăneni? Şi totuşi în oraşul florilor nici una persoană la statuie. Nici
una! Şi mă durea impietatea aceasta. Pe fruntea nemuritoare şi rece a
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bronzului am înţeles adevărul fără noroc la viaţă şi uitat după moarte.
Negrii ar fi fost mai înţelegători faţă de mormântul unui şef de trib al lor.
În sfârşit, s-au adunat câţiva admiratori. Tăceau buzele noastre şi privirile
căutau să se ferească. Am plecat la parastas, la lpoteşti - departe de vreo 6
kilometri de oraş. Poate acolo ... În zadar. .. Nici un pelerinaj. Şoseaua
pustie, doar câteva automobile se îndreptau înspre locul scump. Îmi
tremura şi inima, şi sufletul, şi gândul.
Din şosea, un drum de ţară primitiv. Ne dojeneau parcă ogoarele că
nu suntem în stare să preţuim calea acesta scurtă. Şi pe creasta dealului
puţine gospodării răzleţe. Expresivitatea celui mai sărac sat românesc. Satul
cel mai uitat şi lăsat în părăsire. Aici a copilărit Eminescu. Numai pădurea
rămăsese aceeaşi şi soarele şi frumuseţea naturii. Încolo, o biserică mică,
ctitoria mamei lui Eminescu, cu păreţii crăpaţi, gata să se năruie şi ea. O
clopotniţă aparte de lemn, strâmbă şi şubredă. Pe aici, prin iarba din jurul
bisericii s-a jucat copilul genial. Pe aici a prins fluturi şi l-a chemat
pădurea. Dar unde e casa părintească a poetului? Câte secole au trecut de
nu se mai vede nici urmă din ce-a fost. Nici un părete, nici un stâlp de la
cerdac, nimic. Să fie numai patruzeci de ani de la moartea lui Eminescu! Şi
la câţiva paşi de biserică, moloz. Pe locul acesta cu câţiva ani în urmă încă
dăinuia casa în care a trăit căminarul Eminovici şi coana Raluca, şi fraţii şi
sora lui Eminescu. Barbaria grecoteiului Papadopol a dărâmat-o şi
impietatea unei naţiuni care a putut îngădui aşa ceva. Tăiaţi şi teii din jurul
casei; mai rămăseseră doar câţiva pomi. Numai pădurea nu au răpus-o încă.
E prea mare, se întinde până la Hârlău! scaunului domnesc de odinioară.
Şi un sobor de preoţi au oficiat parastasul. Arama clopotului trist
plângea în lumina de vară. Dar unde erau botoşănenii, atâţia intelectuali
pe care-i are acest oraş? Unde era tradiţia culturală? Veniseră doar câţiva.
Armata n-a lipsit.
Puţini ţărani şi ţărance holbau ochii nedumeriţi: ce-o mai fi şi asta? Şi
s-a pus piatra fundamentală a bisericii nouă ce se va ridica lângă cea veche.
Când va fi şi minunea asta? Apoi un muzeu Eminescu. Vorbe late ţinute la
discursuri. În viaţa mea nu am văzut o sărbătoare mai fadă. Vinovată era şi
oficialitatea şi indolenţa botoşănenilor. Casa părintească a lui Eminescu nu
ar fi fost dărâmată, dacă botoşăneni cei mai în drept nu ar fi apelat la
suflarea românească pentru strângerea fondurilor cu care să răscumpere
relicva sfăntă din mâna grecoteiului Papadopol. Afurisit să-i fie numele pe
vecie! În ţara în care aproape în fiecare duminică se strâng bani pentru orice
înjghebări neserioase, s-ar fi găsit pentru satul copilăriei lui Eminescu. Încă
nici până astăzi locul unde e biserica şi casa părintească a genialului poet
nu a fost expropriat pe sama statului. Se poate crede? În satul Ipoteşti nu
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există şcoală!

Dar câte pelerinaje fuseseră până acum aici? Venit-au
vreodată Societatea Scriitorilor Români sau ale societăţi culturale?"
Precum se vede, o sumă de ingrediente ... strigătoare la cer, ce
alcătuiesc ... mitul poetului Eminescu!

*

Capitolul III, Admiratori, critici, contestatari, din eseul semnat de
Lucian Boia, înfăţişează mai la obiect fluxul receptării critice a poeziei lui
Eminescu, dar într-un mod aleatoriu, dacă nu chiar dezordonat pentru
probitatea unui istoric, şiragul fiind: Alexandru Grama, Mihail Eminescu.
Studiu critic, Blaj, 1891; Nicolae Petraşcu, Mihail Eminescu. Studiu
critic, 1892; Aron Densuşianu, Istoria limbii şi literaturii române, ediţia a
II-a, Iaşi, 1894, p. 301-303; Ilie Cristea, Via/a şi opera lui Eminescu,
Budapesta, 1895; Anghel Demetriescu, Mihai Eminescu, Bucureşti, 1903,
şi Ion Scurtu, Mihail Eminescu 's Leben und Prosaschriften, Leipzig,
1903, ca să ne oprim în capul veacului al XX-iea.
Alcătuiesc aceste modeste studii un fundament pentru un mit
Eminescu? Au provocat serbări închinate poetului, i s-au înălţat
monumente pe la crucea drumurilor, au fost ridicaţi autorii în slava cerului?
Nimic semnificativ şi explicaţia o dă chiar eseistul: „S-ar spune chiar că
mitul s-a constituit în ciuda absenţei unui mesaj naţional semnificativ" (p.
48) Din ce pricină şi în care scop? Absolut hazardat! Avem, aşadar, un mit
fără de adevăr şi fără de semnificaţie.
Octav Minar, colecţionar de documente eminesciene şi biograf „Intră în scenă în momentul când, odată cu amplificarea peste margini a
mitului eminescian, creşte consistent şi interesul pentru viaţa poetului." -,
publică trei volumaşe, Cum a iubit Eminescu (1911), Veronica Miele muza lui Eminescu (1914) şi Simfonia venefiană (1936), pe care istoricul
Lucian Boia le critică aspru tocmai pentru faptul că falsurile colportorului
nu-l ajută la ornamentaţia mitului eminescian. Or, în acest punct, eseistul ar
fi trebuit să abandoneze făgaşul problematic al mitului şi s-o cotească ceva
mai spornic pe cărarea mistificaţiilor. Iar despre alţi comentatori şi glosatori
- Nicolae Iorga, Eugen Lovinescu, G. Călinescu, Garabet lbrăileanu numai de bine!
Mai mult: „Bătălia mitologică s-a desfăşurat, nu mai puţin intens, în
jurul fondului psihologic şi comportamental al poetului. Să fi fost nebunia,
declanşată în 1883, un accident neaşteptat, sau consecinţa unei predispoziţii
genetice. Pentru N. Zaharia, nu există îndoială: Eminescu a fost un
nevrozat, un dezechilibrat." (p.111)
În zadar urmăreşte cititorul să vadă între cine şi cine „s-a desfăşurat
bătălia mitologică", când anume şi în ce spaţiu (naval, terestru, aerian,
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academic sau fantastic); în zadar va căuta elemente din fondul „psihologic
şi comportamental al poetului", urmarea logică e doar că G. Călinescu l-a
considerat pe poet un „copil al naturii", aşadar nu „tarat psihic", pentru că
pe tânărul critic l-a inspirat profesorul italian Ramiro Ortiz: ,,În viziunea lui
Călinescu, Hyperion are o latură cât se poate de terestră." (p.112)
Dar parcă era vorba de . . . fondul psihologic şi comportamental al
poetului, de predispoziţii genetice şi nicidecum de congruenţa cu personajul
Hyperion! Ecuaţia redundantă survine şi după citarea pasajului care încheie
biografia scrisă de G. Călinescu pe o foarte .. .înaltă notă mitologică:
,,Astfel se stinse in al optulea lustru de viaţă cel mai mare poet pe care l-a
ivit şi-l va ivi vreodată poate pământul românesc.[. ..] până când acest
pământ să-şi strângă toate sevele şi să le ridice in ţeava subţire a altui crin
de tăria parfumurilor sale."
Şi comentariul eseistului: admirativ - „Splendid pasaj, memorabil";
maliţios cât cuprinde - ,,Să nu ne întrebăm de unde ştie biograful că aşa vor
sta lucrurile.", şi fantasmagoric - „Ieşit din viaţă, poetul capătă dimensiuni
cosmice, devine veşnic precum Hyperion." (p. 113)
Asta spre necazul eseiştilor care se bulucesc să sfâşie câte o aşchie
zdrenţuită din veşnicia poetului.
Cum a fost prăznuite primele decenii de la moartea poetului
Eminescu pe plaiurile botoşănene, aşadar în scurtă vreme de la închegarea
„mitului" consacrator al „românului absolut", aflăm dintr-un reportaj tipărit
de Const. Cehan-Racoviţă, „Suceava", an I, nr. 132, 16 iunie 1939, p. 3:
„În ajunul sărbătoarei Sf. Petru, ora hărăzită de pietatea tuturora
pentru Luceafărul poeziei româneşti şi geniul universal născut de naţiunea
noastră. În dimineaţa aceea minunată mi-am împărtăşit sufletul din
nemurirea lui. Îngenuncheam la un altar tot aşa de covârşitor ca şi
divinitatea. Chipul de bronz din faţa şcoalei Marchian aştepta întâlnirea
botoşănenilor după cum era fixată în programul comemorării, ca de aici, cu
toţii să plecăm la lpoteşti. Nimeni. Nu ştiam ce să cred. Să gândesc de rău
la botoşăneni? Şi totuşi în oraşul florilor nici una persoană la statuie. Nici
una! Şi mă durea impietatea aceasta. Pe fruntea nemuritoare şi rece a
bronzului am înţeles adevărul fără noroc la viaţă şi uitat după moarte.
Negrii ar fi fost mai înţelegători faţă de mormântul unui şef de trib al lor.
În sfârşit, s-au adunat câţiva admiratori. Tăceau buzele noastre şi privirile
căutau să se ferească. Am plecat la parastas, la Ipoteşti - departe de vreo 6
kilometri de oraş. Poate acolo ... În zadar. .. Nici un pelerinaj. Şoseaua
pustie, doar câteva automobile se îndreptau înspre locul scump. Îmi
tremura şi inima, şi sufletul, şi gândul.
Din şosea, un drum de ţară primitiv. Ne dojeneau parcă ogoarele că
nu suntem în stare să preţuim calea acesta scurtă. Şi pe creasta dealului
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puţine gospodării răzleţe.

Expresivitatea celui mai sărac sat românesc. Satul
cel mai uitat şi lăsat în părăsire. Aici a copilărit Eminescu. Numai pădurea
rămăsese aceeaşi şi soarele şi frumuseţea naturii. Încolo, o biserică mică,
ctitoria mamei lui Eminescu, cu păreţii crăpaţi, gata să se năruie şi ea. O
clopotniţă aparte de lemn, strâmbă şi şubredă. Pe aici, prin iarba din jurul
bisericii s-a jucat copilul genial. Pe aici a prins fluturi şi l-a chemat
pădurea. Dar unde e casa părintească a poetului? Câte secole au trecut de
nu se mai vede nici urmă din ce-a fost. Nici un părete, nici un stâlp de la
cerdac, nimic. Să fie numai patruzeci de ani de la moartea lui Eminescu! Şi
la câţiva paşi de biserică, moloz. Pe locul acesta cu câţiva ani în urmă încă
dăinuia casa în care a trăit căminarul Eminovici şi coana Raluca, şi fraţii şi
sora lui Eminescu. Barbaria grecoteiului Papadopol a dărâmat-o şi
impietatea unei naţiuni care a putut îngădui aşa ceva. Tăiaţi şi teii din jurul
casei; mai rămăseseră doar câţiva pomi. Numai pădurea nu au răpus-o încă.
E prea mare, se întinde până la Hârlăul scaunului domnesc de odinioară.
Şi un sobor de preoţi au oficiat parastasul. Arama clopotului trist
plângea în lumina de vară. Dar unde erau botoşănenii, atâţia intelectuali
pe care-i are acest oraş? Unde era tradiţia culturală? Veniseră doar câţiva.
Armata n-a lipsit.
Puţini ţărani şi ţărance holbau ochii nedumeriţi: ce-o mai fi şi asta? Şi
s-a pus piatra fundamentală a bisericii nouă ce se va ridica lângă cea veche.
Când va fi şi minunea asta? Apoi un muzeu Eminescu. Vorbe late ţinute la
discursuri. În viaţa mea nu am văzut o sărbătoare mai fadă. Vinovată era şi
oficialitatea şi indolenţa botoşănenilor. Casa părintească a lui Eminescu nu
ar fi fost dărâmată, dacă botoşănenii cei mai în drept nu ar fi apelat la
suflarea românească pentru strângerea fondurilor cu care să răscumpere
relicva sfăntă din mâna grecoteiului Papadopol. Afurisit să-i fie numele pe
vecie! În ţara în care aproape în fiecare duminică se strâng bani pentru orice
înjghebări neserioase, s-ar fi găsit pentru satul copilăriei lui Eminescu. Încă
nici până astăzi locul unde e biserica şi casa părintească a genialului poet
nu a fost expropriat pe sama statului. Se poate crede? În satul Ipoteşti nu
există şcoală! Dar câte pelerinaje fuseseră până acum aici? Venit-au
vreodată Societatea Scriitorilor Români sau ale societăţi culturale? "
Iar spre a cumpăni dimensiunile „cosmice" căpătate de poetul M.
Eminescu în decursul unei jumătăţi de veac de la moartea lui ar fi suficient
să urmărim cum s-a desfăşurat comemorarea de la Academia Română din
ziua de vineri, 16 iunie 1939, şi avem o mărturie grăitoare în Jurnalul
prozatorului Liviu Rebreanu:
,,Şedinţă solemnă la Academie pentru comemorarea cincantenarului
morţii lui Eminescu. Vine şi regele, precedat de Călinescu, Urdăreanu şi o
serie de miniştri şi jumătăţi. Publicul puţin şi cam pestriţ. În incintă mai
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mulţi corespondenţi şi

Radu Cosmin În haină gris. (Mai târziu soseşte şi
Bassarabescu în haine maron.) Regele e frumos şi parcă puţin trist. Poate
moartea lui Condiescu? ... Motru face o introducere de vreo zece minute,
apoi vorbeşte Caracostea, bine şi pe alocuri impresionant. Între ei a spus şi
regele câteva cuvinte bine improvizate ca totdeauna. Pe urmă regele a
coborît În incintă, a felicitat pe Caracostea şi a dat mâna simplu cu toţi
academicienii şi apoi s-a retras cu toată suita, ducându-se la concursul
hipic.
Iorga n-avea deloc astâmpăr. Din pricina alegerii lui Argentoianu la
preşedinţia Senatului. A venit cu o serie de epigrame la adresa lui, iar În
timpul conferinţelor mi-a cerut un creion şi a mai făcut una. Altfel mereu
căsca şi se plictisea, căutând a vorbi Încet În dreapta şi stânga, parcă spre a
arăta că nu se impresionează de prezenţa regelui. A Întins mâna lui
Sadoveanu, cu care nu vorbeau până azi, iar pe urmă i-a dat să citească o
piesă a sa Alexandru cel Mare În corectură, plângându-se că n-a fost
înţeleasă. Îmi spuse că are acum o piesă Sulla, în care combate dictatura,
dacă guvernul nu-i va face plictiseli.
După plecarea regelui, a citit Murnu o aşa-zisă conferinţă despre
Eminescu, lamentabilă din toate punctele de vedere. L-am îmbrăţişat pe
Caracostea. Era emoţionat. Vorbeam cu el, Petrovici şi Capidan despre
greutatea de a vorbi despre Eminescu, În legătură cu Murnu. Toată lumea
crede că se pricepe la literatură, când În realitate ... «Nu se pricepe deloc!»,
observă Antipa. «Dar votează!», adaogă ironic Petrovici, cu aluzie la
votările contra scriitorilor." (Liviu Rebreanu, Jurnal, II, Text ales şi stabilit,
studiu introductiv de Puia Florica Rebreanu, Addenda, note şi comentarii de
Niculae Gheran, Editura Minerva, Bucureşti, 1984, p. 175)
Într-un cuvânt, o manifestare destul de sobră şi doar privilegiul regal
pentru „concursul hipic"!
Nimerit ar fi fost ca Lucian Boia să-şi pornească totuşi demersul
critic de la oarece concluzii din investigaţiile savantului Mircea Eliade,
care, în capitolul I, Structura miturilor, din Aspecte ale mitului, în
româneşte de Paul G. Dinopol, Prefaţă de Vasile Nicolescu, Editura
Univers, Bucureşti, 1978, după versiunea franceză a autorului Aspects du
Mythe, Gallimard, Paris, 1963, tradusă mai întâi în limba engleză şi
publicată sub titlul Myth and Reality, în colecţia „Word Perspectives", a
Editurii Harper & Row din New York, 1962, găsea mitului următoarele
elemente structurale:
„ 1 - mitul, aşa cum îl trăiesc societăţile arhaice, constituie istoria
faptelor fiinţelor supranaturale; 2 - că această istorie este considerată ca
fiind absolut adevărată (pentru că se referă la nişte realităţi) şi sacră
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(pentru că este opera fiinţelor supranaturale); 3 - că mitul se referă
întotdeauna la o „creaţie", el povesteşte cum a ajuns un lucru să existe sau
cum a luat naştere o comportare, o instituţie, un fel de a munci; acesta e
motivul pentru care miturile constituie paradigmele oricărui act omenesc
semnificativ; 4 - ci, avînd cunoştinţă de mit, cunoaştem „originea"
lucrurilor şi astfel ajungem să le dominăm şi să le manipulăm după bunul
nostru plac; nu este vorba de o cunoaştere „exterioară", abstractă, ci de o
cunoaştere pe care o „trăim" în chip ritual, fie narînd mitul în cursul unei
ceremonii, fie efectuînd ritualul căruia el îi serveşte drept justificare; 5 - se
poate spune, în sfirşit, că, într-un fel sau altul, „trăim" mitul, în sensul că
suntem pătrunşi de puterea sacră, exaltantă a evenimentelor pe care ni le
rememorăm şi le reactualizăm." (p. 18-19)
Din păcate, nici unul dintre aceste praguri mitice nu se pot repera în
mitul Eminescu încropit de Lucian Boia, care îşi centrează investigaţia pe o
accepţie superficială şi derizorie din limbajul cotidian, cea de a doua
semnificaţia prinsă în Le petit Laruosse en couleurs, Paris, 1994:
„ Mythe gr. Mythos - 1. Recit populaire ou litteraire mettant en scene
des etres surhumains et des actions imaginaires, dans lesquels sont
transposes des evenements historiques, reels ou souhaites, ou dans lesquels
se projettent certains complexes individuels ou certains structures sousjacentes des raports familiaux et sociaux. 2. Construction de l'esprit qui ne
repase pas sur un fond de realite. 3. Representation symbolique qui
influence la vie sociale. Le mythe du progres." [În accepţia a treia francezii
au chiar mituri ... coloniale, precum argumentează Bernard Emont, Mythes
et reves fondateurs de la Nouvelle-France, L 'Harmatan, Paris, 1985
(despre expediţia, viaţa în Canada şi scrierile lui Marc Lescarbot (15751640)].
Într-un cuvânt, Lucian Boia incriminează falsitatea din fondul
himeric fluturat în jurul vieţii şi operei lui Mihail Eminescu şi se
hazardează să scrie vârtos despre expansiunea unui mit eminescian, după
oarece principii şi ingrediente, căci: „Geneza oricărui mit presupune o
emoţie împărtăşită. Nu se nasc mituri la „rece". Două sunt ingredientele
care, fuzionând, au declanşat în acest caz procesul mitologic.
Mai întâi, fireşte poezia. Poezia eminesciană a anilor ultimi, limpede
şi armonioasă, pe deplin eliberată de „surplusul" şi de obscurităţile primei
maniere. Inteligibilitatea şi muzicalitatea au fost factori decisivi, dat fiind
că o mitologie răspunde sentimentului general, nu doar gustului unui cerc
de cunoscători rafinaţi." (p. 15-16)
Altfel spus, mitul Eminescu răspunde unui sentiment general
provocat de falsuri şi pentru acest fapt trebuie mai întâi bine temperat şi
mai apoi distrus cu încetinitorul.
355

https://biblioteca-digitala.ro

La Steaua „e o problemă astronomică expusă foarte limpede, şi o
paralelă nu mai puţin limpede între imaginea stelei dispărute şi nostalgia
trecutei iubiri." (p. 17) În fapt, e vorba de o parabolă, similară cu cea a
Semănătorului din Evanghelii.
„Şi Luceafărul - glosează Lucian Boia - , poemul „suprem" al lui
Eminescu, are un înţeles cât se poate de explicit (în ciuda exegeţilor care au
încercat să-l mai complice)" şi eseistul reproduce notiţa poetului pe versiunea
Legenda Luceafărului: ,,Aceasta e povestea. Iar înţelesul alegoric ce i-am
dat este că, dacă geniul ... El n-are moarte, dar n-are nici noroc." (p. 18)
Dar despre ce geniu e vorba în Luceafărul? Sau ce geniu înfăţişează
Hyperion? Pe eseist nu-l bântuie asemenea întrebare, din moment ce
Eminescu se bucură de „privilegiul" de a fi socotit cel mai mare poet
român! Ceea ce este un prim ingredient în reţeta mitului eminescian definit
de istoricul Lucian Boia.
Al doilea ingredient este „nebunia".. . şi din acest punct eseistul se
zbate şi el în capcana alienaţiei poetului, căci „oricare ar fi diagnosticul
corect al bolii" - de precizat că nici un medic nu l-a consultat pe pacientul
Mihail Eminescu la internarea în stabilimentul dr. Şuţu - „cert este că
poetul a suferit o brutală prăbuşire psihică şi intelectuală". (p. 21) Sau:
„îmbolnăvirea poetului e bine confirmată documentar: „Eminescu, început
de alienaţie mintală, după părerea mea." notează Maiorescu ... "(p. 197)
Pe ce-şi întemeiază Lucian Boia asemenea afirmaţie? Doar pe
sofisma autorităţii semnate de Titu Maiorescu - avocat, filosof, literat,
politician, dar nu medic! -, care în Însemnările sale nota în ziua de luni, 30
mai I 11 iunie 1983: ,,Eminescu, început de alienaţie mintală, după
impresia mea." Aşa stă scris în ediţia Însemnări zilnice, voi. II (18811886), Îngrijită de I. Rădulescu-Pogoneanu, Editura Socec, Bucureşti,
1939, p. 187.
Numai că, îndată ce mergem la manuscrisul în limba germană:
„Montag 30 Mai 83,
Zu heiss. Heute 6 Yz bei mir zu Mittag der amerikanische Gesandte E.
Schuyler, Beldimano, Gane, Jacques und Frau, Kremnizens, Annette,
Eminescu. Sehr gemi.itlich bis 11 Yz zusammen geblieben. Eminescu
Anfang von Irrsinn nach meinem Eindruck."
Care în traducere înseamnă:
,,Luni, 30 mai 1883
Prea cald! Astăzi la 6 Yi la prînz la mine ministrul American E.
Schuyler, Beldimano, Gane, Jacques [Negruzzi] şi doamna, al-de
Kremnitz, Annette, Eminescu. Rămas cu toţii în cea mai plăcută atmosferă
pînă la 11 Yi. Eminescu, început de alienaţie mentală, după impresia mea. "
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Găsim două incongruenţe uşor

de observat: una, între ora când
oaspeţii iau masa - la „6 Vi'' (seara şi în nici un caz dimineaţa) şi cuvântul
„Mittag", pentru că, dacă în limba română „prânz" din traducere poate avea
şi înţelesul „masă de seară", în limba germană „Mittagszeit" are sensul de
„amiază". A doua însă e mai semnificativă, căci masa şi taifasul boieresc
urmează cinci ore „în cea mai plăcută atmosferă". Doar Eminescu dă
impresia, şi doar amfitrionului, unui „început de alienaţie mentală". Ce va
fi făcut poetul? A cântat, a dansat, a fluturat din mâini, a râs zgomotos? S-a
hrănit „numai cu narcotice şi excitante; abuz de tutun şi de cafea ... ,
mâncări şi băuturi fără alegere şi rară măsură"? Nimic. Sau poate în
discuţia cu ministrul american va fi expus cu năduf elemente concrete
despre expansiunea imperiului Austro-Ungar şi a celui German către ...
Porţile Orientului?
Se prea poate însă ca incongruenţa dintre „cea mai plăcută
atmosferă" şi „început de alienaţie" la Eminescu să provină din inserţia
ulterioară a ultimei propoziţii căci, spre deosebire de notaţiile altor zile,
unde criticul lasă un spaţiu între o zi şi următoarea, aici cuvintele despre
Eminescu sunt scrise pe jumătatea rândului de la „zusammen gebliben" în
continuare şi coborîte în intervalul rămas liber. Propoziţia a fost subliniată
cu un creion albastru, nu se poate şti dacă de critic sau de către editorul de
mai târziu. Destul că pe margine, cu creion roşu, se face trimitere la ziua de
joi, 23 iunie 1883.
În ziua de miercuri, 22 iunie I 4 iulie 1883, Maiorescu se îngrijeşte printr-o telegramă - să reţină la Hotel Nanoescu din Curtea de Argeş „cea
mai bună odae" pentru două persoane: baronul Anton Fr. Saurma, ministrul
ambasador al Germaniei la Bucureşti, şi contele Monts.
Nu-i de mirare că, după întrevederea criticului cu ambasadorul Anton
Fr. Saurma, următorul simptom al bolii poetului se manifestă mai straşnic
şi e consemnat de Maiorescu în ziua de joi, 23 iunie, cu doar cinci zile
înainte de intrarea în funcţiune a cămeşoiului de forţă:
„Donnestag 23 Juni 83.
Sehr warm, Lauerei um vom Hurmuzachi verlangte Erklărung vom
Minister des Ăusseren. abends th. Rosetti samt Frau und der junge
Beldimano bei uns zu Tisch. Auch Eminescu der immer ausgespro-chener
irrsinnig wird. Sehr erregt, gesteigertes Selbstgefiihl (albanisch lemen)!
Will Mănch werden, aber in Bukarest bleiben."
Joi, 23 iunie 1883:
„Foarte cald. Alergătură pentru declaraţia cerută de Hormuzachi de
la Ministerul de externe. Seara Th. Rosetti cu doamna şi tînărul Beldimano
la noi la masă. Şi Eminescu, care devine, din ce în ce mai evident, alienat.
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Foarte excitat, sentiment al personalităţii exagerat (să Înveţe acum
albaneza!), vrea să se călugărească, dar să rămînă În Bucureşti. "
Nici din aceste notaţii nu se întrevede vreun act serios de alienaţie iar
intenţia de a se călugări a lui Eminescu poate fi şi o formă de protest
extremist faţă de cele ce se petrec în lumea mireană. Dar nici călugăria şi
nici sinuciderea, ca să ne amintim că, într-o însemnare zilnică, la un
moment dat şi Maiorescu îşi dorea moartea precipitată prin împuşcare cu
propriul revorver, nu sînt semne de alienaţie şi de „sentiment al
personalităţii exagerat".
Peste patru zile, duminică, 26 iunie 1883, baronul Saurma se prezintă
la ministrul prezident I. C. Brătianu şi transmite guvernului român
ameninţarea - „în secret şi precaut, pentru a nu da prilej de iritare" - din
partea lui Bismarck: România poate să-şi piardă independenţa şi
integritatea teritorială dacă mai continuă politica de atracţie asupra
populaţiei româneşti din Transilvania: „ Un conflict provocat din propria
vină cu Austro-Ungaria ar putea fi fatal pentru existenţa României şi ar
pune sub semnul Întrebării păstrarea integrităţii ei teritoriale." (Ein
selbstverschuldeter Konflikt mit Osterreich-Ungam konne fiir die Existenz
Rumăniens verhăngnisvoll werden und die Aufrechterhaltung der
teritorialen Integrităt in Frage stellen. Dies sei nicht etwa der Ausdruck
seiner peronlichen Meinung, sondem die Anschauung des Reichkanzlers,
dessen Gabe in die Zukunft zu schauen, nicht unter Zweifel stehen werde.")
Maiorescu notează şi el în însemnările sale zilnice:
,,Duminică 26 iunie I 8 iulie I 883. La ora 4 dimineaţa, înainte de
răsăritul soarelui, 15° R. - Eminescu e vorba să plece astăzi la Botoşani, ieri
era însă moleşit şi mult mai liniştit. - Vrednică de însemnat scrisoare a lui
Slavici, care a plecat ieri la Hali, despre aţâţările lui Rosettaki şi ale poliţiei
în contra Austro-Ungariei la societatea «Carpaţii», pe când ministrul
Sturdza vrea să potolească lucrurile. - La 6 Vi seara primblare cu trăsura la
Măgurele (1 oră), de acolo însă la stânga (privind de la Bucureşti) pe şosea
bună, prin 4 sate (Măgurele, Mierlari, Jilava şi încă unul), pe la cimitirul
Bellu afară din oraş şi la Filaret, acasă, o oră şi Vi. Încântătoare vieaţă
ţărănească dumineca pe la ora 8 seara."
Dar unde este scrisoarea lui Ioan Slavici? Notaţia criticului
inversează lucrurile, căci mai întâi au fost „aţâţările" în legătură cu
Societatea „Carpaţii", motiv pentru care şi Eminescu şi Slavici trebuie să
părăsească urgent capitala, primul, mergând la Botoşani, iar al doilea peste
hotare, la Halle, ca să-şi caute de ... sănătate. În fapt, amândoi împricinaţii
în Societatea „Carpaţii" nu au plecat în conformitate cu un plan cunoscut
sau perfectat de „amicii reci": Slavici a mers într-un sat de lângă Bucureşti,
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în mod sigur la moşia Oteteleşanu, unde era şi profesor la şcoala boierească
de la conac, iar Eminescu a rămas în Bucureşti. Plimbarea lui Maiorescu,
fără a preciza dacă era împreună cu Livia sau cu altcineva, pe o căldură
copleşitoare chiar şi la ora 6 seara, trebuie să fi avut o ţintă urgentă şi nu de
dragul peisajului estival: întâlnirea cu Ioan Slavici!
În ciuda unei atât de „încântătoare" preumblări, Maiorescu are totuşi
o noapte agitată: ,,Luni 2 7 iunie I 9 iulie 83. Nu pot dormi bine, la ora 3
deştept şi scriind."
Dar Titu Maiorescu a consemnat în jurnalul său chiar cele întâmplate
în ziua de
„Marţi 28 iunie I JO iulie 1883, Bucureşti ...
Astăzi, Marţi, la ora 6 dimineaţa, o carte [de vizită] de la d-na
Slavici, la care locuieşte Eminescu, cu aceste rânduri scrise: «Domnu
Eminescu a înnebunit. Vă rog faceţi ceva să mă scap de el, căfoarte reu.»
Curând după aceea Simţion la mine, întâia oară. M-am dus cu el la Dr.
Suţu şi am pus să se pregătească în a sa casă de sănătate o cameră pentru
Eminescu; am luat asupra mea plata pentru aceasta, 300 de lei pe lună;
apoi am venit acasă, am înştiinţat încă pe Th. Roseti despre aceasta. Pe la
1O veni cu trăsura la mine Eminescu, binecuvântă, cu privirea fixă, pe soţia
mea şi pe Ilie Nicolescu care tocmai pleca, mă îmbrăţişă tremurând. Eu îi
arătai pe Hermes şi pe Venus din Melos, la care el zise, cu privirea în
extaz: «Lasă, că va reînvia arta antică!» Potrivit înţelegerei [ce avusesem
cu Simţion], i-am spus că trebue să se ducă la Simţion, pentru Societatea
«Carpaţii». Mi-a cerut să-i dau 5 lei pentru trăsură şi a plecat cu trăsura
acolo [la Simţion]. De acolo e vorba să fie dus la Dr. Suţu. Numai de s-ar
face asta fără greutate! - A venit apoi la mine Caragiali, la masă; a
izbucnit în lacrămi când a auzit ce e cu Eminescu. - Eu a trebuit să mă duc
să pledez la Curtea de casaţie. Foarte cald! În zilele trecute încercări de
aranjament Alex. Soutzo din Atena cu Vlahoutzi.
Ciudat că eu şi în acest an intru în călătoria de vacanţă cu o scenă
de alienaţie; anul trecut, scena de noapte cu Hella Herrmann, în laşi."
(ibidem, p.191)
Şi

aceste însemnări stârnesc nedumerire:
1. Câte bilete a primit Maiorescu în acea dimineaţă despre nebunia
lui Eminescu, pentru că Slavici scrie în amintirile sale că el însuşi i-a trimis
criticului un asemenea bilet prin chiar curierul. .. Eminescu?
2. De ce nu păstrează criticul biletul de la doamna Slavici alături de
scrisoarea, mult mai importantă, de la soţul acesteia?
3. Cum se explică strania coincidenţă între sosirea biletului d-nei
Slavici - la ora 6 dimineaţa! - şi venirea „curând după aceea" - nu mai
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târziu de 6 şi jumătate - a lui Simţion? Nu cumva acesta a fost convocat din
ziua precedentă să se prezinte exact la acea oră, 6 şi jumătate?
4. Dar prezenţa comisarului de poliţie Ilie Nicolescu în casa lui Titu
Maiorescu înainte de ora 1Odimineaţa şi înainte de sosirea lui Eminescu?
5. Biletul d-nei Slavici are în viziunea lui Maiorescu, om al legilor
totuşi, greutatea unui proces verbal asupra examinării bolnavului de către o
comisie de medici, din cât că mentorul Junimii se grăbeşte la dr. Al. Şuţu să
pregătească internarea lui Eminescu?
6. Ce temei pentru diagnoza „alienatului" găseşte Maiorescu în scrisa
doamnei Slavici când în casa unde locuia M. Eminescu era o permanentă ...
nebunie conjugală?
7. Cu asemenea preparaţie pentru încătuşarea poetului nu mai era
nevoie ca Eminescu „să devină din ce în ce mai evident, alienat".
8. Maiorescu îşi culege sugestia „alienaţiei" amintindu-şi, în
pregătirile pentru plecarea peste hotare, cele petrecute, un an în urmă, cu
doamna Hella Herrmann, în Iaşi.
9. A doua zi, miercuri, 29 iunie I 11 iulie 1883, dacă o comisie de
medici l-ar fi examinat pe poet şi l-ar fi diagnosticat „sănătos", „liniştitul"
pacient Mihail Eminescu nu putea fi externat din stabilimentul dr. Şuţu
decît în temeiul unei cereri din partea celui care a solicitat internarea acelaşi Titu Maiorescu; or, acesta se întoarce în ţară abia peste o lună şi
jumătate!!!

Cam acestea ar fi „ingredientele" ce alcătuiesc mitul camizolului de
forţă în care a fost îndesat ziaristul M. Eminescu la baia Mitraşewschi, în
ziua de marţi, 28 iunie I I O iulie 1983 ...
Am reluat şi rezumat un pasaj din cartea Simptomuri politice În
boala lui Eminescu, Timpul, Iaşi, 2005, sau ediţia a doua, Criterion
Publishing, Bucureşti, 2009, tocmai pentru că domnul Lucian Boia o
pomeneşte dar n-a citit-o. Aşijderea, nu a citit nici cărţile semnate de
Nicolae Georgescu, Theodor Codreanu, Călin L. Cernăianu, Ion Spânu ori
analizele medicilor din culegerea Maladia lui Eminescu şi maladiile
imaginare ale eminescologilor, Bucureşti, 2015. Chiar şi o repede ochire iar fi furnizat serioase argumente pentru ... desfacerea mitului Eminescu din
încîlcitura ... mitologică.
Pentru episodul însănătoşirii „paţientului" M. Eminescu în Sanatoriul
de la Ober-Dobling e suficient să cităm scrisoarea tânărului medic Sigrnund
Freud, către logodnica sa, ajuns practicant în spitalul vienez după un an şi
trei luni de la externarea poetului:
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„ Către

Martha Bernays
,J.,uni, 8 iunie, 1885
Sanatoriul din Oberdăbling
lubiţica

mea dulce,
lată că totuşi se mai întâmplă câte ceva. Ieri a fost o zi amuzantă,
astăzi este abia zece şi jumătate, totul mi se pare ciudat şi vesel. Aş putea
să povestesc mai bine decât să-ţi descriu, dar vreau să încerc ce
performanţă pot să am. Ai văzut vreodată sanatoriul? Îţi mai aminteşti de
parcul cel frumos de la capătul străzii Hirschen, cel care se continuă spre
Grinzing, acolo unde face strada o curbă? În acel parc, pe o ridicătură
mică, se află sanatoriul care se compune din casa „ cea mare", cu două
etaje, casa cea mică şi o construcţie nouă, iar peste drum se află aşa
numită casa de îngrijire, pentru cazuri foarte grele. La ora opt am ajuns
aici cu un baston drept bagaj, şi am devenit membru al acestei societăţi
pestriţe. Trebuie să-ţi descriu mai îndeaproape persoanele.
Mai întâi este profesorul N N, marele stăpân, pe care l-am cunoscut
până acum doar din auzite şi din văzute. Un domn bătrân, evreu botezat,
cu trăsături ale feţei destul de schimonosite, cu o perucă mică şi mers rigid,
datorat fie gutei, fie unei boli nervoase. Este profesor extraordinar în
psihiatrie, medic primar la spitalul de nebuni, a fost profesorul lui
Meynert, dar elevul l-a eliminat pe profesor din toate poziţiile ştiinţifice,
numai în practică nu a putut să-l atingă cu nimic. Nu prea este talentat, dar
este ceea ce se numeşte un vechi practician, de un caracter îndoielnic,
numai egoist, nu prezintă deloc încredere, dar cu toate că are 65 de ani sau
chiar mai mult, nu se dă la o parte de la nici o plăcere.
Sanatoriul îl deţine împreună cu un Dr. Obersteiner, care este frate
vitreg cu ministrul Haymerle. Pentru că N N are o singură fiică iar
Obersteiner, un singur fiu, cei doi s-au căsătorit iar tânărul profesor
Obersteiner, ginerele lui N N, este adevăratul conducător al sanatoriului.
Obersteiner este prieten cu Breuer, Fleischl, Exner etc., elev al lui Bruecke,
şi de aceea îl cunosc de multă vreme. Am fost deseori la el afară, pentru a
împrumuta de la el cărţi de care am nevoie la publicaţii. Este mic, slab şi
neprezentabil, dar cu suflet bun, foarte conştiincios şi foarte cumsecade.
În ştiinţă, este un muncitor foarte bun dar foră mari realizări, ca
medic este şovăielnic şi modest. Soţia este palidă, înaltă, cu trăsături
plăcute, seamănă foarte bine cu tatăl ei, conduce latura economică a
sanatoriului, se trezeşte foarte devreme dimineaţa şi munceşte peste tot. Am
putut să văd şi doi copii. Cel mai mare, un băiat, este pe jumătate paralizat
din cauza unei boli cerebrale. La masă l-am cunoscut şi pe asistentul Dr.
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K. care se

află

de 12 ani în

casă,

un german frumos dar îngrozitor de
plictisitor. Este căsătorit, locuieşte cu familia în casă, soţia lui seamănă
frapant cu nepoata mea Pauline. Astăzi sunt plecaţi amândoi în călătorie.
Personalul casei mai cuprinde un tip impozant, inspector, o
domnişoară Toni, la bucătărie, o domnişoară Marie, damă de companie
pentru femeile din casă, ambele onorabile, nenumăraţi paznici, cameriste
foarte drăguţe, probabil selecţionate de bătrânul profesor. În casă sunt
îngrijiţi 60 de bolnavi, bolnavi psihici de toate tipurile, de la boli psihice
uşoare, pe care omul de rând nu le observă, până la boli psihice grave, ce
duc la adâncă întunecare psihică.
Tratamentul medical este redus, se limitează la tratament intern sau
chirurgical, de altminteri totul constă în supraveghere, îngrijire, masă, iar
bolnavii sunt lăsaţi să se manifeste singuri. Bucătăria este, bineînţeles, în
casă. Bolnavii cu boli uşoare iau masa de prânz împreună cu conducerea,
medicul şi inspectorul. Sunt desigur numai oameni bogaţi, conţi şi contese,
baroni şi alţii asemenea. Piesele de rezistenţă sunt două alteţe, prinţul S. şi
prinţul M Acesta din urmă este, după cum îţi aminteşti, un fiu al Mariei
Louise, soţia lui Napoleon, şi, la fel ca şi regele nostru, un nepot al regelui
Franz. Nici nu poţi să crezi ce mizerabil arată aceşti prinţi şi conţi, deşi nu
sunt nebuni de fapt, ci doar au un amestec de nebunie şi excentricitate.
Şi acum despre mine. Am toate motivele să fiu mulţumit de primirea
ce mi s-a focut. Bătrânul profesor m-a tratat cu prietenie, m-a întrebat
despre colocviu şi bursa de călătorie, pentru care mi-a făcut chiar
promisiuni. Ieri, la micul dejun, şi astăzi, la cafea, am fost singur cu
profesorul. Obersteiner m-a introdus peste tot şi este bun ca întotdeauna.
Prin cîteva diagnostice m-am focul remarcat, se pare, şi el laudă utilizarea
mea în relaţia cu un american ce a sosit alaltăieri, ca şi capacitatea mea
de a reţine numele bolnavilor şi feţele lor, deşi va vedea pe parcurs câte
încurcături voi mai face. Eşti foarte bine hrănit, la 11 jumătate al doilea
mic dejun, la ora 3 prânzul, ieri am mers în oraş înainte de cină. Pentru că
nu am cazare, locuiesc în biblioteca lui, o încăpere răcoroasă cu privire
spre toate dealurile din jurul Vienei, încăpere în care se află un microscop
şi pe pereţi o comoară de literatură a sistemului nervos, cu care cu greu te
poţi plictisi. În afară de asta mi s-a instalat în salonul lui N. N. un colţ în
care pot să mânânc şi să scriu. Acolo se pune masa, dar eu scriu în
bibliotecă. Joi se eliberează o cameră pentru mine, unde voi lua singur
mesele. Lucrul constă în aceea de a face de la 8 jumătate până la 9
jumătate vizita - împreună, apoi Obersteiner pleacă în oraş şi se întoarce
între orele 2 şi 4, acestea fiind, de fapt, orele între care răspund eu
personal, orele în care mai este de făcut şi câte ceva medical, ca de
exemplu de hrănit cu sonda vreo domnişoară, cum am focul azi, sau de a
362

https://biblioteca-digitala.ro

da reia/ii când vin vizitatori sau comisii de control. Am timp liber de la
vizita de diminea/ă până la amiază la ora 3, ne/inând seama de micile
Întreruperi, şi apoi de la 3 până la 7, când iar trebuie să mergi prin
saloanele bolnavilor. În general nu este mult de făcut, dacă nu eşti director
sau bucătar, şi s-ar putea trăi idilic aici cu soţie şi copil, dacă nu ar lipsi
elementul stimulator al luptei pentru existenţă. Dacă afară nu se va putea,
şi dacă voi dori neapărat să lucrez În anatomia cerebrală, Întreb acum
soţioara mea, dacă i-ar place o asemenea existenţă, În care nu trebuie să
aibă nici măcar grija bucătăriei. Este peste tot un pro şi un contra, dar nu
mă face să mă gândesc acum la asta.
Cele trei săptămâni pot să le folosesc şi altfel, făcând abstrac/ie de
odihnă, de mâncarea bună, şi anume scriu un raport medical şi strâng
literatură pentru o nouă publicaţie la care se adaugă totuşi consulta/ii
anatomice. De asemenea voi studia şi preparatele pe care le-am făcut luna
trecută.

Scrie-mi doar aici, Dr. S. F., medic al sanatoriului Oberdăbling, Str.
Hirschen 71, eu doresc să-mi petrec aici cât de mult timp cu putinţă, pentru
ca oamenii să mă folosească şi pe mine. Audienţele le ţin doar miercuri şi
vineri, În zilele În care vine şi americanul meu, În rest nu prea am ce face
În oraş.
Te salută din inimă,
Al tău, Sigmund"
Nu mai comentăm cele scris de Sigmund Freud întrucât oricare cititor
poate trage concluzia că în asemenea condiţii pacientul M. Eminescu s-a
însănătoşit în numai două luni de zile pentru că nu i s-au administrat
medicamentele cu care a fost tratat la Bucureşti.
Scrisoare a fost rezumată de dr. Ovidiu Vuia într-una din cărţile sale
- Itinerare lirice, Ed. „Făt-Frumos'', Bucureşti, 1997, p. 69-72 - despre
boala lui Eminescu. Eu l-am rugat să-mi trimită textul întreg. Mi-a răspuns
supărat că nu am încredere în cele tipărite de el. Am precizat că dacă naveam încredere nu-i solicitam documentul. A menţionat că era o traducere
în limba italiană şi nu-l mai poate găsi printre manuscrisele sale. Aşa am
scris prietenului meu Johannes Laub din Neu-Ulm, Germania, care mi-a
expediat o copie xerox din volumul Sigmund Freud, Brife 1873-1939,
... von Ernst und Lucie Freud, Fischer Verlag, Frankfurt am Mein, 1968, p.
153-156, şi m-am lămurit. Dau aceste amănunte spre a se înţelege
necesitatea surselor primare în alcătuirea unui probatoriu oricât de ipotetic.
În orice caz, în camera fiecărui bolnav de la Ober-Dăbling era aşezat
un buchet de trandafiri, după cum scrie acelaşi medic practicant: ,,Ich
wollte, ich kănnte Dir die schănen Rosen bringen, stissert Schatz, die ich
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oft in meinem Zimmer tinde. lch babe darin nicht mehr Begiinstigung als
die moisten Kranken. "[Vroiam să-ţi fi putut aduce nişte trandafiri frumoşi,
scumpă comoară, precum aceia pe care adesea îi găsesc în camera mea.
Nu am aici mai multe favoruri decît majoritatea pacienţilor J
Ceea ce oferea altă perspectivă decât camizolul de forţă ...
Lucian Boia are însă un program ferm şi nu peste multă vremea vom
trăi bucuria să citim un tratat impresionant sub titlul Incrementa et
decrementa mythorum daco-romanorum, căci românul, după scrisa bardului
de la Mirceşti, s-a născut poet, adică făcătoriu de mituri; însă degrabă şi
nesilit de nimeni îşi trage pe seama că nu pricepe ... sâmburul poeziei - vezi
comparaţia „Cu cât arată mai bine Venus decât Rodica!" (p. 8-9) şi
atunci se dă de trei ori peste cap şi mintenaş se preface în eseist!
Uneori eseistul nostru flutură şi câte o nedumerire rodnică, preluată
din Larousse du XX-e siecle, care „precizează - de unde informaţia? - că
poetul aparţinea unei familii de origine armenească". Informaţia provine din
Polonia însă n-are nimic din ceea ce s-ar putea numi „ingredient mitic",
drept pentru care voi încerca o scurtă produmerire.
Şi anume: Slavistul bucovinean Gr. Nandriş cerceta în urmă cu
aproape un veac vestigiile documentare privind Obârşia poloneză a familiei
Eminovici din Călineştii lui Cuparencu şi în articolul cu acest titlu „Junimea literară", Cernăuţi, 1923 -, prelua şi un arbore genealogic al
herbului polon Doh(ga, având un prim reprezentant în neguţătorul armean
Murad Eminowicz, ajuns prin 1628 în Cracovia cu numele Murad Eminek.
Autorul acestei investigaţii preciza că în cimitirul cracovian Rakowicki
există mai multe epitafe cu numele răposaţilor Eminowicz, în fapt o criptă
cu herbul Doltţga deasupra şi cel puţin 15 plăci cu inscripţia patronimului
Eminowicz. De observat însă că la polonezi patronimul stă scris Eminowicz,
în satul Călineştii lui Cuparencu, bunicul lui Mihail Eminescu a fost
înregistrat în 1806 cu numele laminovici, iar în Banat, cei bănuiţi a fi
strămoşii poetului se chemau lminovici. Problema pe care o pune această
grafie diferită este dacă radicalul celor trei patronime este unul şi acelaşi
emin din limba turcă sau tătară ori în cele trei similare nume de familie au
lucrat şi alte surse etimologice, precum hipocoristicul Jamin din ebraicul
Benijamin, polonul Jaminski sau chiar formula biblică Este amin! - i-amin,
e adevărat.
Partea interesantă din istoria acestei familii de negustori armeni,
înnobilată de regele Poloniei, cu militari de carieră, ingineri, artişti plastici,
muzicieni, actori şi scriitori stă în faptul că Wlodzimierz Eminowicz ( 18631932) s-a preocupat în chip deosebit de poetul român Mihail Eminescu,
despre care polonezii bănuiau că descinde din neamul Eminowicz.
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Rândurile scrise de Wlodzimierz Eminowicz, în „Ormianskokatolickiej Archidiecezjii Lwowskiej", Lwow, 1928, p. 115-116, nu au fost
cunoscute de istoricii literari români şi titlul articolului său nu figurează în
Bibliografia M. Eminescu, Opere, voi. XVII, Partea I (1866-1938), Partea a
II-a A şi B (1939-1989), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1999 şi
2008.
Un text aproape identic a fost tradus şi tipărit în ziarul ,,Îndreptarea"
din Bucureşti (an XIII, nr. 77, marţi, 28 aprilie 1931, p. 1-2), cu titlul
Contribuţii la originea lui Mihail Eminescu, atribuit lui Wladislav
Eminowicz (născut în 1837, ofiţer de carieră în armata austriacă, avansat
până la gradul de locotenent-colonel, participant la luptele insurgente din
Chroberz, Grochowiska, Bobrza, Rusinow, Baria sau Lublin, ajungând
comandant-şef al trupelor din districtul Sandomierz şi murind rănit de un
glonţ în atacul pentru podul Opatow, în 23 martie 1864), probabil din
pricina abrevierii „ Wl." pentru prenumele autorului al cărui manuscris
ajunge la redacţia bucureşteană. Dar abrevierea apare în publicaţia armeană
din Lvov, citată mai sus, încât e posibil ca jurnalistul bucureştean să fi
tradus chiar textul polonez tipărit în 1928, cu toate că dă următoarele
amănunte: ,,R.ăposatul Vladislav Eminowicz, frate cu marele poet Ludovik
Eminowicz, având cunoştinţă că se înrudeşte cu marele nostru poet Mihail
Eminescu, toată viaţa a adunat documente asupra familiilor Eminovicilor.
Şi fiind om bogat a reuşit să îngrămădească un enorm material
documentar în această privinţă. N-a reuşit însă să sintetizeze acel material
întrucât moartea l-a răpit prea devreme. A lăsat însă un articol în
manuscris pe care îl dăm mai jos în traducere."
Redăm un fragment al traducerii din ,,Îndreptarea", Bucureşti, an

XIII, nr. 77, marţi, 28 aprilie 1931, p. 1-2, ca mai apropiată temporal şi
stilistic de articolul polonezului Wlodzimierz Eminowicz: „Din cauza
prenumelui comun, adesea am avut ocazie să vorbesc cu Români asupra
celui mai mare poet al lor. Prima dată m-am întâlnit cu ei între anii I 883 şi
I 886 la Universitatea din Viena. Aceştia erau mai cu seamă membri ai
corporaţiei - al cărei unul din membrii fondatori a fost Mihail Eminescu.
Cunoştinţa cu un Român se începea de obicei de la întrebarea dacă provin
din aceeaşi familie din care provine Eminescu. Mai târziu, în diferite locuri
şi în diferite vremi, Românii cunoscuţi totdeauna aceeaşi întrebare îmi
puneau. În ultimul timp, înainte de război, prin anul I 9 I 2, în localitatea
balneară Todelbad de lângă Graze, am făcut cunoştinţă cu o societate de
Români, iar printre dânşii se afla şi o franţuzoaică mai în vârstă, care,
fiind căsătorită în România, locuise acolo mai mulţi ani, era o mare
admiratoare a lui Eminescu şi pe care personal îl cunoştea. Poetul Mihail
Eminescu precum şi operele sale erau adesea tema discuţiunilor noastre, în
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care simpatica bătrâioară mereu îmi vorba despre origina poloneză a
poetului, referindu-se la caracterul operelor lui - după părerea ei - spunea
că sunt departe de caracterul Românilor. "
Unul dintre urmaşi, pe nume Marek Eminowicz, alcătuieşte un bogat
album Rodzina Eminowiczow, The Eminowiczfamily, bilingv, cu prilejul
celei de a 360-a aniversări a sosirii în Polonia a lui Murad Eminowicz,
festinul oficiindu-se în 1988, editat la Cracovia, 1989, în polonă şi engleză.
Aici aflăm cel puţin patru literaţi de limbă polonă:
Ignacy Iakob Iosif Dolega Eminowicz, născut în 1717, fiul lui
Benedikt Eminowicz (din a doua căsătorie, cu Tereza Lyszkiewicz) cel
dintâi Eminowicz înzestrat cu talent poetic, scriind Zhior w roznych
materyach wirszy i zdan gladkich (Culegere de versuri şi sentinţe în
diverse materii), publicat în 1816, cu o copie aflată în Czartoryskich
Muzeum Narodowego w Krakowie.
Wlodzimierz Eminowicz ( 1863-1932), feciorul lui Marcel cu Antonia
Eminowicz (cei doi soţi fiind veri drepţi), inginer petrolist, căsătorit cu
Constantza Kaliner, prezident al Societăţii Naţionale Petroliere şi al Uniunii
Producătorilor Petrolişti, a publicat o culegere de povestiri, Golţhie
(Porumbelul), Lwow, 1893?, ocupându-se îndeosebi de herladică şi
genealogie, al căror rezultat este un bogat set de documente şi despre
familia Eminowicz. De la acest Eminowicz a primit Gr. Nandriş arborele
genealogic al Herbului Dol(fga, publicat în „Junimea literară", 1923, cu
care a purtat şi o firavă corespondenţă, iar unele date despre poetul român
Mihail Eminescu se prea poate ca Wlodzimierz să le fi obţinut de la
slavistul român.
Ludwik Eminowicz, fiul cel mai mic al lui Wincenty III Eminowicz şi
al Damianei (născută Czyzewicz), se naşte în 9 august 1880, îşi pierde de
timpuriu mama, învaţă carte între anii 1892-1899 la Şcoala Secundară Sf.
Hyacinth din Cracovia, urmează apoi Facultatea de filosofie (9 semestre) la
Universitatea Jagiellonă, în răstimpul studenţiei scriind şi poezii. Primul
poem, dedicat mamei, se intitula Blţkitna stal niebiosow (Oţelul azuriu al
cerului), tipărit în revista „Krytyka" în 1903 an XI, p. 274-277, următorul
poem fiind Tak wiţc ... juzolnoc (Ei, bine ... e miezul nopţii), în aceeaşi
revistă, nr. V, p. 374-349. Absolvă studiile universitare în 1904, intră
profesor la un liceu şi se căsătoreşte cu Wanda Greyber, având ulterior o
fată, Ewa.
Cartea Poemat (Poemul) este dedicată soţiei şi conţine impresii din
munţii Tatra şi Zakopane, autorul tipărind sporadic prin revistele
„Museion" şi „Maskach", poezii sau, în anuarul liceului din Jaslo (1909),
un bogat şi inteligent comentariu la piesa de teatru Noe Listopadowa
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(Noaptea de noiembrie) a lui Stanislav Wyspianski. Cel mai important
poem din ultima perioadă este Tworca (Creator), tipărit în „Slowo
Polskie"; Lwow, 1912, nr. 359.
Intelectual înzestrat, cunoscând limbile latină, greacă şi germană (a
tradus Bacantele de Euripide şi Elixirul diavolului de E. T. A. Hoffinann,
„Biblioteka dziel wyborowych", nr. 646, Warszawa, 1910), a făcut şi studii
diplomatice, lucrând o vreme (după 1919) în Ministerul Afacerilor Militare,
unde a editat o publicaţie oficială. Guvernul polonez l-a decorat cu Zlotego
Krzyia Zaslugi (Crucea de Aur pentru Serviciu Credincios, 1930). În 1933
se retrage din minister, însă continuă să trăiască în Varşovia până după
încheierea celui de-al doilea război mondial. Din 1945 se stabileşte la
Jelenia G6ra, unde şi moare în ziua de 5 decembrie 1946.
Roman Radogost Dol<;ga Eminowicz, nepot după fratele lui Ludwik,
se naşte în Cracovia la 18 mai 1900, din părinţii Wincenty IV Eminowicz şi
Helena (născută Zopoth), petrecându-şi copilăria în oraşul natal, urmând
şcoala în Liceul Jan Sobieski, pentru ca în noiembrie 1917 să intre în
organizaţia militară pentru Independenţa Poloniei şi să servească sub arme,
cavalerist în al Ii-lea Regiment de lăncieri; după pacea de la Brest Litovsk
( 1918), membrii Legiunii Polone sunt luaţi prizonieri şi duşi în Ungaria,
aproape de Hurzt, şi mai departe, la Udine, în Italia, de unde se întorc la
Cracovia în iunie 1918, iar Roman Eminowicz se înscrie ca student în
filosofie la Universitatea Jagiellonă.
În noiembrie 1918, Roman Eminowicz luptă între apărătorii oraşului
Lvov, împotriva atacurilor ucrainene, ia parte la eliberarea oraşului
Przemysl, la acţiunea din Sadova Wisznia, în urma cărora este decorat,
dimpreună cu fratele său Julius, cu Crucea Virtutea Militară, cea mai înaltă
decoraţie poloneză pentru fapte de bravură în faţa duşmanului. Este trimis
la tratament la Zakopane, iar după întremare se întoarce în Cracovia, să-şi
continue studiile universitare, luând parte la întâlnirile Cercului Academic
Artistic şi Literar şi editând revista „Symposion".
Când ruşii invadează Polonia (1919-1920), Roman Eminowicz e
rechemat sub arme. Rănit de două ori, în 1O august şi 1O octombrie 1920, în
lupta de la Nowogr6d Wolyrlski, moare în ziua de 10 noiembrie 1920, la
vârsta de 20 de ani şi aproape 6 luni, la spitalul din Zamosc (Zamostea),
oraş în al cărui cimitir este şi înmormântat.
Postum i se publică poemul Kosmogonia, în revista pentru tineri
„Plomienie" (Pismo mlodziezy, an II, nr. 12-13, 25 aprilie 1922), din
Varşovia, iar Ignacy Chazanowski îi editează culegerea de poezii Basileus,
Generhner I. Wolff, Varşovia, Cracovia ... , Zakopane, 1922, aşezându-i sub
numele de familie pseudonimul literar Jan Fersten.
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Cu scuzele de rigoare, am oferit cititorilor aceste informaţii doar
pentru a-l scuti pe eseistul Lucian Boia de osteneala încropirii unui
fluorescent mit al obârşiei poloneze a poetului român Mihail Eminescu,
feciorul căminarului Gheorghe Eminovici din Botoşani şi nepotul
dascălului Vasile Iaminovici de la biserica din Călineştii lui Cuparencu,
Bucovina.
Cât pentru obârşia poloneză a strămoşilor poetului român Mihail
Eminescu e bine de ştiut că în Polonia bejenarii români din Transilvania
sau din Moldova au întemeiat peste 500 de sate, ridicând biserici ortodoxe,
având preoţi români ortodocşi, cnezi români şi jus valachorum, adică drept
valah prin care erau scutiţi de biruri vreme de 20 de ani, cu smgura
obligaţie ca fiecare sat să trimită trei arcaşi pentru oastea regelui.
Întrucât n-aş vrea să fiu acuzat de hărţuire mitologică prin rezervaţia
artificială de mituri a istoricului Lucian Boia, voi aprecia drept bine scrise
şi argumentate cap. VI Tentative biografice şi controverse ideologice, cap.
IX Comunismul antinaţional„., cap. X Comunismul naţionalist„ ., cap. XI
După comunism: între apoteoză şi respingere, cap. XII Comemorare la
Academia Română, dar expediat în grabă şi fără de probe cap. XIII
Complotul, şi mă opresc aici ... Cartea se închide cu cap. XV Cum nu e
cunoscut Eminescu în lume, cu dovezi că poetul nostru naţional este
... absolut dar necunoscut.
M. Eminescu, Opere XVII, Bibliografie, Partea I ( 1866-1938) are cel
puţin 15.802 repere, Partea a II-a (1939-1989), în două volume, conţine
încă 25.446 + addenda cu alte 341, ceea ce însumează 41.589 de referinţe,
fără a uita că în ultimul sfert de veac s-au adunat încă vreo 1O.OOO de cărţi,
studii, articole, notiţe, ode, conferinţe şi comunicări, desene şi statui,
portrete şi eseuri. Încât să sparie gândul„. Şi totuşi nu avem „ .un mit
Eminescu.
Mai trist, cu cât se adună alte multe cunoştinţe despre viaţa şi opera
lui Mihail Eminescu - operă editată în XVII volume pe parcursul unei
jumătăţi de veac! -, abia înţelegem că ne aflăm în faţa unui român absolut
necunoscut!
1. Nu ştim din ce parte a lumii i-au venit în Bucovina strămoşii,
bunicul Vasile Iaminovici, dintr-un sat românesc din Banat, din Serbia, din
Basarabia sau din Polonia;
2. Nu ştim când şi unde s-a născut „poetul naţional român" - în ziua
de marţi, 20 decembrie 1849, în Botoşani, după cum notează Eminescu în
registrul Junimii din 1878, sau în 15 ianuarie 1850, cum stă scris în Mitrica
Bisericii Uspenia din Botoşani -, pentru că într-un manuscris acelaşi
Eminescu nota: ,,Eu sunt născut în Bucovina. Tatăl meu este bucovinean."
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3. Nu ştim care îi era prenumele sau numele de botez, pentru că în
Mitrica de la Uspenia preotul scrie Mihail, în actele şcolare căminarul îşi
înscrie feciorul Mihail, în matricola universitară de la Viena şi Berlin
poetul îşi dă prenumele Michail, în actele civile figurează drept Mihail,
întocmai ca în ediţiile de Poesii tipărite de Titu Maiorescu sau în articolele
despre scrierile lui Eminescu, până în momentul în care G. Călinescu
publică Viaţa lui Mihai Eminescu şi lumea literară românească îl urmează
fără crâcnire.
4. Nu ştim cînd şi unde a debutat poetul M. Eminescu, pentru că
broşura Lăcrimioarele învăţăceilor la mormîntul preiubitului profesoriu
Arune Pumnul, din 12 I 24 ianuarie 1866 este ocolită în viziunea istoricilor
literari prin poezia De-aş avea din revista „Familia", februarie 1866, de la
... Peşta;
5. Nu ştim care au fost relaţiile dintre elevul privatist Mihail G.
Eminoviciu şi Ernst Rudolf Neubauer (poet, ziarist şi participant la
revoluţia din
1848 din Viena), profesorul său de istorie din
Obergymnasium din Cernăuţi;
6. Nu ştim în ce zile şi prin ce locuri a călătorit Mihail G. Eminoviciu
de la Cernăuţi până la Blaj, în primăvara anului 1866, când şcolile din
Bucovina erau închise din pricina holerei, iar privatistul vroia numaidecât
să-şi presteze examenele şcolare;
7. Nu ştim unde şi când absolvă şcolarul Mihail G. Eminoviciu
cursurile liceale în temeiul cărora poate frecventa facultatea de filosofie de
la Universitatea din Viena;
8. Nu ştim cu ce ţintă şi foloase poposeşte M. Eminescu în oraşele
Konigsberg (să se fi interesat de viaţa şi opera lui Immanuel Kant?),
Cracovia (să fi căutat odrase din familia Eminowicz, cu o frumoasă criptă
în cimitirul Rakowicki?) şi Lemberg (unde bisericile ctitorite de voievozii
Moldovei încă nu erau ruinate), din drumul poetului de la Berlin la
Cernăuţi în toamna anului 1874.
9. Nu ştim în ce condiţii şi măsură criticul Titu Maiorescu a fost
„braţul molatec" al unor interese politice în configurarea „alienaţiei"
ziaristului M. Eminescu în dimineaţa zilei de „Marţi 28 iunie I 1O iulie
1883, Bucureşti ...
I O. Nu ştim ce geniu reprezintă Luceafărul din Legenda
Luceafărului, întrucât, dacă Demiurgul îi propune ipostaza unui poet de
geniu - „Vrei să dau glas acelei guri I Ca dup-a ei cântare ... " - Hyperion
nu este ... geniul poetic.
Pentru că tot ce s-a spus şi scris despre viaţa şi opera poetului Mihail
Eminescu ameninţă să alcătuiască un zid uriaş, cu destule pietre limpezi şi
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strălucitoare

dar cu prea mult mortar şi moloz năclăit între ele: minciuni,
falsuri, lozinci, clişee învechite, fraze fără de noimă, ipoteze lipsite de orice
temei documentar, aserţiuni jignind logică, fantezii şi bănuieli hazardate,
elucubraţii şi inepţii, ode şi panegirice, incriminări şi acuzaţii, caricaturi şi
deriziuni, între care va trebui să căutăm, vorba poetului, „pruba de piatră a
adevărului".

Ceea ce aminteşte de scena din Avatarurile faraonului Tla, unde
regele, aplecat peste oglinda în care vede un ocean de stele deasupra şi un
ocean de stele dedesubt, îi cere zeiţei Isis: „ ... aştept să-mi spui adevărul ...
I Un râs clocoti pin toată sala ...
- Ce râzi, zise regele Întunecos ... , mie nu mi-e a râde, demone ... voi
adevărul, nu baţjocură .. ."
Prozatorul rus Leonid Andreev a scris pe la început de secol XX o
parabolă cu un zid - cf. Proză. Teatru, voi. 1, 1898-1903, Prefaţă de Edgar
Papu, Editura Univers, Bucureşti, 1970, p. 289-290 - , unde povestitorul
ajunge împreună cu un lepros în nădejdea că pot trece dincolo:
„S-a aşezat În patru labe ca să mă urc pe spinarea lui, dar zidul era
tot prea înalt. Tăia pământul în două şi se întindea pe el ca un şarpe gros şi
cu burta plină, când dispărând Într-o prăpastie, când urcând munţi, cu
capul şi cu coada ascunse dincolo de orizont. [. ..]
Şi iarăşi în faţa noastră se ridica zidul. La picioarele lui şedeau
ghemuiţi doi inşi. Unul din ei, la intervale egale, izbea zidul cu capul şi se
prăbuşea leşinat, iar celălalt îl privea grav, pipăindu-i capul; apoi pipăia
zidul. Iar când primul îşi venea în.fire, îi spunea:
- Mai trebuie; încă puţin, nu mai e mult."
Probabil că aşa se modelează şi se căleşte un ... eseist!

Post-scriptum:
Absolut, -ă adj., s. a. adv. „Absolu, Absolument", - Adj. Nesupus
nici unei condiţiuni (contrariul de la condiţional) şi nici unei restrîngeri
(contrar de la relativ). „Necondiţional, deplin, nemărginit desăvârşit".[ ... ]
Adv. Întocmai, aidoma. Să ne închipuim lumea redusă În dimensiunile
unui glonţ şi toate celea din ea scăzute În analogie ... ; locuitorii acestei
lumi ar pricepe toate celea absolut În felul şi În proporţiunile În care le
pricepem noi. Eminescu, N. 31. (În Transilvania şi în înţelesul de
„absolvent", Teolog absolut „absolvent de teologie.] - N. din lat.
absolutus.
Alsolutoriu, -torie ad. (subst.) Attestand la fin des etudes" „Suntem pentru libertatea absolută a rostirii ideilor" „ ... şi când ţi-ai
câştigat testimoniul absolutoriu, ai ajuns adeseori la sfârşitul vieţii.
(Maiorescu, Critice, II, 133)
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Eminescu foloseşte adesea adjectivul cu valoarea superlativului:
„Nu există nici-o deosebire între rasa română din Muntenia, Moldova, din
cea mai considerabilă parte a Ardealului şi a Ţării Ungureşti. E absolut
aceeaşi rasă, cu absolut aceleaşi înclinări şi aptitudini." (M. Eminescu,
Românul a contractat năravul ... , „Timpul", 29 iulie 1881, cf. M.
Eminescu, Opere, voi. XII, Editura Academiei R. S. R., Bucureşti, 1985,
p. 266)
Pentru accepţia filosofică a termenului ABSOLUT, cf. Traian
Herseni, Metafizica absolutului, „Azi'', revistă lunară de literatură, critică
şi artă, Bucureşti, an III, nr. 1, ianuarie 1934, p. 883-890, din care cităm:
,,Dacă primim însă căile raţiunii şi le străbatem fără teamă şi fără
oprelişti, nu putem ocoli absolutul. Raţiunea ni-l va descoperi
pretutindenea. Pe linia cauzalităţii eficiente, cauza primă trebuie să fie de
natură absolută. Pe linia cauzalităţii finale, cauza ultimă trebuie să fie de
asemenea de natură absolută. Pe linia gradelor de perfecţiune, la fel dăm
peste o treaptă absolută, fără de care relativul n-are nici un înţeles."
Abordarea dintr-o perspectivă filosofică o vom afla la Florea
Lucaci, Avatarul ideii de absolut, De la Kant la filosofia limbajului,
ediţia a II-a, revăzută, Provo-press, Cluj-Napoca, 2008, cu argumente
despre „absolut ca problemă filosofică" (p. 16-21 ), Transcendentalismul
kantian şi problema absolutului (p. 22-76), ideea de absolut la Hegel (p.
77), la Kierkegaard (p. 114-146), spre a nu mai vorbi de „resurecţia
filosofiei creştine" (p. 14 7-173) sau redefinirea filosofiei de către Rudolf
Camap (p. 174-218).
În cartea Istorie şi mit în conştiin/a românească, Humanitas,
Bucureşti, 1997, Lucian Boia inventariază mai multe mituri româneşti Zalmoxis, Decebal, Mihai Viteazul, Ştefan cel Mare, mitul legionar, un
mit feminin: regina Maria, ba chiar şi un mit Gheorghiu-Dej sau „un mit
al inginerului de provenienţă tot sovietică, pe care România l-a dus la
desăvîrşire'',
între Miturile comunismului românesc (Editura
Universităţii Bucureşti, 1995, volum coordonat de Lucian Boia)-, ceea ce
ar însuma un „colectiv statistic" extravagant pe ... cap de locuitor al
ţinuturilor româneşti. Viziunea cam folclorică pare a fi împrumutată din
istoriografia franceză, unde întîlnim autori ca Raoul Girardet, Mythes et
Mythologies politiques, Editions du Seuil, Paris, 1986, cu tentative
mitologizante - dar francezii au avut şi un mit Brigitte Bardot !!! - asupra
unor fapte sau persoane lipsite de orice aură sacră.
Fireşte că în viziunea lui M. Eminescu exista un român absolut:
„om a cărui trăsătură distinctivă e adevărul: inteligent fără viclenie, rău dacă e rău - fără făţărnicie, bun fără slăbiciune, n-are o cocoaşă
intelectuală sau fizică ce caută a o ascunde, nu are apucăturile omului
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acel iz de slăbiciune care precumpăneşte în fenomenele
vieţii noastre publice sub forma linsă a bizantinismului şi a
espedientelor... Toate figurile acelea făţarnice şi rele, viclene, fără
inteligenţă, toate acelea care ascund o duplicitate în espresie, ceva hibrid,
nu încap în cadrul noţiunii de român. Poate, aşadar, că acei oameni n-au
avut timp să se asimileze, poate apoi ca să fie din rase prea vechi, prea
osificate, prea staţionare, pentru ca, prin încrucişare, să mai poţi scoate
ceva bun din ele." (M. Eminescu, Adeseori, o lege oarecare ... , în
„Timpul", 15 martie 1880, cf. M. Eminescu, Opere, vol. XI, Editura
Academiei R. S. R., Bucureşti, 1984, p. 7)
slab; îi

lipseşte
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DE LA CALVARUL LUI LIVIU REBREANU
LA „CALVARUL" LUI NICULAE GHERAN
Ion Filipciuc
Deunăzi

am tras o fugă până la Bistriţa, două ceasuri de moţăială,
într-un autobuz, printre obcinile Bucovinei şi prin Bârgaiele Ardelene, şi
am căutat cele două volume Rebreniana, studii, documente, articole,
publicate de Niculae Gheran la Editura Academiei, 2017, dar fiindcă nu leam găsit în baştina marelui prozator - o dusă ş-o venită ş-o zi prăpădită-,
am luat mintenaş drumul spre Bucureşti, că de aici răsare soarele pentru
toţi românii. Întrucât, în tentativa de a înţelege un text scris de Liviu
Rebreanu, eu merg pe ... gheara exegetului Niculae Gheran, care a ras
totul şi mai mult decât se rezvedeşte tipărit, iar pe acest făgaş trag nădejde
că se poate păşi sau ispăşi mai departe.
Cunoscut din cărţile: Gh. Brăescu, 1962; Tînărul Rebreanu, 1986;
Sertar, Evocări şi documente, 2004; Cu Liviu Rebreanu şi nu numai, 2007;
Liviu Rebreanu - prin sine însuşi (în colaborare cu Andrei Moldovan),
2008; Arta de a fi păgubaş, I, 2008; li, 2010; llL 2012 şi IV, 2014, Niculae
Gheran este un păgubaş de cursă lungă, încât cititorii îl vor aştepta mereu
la un ... colţ de cotitură editorială. Aşa că în Bucureştiul iubit de boschetari
şi tot pe-atâţia parlamentari, pun mâna pe cele două volume, 1-570 p. şi
11-541 p., şi le citesc pe sărite şi pe nerăsuflate:
voi. 1 - Cuvânt înainte şi înapoi, p. 5; Cronologie (unde datele ar
trebui înscrise, cu ziua luni, marţi ... , dacă tot ne-au lăsat strămoşii latini
asemenea repere; apoi stil vechi şi stil nou, pentru a nu deruta urmaşul
cetitor de astăzi), p. 17; I. STUDII ŞI SINTEZE (Confesiuni, p. 55; La
semicentenarul „Pădurii Spânzuraţilor" - file de istoria cărţii, p. 106;
Mobiluri tainice [despre fratele Emil], p 119; La reconsiderarea romanului
„Gorila", p. 162; De vorbă cu Puia Rebreanu despre „Juna) ", p. 257;
Scrisori către Rebreanu, p. 431), li. VARIA (Ofiţer şi deţinut, p. 449;
Rebreanu - slove din închisoare, p. 493; „Cea mai săracă femeie" [despre
Puia Florica], p. 534; Când rufele se spală în familie, p. 546; Indice de
nume, p. 549; Structura ediţiei critice „Opere" - Rebreanu (voi. 1-23,
lucrări complementare şi distincţii acordate, [adică icoana unei râvne
editoriale uriaşe, uneori apreciate şi cu câte un firav premiu]) p. 563;
voi. li -VARIA (continuare): A fost Rebreanu antisemit?, p. 7; Cu
Arghezi între proză şi poezie, p. 27; Până la Dumnezeu te mănâncă Sfinţii,
p. 51; Copiii - toiagul bătrâneţilor, p. 76; În jurul unui pseudonim [Puck al
lui L. Rebreanu], p. 133; Însemnări I-V (din periplul editorial prin
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Bistriţa),

p. 200-220; III. ADDENDA, interviuri cu Niculae Gheran, p.
295-438; Corespondenţă adnotată, p. 439, şi Indice de nume, p. 525)
Fireşte că nu menţionez decât vreo câteva şi precizez că asemenea
texte au fost publicate anterior ca prefeţe Caiete, 1974, L. R., Opere JO,
1981; Rebreanu la lumina lămpii, 1981; Golanii, 1984; Opere 17 şi 18,
1998; sau articole prin revistele „ Steaua" şi „ Tribuna" din Cluj,
„Adevărul literar şi artistic", „ Observator cultural", „ Flacăra" şi
„ Cultura" din Bucureşti, „ Mesagerul literar şi artistic" din Bistriţa,
„Argeş" din Piteşti, „ Cronica" din laşi, culegerea de faţă oferindu-i
cititorului o adevărată comoară strânsă grămadă.
De exemplu, cumpănind zilele fatidice, 13 şi răsturnatul 31, invocate
de prozator în Ciuleandra, ajung la concluzia că Liviu Rebreanu a folosit
calendarul din anul 1927 şi nu face greşeala de a dispune nunta Mădălinei
cu Puiu Faranga în Postul Mare, ci musai a doua zi după Sf Paşti.
Din ms. reprodus în proaspăta ediţie mai culeg încă trei exemple cu
buclucaşa cifră „ 13 ", la vremea exilului din 1918, şi anume:
Sâmbătă, 13 iulie, chemarea la poliţia militară austriacă;
Miercuri, 31 iulie -Focşani-Tecuci; noaptea, laşi [la] Sorbul;
Sâmbătă, 13 oct.-de la Elvira [Popescu} - 455,50 lei;
Marţi, 13 nov. - Găsesc acasă la Fanny - 200 lei. (Rebreniana, voi.
11, p. 158-159)
Spre a proba

că

obsesia lui Puiu Faranga nu este altceva decât o
transcripţie cronistică din viaţa lui Liviu Rebreanu, iau în seamă notaţiile
răzleţe, pe simple file de calendar, cu datare stil vechi-stil nou, dintre zilele
de ,joi, 1-14 ian. Mă scol la 12. la 3 întâlnire cu N. N. Hârjeu. „Imperial"
pentru bani la „Scena". N-a venit Mitică cu Mary [cumnaţi] la masă. Loton
până la 2 noaptea." şi marţi, 23 iun.-6 iul. Scrie lui Coca". Pentru că nu au
şi menţiunea anului, editorul, corelând amănunte despre revista „Scena ",
ziarul „Minerva" şi secretariatul lui Liviu Rebreanu la Societatea
Scriitorilor Români, propune anul 1915, ceea ce este exact la verificarea
cu un calendar din acel an. Truda editorului de a stabili precizia datelor în
confruntare cu o colecţie de ziare e totuşi pierdere de vreme când orice
biograf nimerit ar fi să-şi facă mai lesne un şir de ... calendare din anii
vieţuirii scriitorului cercetat. Şi nu va fi chip să greşască!
În legătură cu însemnările „luni, 5-18 ian. Fanny dim[ineţa] raclaj
la Gh. Nanu; adusă acasă la 12. I-e rău. Gh. Nanu vine s-o vadă", Niculae
Gheran afirmă că „unele dintre ele sugerându-ne dureri ascunse, asupra
cărora Rebreanu nu va reveni niciodată". (Ibidem, p. 131-132) „Durerea
ascunsă" în această zi ar trebui glosată astfel: la acea oră, Liviu
Rebreanu, întâiul născut, Alfa, într-o familie cu 14 odrasle, are frumoasa
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vârstă

de 30 de ani, o lună şi 21 de zile, este însurat de trei ani şi o
săptămână (12 ianuarie 1912) cu tânăra actriţă Ştefana Rădulescu şi în
acest răstimp conjugal iubita consoartă refuză să-i zămislească măcar un
copil. Iar prozatorului nu rămâne altceva de făcut decât să-şi înfăţişeze
năpasta sub oarece văl artistic, ceea ce poate fi reperat într-un manuscris
(B. A. R., Ms. Rom. 4751,f 2):
,,Nuvela (2)
I. Scriitorul soseşte în odăiţa lui, cu sufletul plin de fericirea iubirii:
a cunoscut-o pe ea, îl iubeşte, vor fi fericiţi. Să citească nu poate. Să scrie!
Fericirea e marea inspiratoare a talentului. Ce poate fi mai interesant ca
iubirea fericită? ... Se aşază. Idila fericirii - el şi ea. Găseşte numele. O
nuvelă afericirii începe să scrie. Textu. Munca ... Oboseşte, întrerupe.
A doua zi către critic: Sânt fericit, infinit ... Mă însor şi am scris o
nuvelă ... cum nu s-a mai scris. Ăsta-i efectu/fericirii ... l-o citeşte ei şi ea e
încântată. Îl sărută.
II. Un an trecut: s-a însurat. S-a sfârşit fericirea. Ea e cicălitoare şi-i
cere să scrie romane, să câştige ca să aibă ea rochii, lux etc. Într-o seară
el: «Azi mă simt inspirat ... Cred că am să fac ceva extraordinar, să
sfârşesc nuvela ceea». Ajunge acasă şi ea îl primeşte mofluză. Îi spune ce
vrea şi ea răspunde că-i o prostie. Vorbe, ceartă, scandal. El trânteşte uşa
şi trece în biurou. Scotoceşte furios prin hârtii. N-a mai scris nimic; a făcut
mereu planuri... Şi totuşi va scrie... Asta îl va recompensa pentru
neplăcerile realităţii. Citeşte; într-adevăr idiot, adică nu, trebuie doar să-i
adaoge un sfârşit neaşteptat ... Şi scrie: o pedepseşte pe ea, bătându-şi
eroina, omorând-o.
A doua zi, către critic: Dragă, numai viaţa e creatoare în artă ... Hai
să-ţi citesc nuvela ...
- Slăbuţă ... E lipită cu pap, dragul meu ... Lipseşte motivarea ...
-Motivarea ... Se poate ... Dar viaţa nu e motivare?
- Viaţa e viaţă, pe când arta e şi altceva!" 50

Crochiul va fi dezvoltat în Cântecul lebedei, 1919, unde Anişoara,
iubita unui ofiţer, este îndrăgită foarte de un tânăr bogat, care o cere în
căsătorie de la părinţii fetei, fără a pretinde şi zestrea obişnuielnică, şi se
crede cel mai fericit bărbat, nemaidorind altceva de la viaţă decât un copil.
Iluzia fericirii se risipeşte însă în momentul în care .frumoasa, blânda şi
tăcuta lui soţie îşi va sfârşi viaţa în urma unui tăinuit avort. La întrebarea

50
. cf. N. Gheran, Zicale, „Mesagerul literar şi artistic", Bistriţa, an V, nr. 8 (67) august 2004, reprodus în
Rebreniana, II, p. 168.
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bărbatului

,,De ce?", cuvintele muribundei cad ca o ghilotină: „Nu te-am
iubit niciodată. "
Este drama bărbatului Liviu Rebreanu, într-o primă ediţie, luni, 5-18
ianuarie 1915. Căci urmează o ediţie revăzută şi adăugită, ce se petrece în
Bucureşti, după cum aflăm dintr-o scrisoare din ziua de marţi, I.XI., d. a.
[1926]:
„Fănicule

drag şi scump,
Bravo ţie! Ai scăpat. Desigur cu multă emoţie şi suferinţă, dar s-a
sfărşit. De acum, în câteva zile, vei fi ca o floare. Numai până atunci să fii
cuminte, să nu te agiţi, să stai liniştită. Mult a fost, puţin a rămas şi ce era
mai greu a trecut. [ ... ]
Am sosit azi-dimineaţă la 9 la Sanatoriu, dar nu m-am arătat când ai
trecut spre sala de operaţie ca să nu-ţi sporesc emoţia. Îmi spusese sora
superioară că ai mai pierdut din superbul tău curaj de ieri şi deci n-ar fi fost
prudent să mai intervie şi amestecul meu peste îngrijorările tale fireşti. Am
aşteptat apoi acolo, în sala de aşteptare. A durat lung, părea că nu se mai
sfărşeşte. În cele din urmă la 10 %, dr. Ionescu veni şi-mi spuse că s-a
terminat foarte bine. Dar tot te-a mai reţinut acolo, în sala de aşteptare, până
ce au făcut pansament altei doamne. În sfârşit, peste vreo zece minute, team văzut adormită, liniştită, puţin mai palidă, cum te-au urcat sus cu
ascensorul, subt directa îngrijire şi supraveghere a d-rului Stiimer. Apoi
profesorul m-a chemat şi mi-a arătat ce a scos. Am să-ţi povestesc
poimâine ce am văzut. Sărăcuţa de tine, de aceea te plângeai mereu de
dureri şi necazuri. Profesorul îmi spune că toate au mers foarte bine, că nu e
motiv de nici un fel de îngrijorare şi că de-aici încolo ai să fii sănătoasă tun,
dispărându-ţi migrenele şi diversele tulburări care ţi-au amărât atâtea zile. 1am mulţumit şi l-am rugat să te aibă şi de-aici încolo în aceeaşi grijă
prietenească. [ ... ]
Mâine voi trece iar după-amiazi pe la 3 Yi, să te văd şi să-ţi las câteva
rânduri, apoi joi vom veni cu Puia să mai povestim. Sper că până atunci vei
fi deplin bine şi bună de taifas.
Acum te îmbrăţişez cu toată iubirea, mult de tot,
Liviu"
Pe epistolă, peste 1O zile, Fanny adaugă: „ Operaţia a fost făcută la
Sanatoriul dr. Gerota. Am fost operată de apendicită şi un fibrom de
mărimea unei mandarine. Uf! Bine că am scăpat. F. L. R., 11 noiembrie
1926". 51
51
• B. A. R., S 1(201) - CMLXXIII, lnv. 231.345 (cf. Liviu Rebreanu, Fanny Rebreanu, Intime, Text ales şi
aparat critic de Niculae Gheran, stabilirea textelor în colaborare cu Dana Hiticaş-Moldovan, Teodor Papuc şi
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Doctorul Dimitrie C. Gerata s-a născut în 17 iulie 1867, la Craiova,
unde urmează clasele primare şi liceul (1886), după care se înscrie la
Facultatea de Medicină din Bucureşti, pentru ca în decembrie 1887 să fie
admis medic intern al Eforiei Spitalelor Civile; din aprilie 1888-1889, fiind
preparator la Institutul de Anatomie, iar din octombrie 1889 până în
toamna anului 1892 să lucreze ca preparator în Clinica Chirurgicală din
Bucureşti. În 16 iunie 1892 este titrat doctor în medicină iar între 18931897 îşi completează studiile de specialitate în Germania cu prof
Waldeyer, Bergman, Bardeleben şi Schăjfer. Lucrează apoi în Franţa la
Gyon, Terrier şi Farabeuf; va fi o vreme asistentul prof Waldeyer la
Institutul de Anatomie din Berlin (1895). Reîntors în Bucureşti, va trudi de
la JO octombrie 1897 pînă în 1914 şi ca profesor de anatomie de Belle-Arte
unde îl îndrumă pe tînărul sculptor Constantin Brâncuşi să realizeze
celebru Ecorşeu ....
Între lucrările de specialitate, chirurgul Dimitrie C. Gerata, publică
în 1929 şi tratatul Apendicita, însă din cazurile prezentate, cu simptome,
operaţii, urmări şi iniţiale ale pacienţilor, lipseşte Ştefana Rebreanu, poate
chiar din pricină că intervenţia din ziua de 1noiembrie1926 nu s-afacut
pe ... apendicită! Drept pentru care, profesorul de la sanatoriul unde va fi
internat Puiu Faranga va purta anagrama ... Demarat.
În acel ceas, bărbatului Liviu Rebreanu îi mai trebuiau 26 de zile
pentru a împlini vârsta de 41 de ani şi a constata cu amărăciune că, în
urma celor aproape 14 ani de viaţă matrimonială, Fanny a evitat, cu toate
riscurile, să-i aducă pe lume un copil, ceea ce trebuie tradus prin: „Nu team iubit niciodată. " Peste două luni şi patru zile, în noaptea de 4 ianuarie
1927, prozatorul se aşează la masa de scris, însăilându-şi răzbunarea şi
mărturisind îndată după apariţia romanului Ciuleandra: „Pe Mădălina am
UCIS-O eu ...
Precum vedem, şi din Ciuleandra lipseşte ... „motivarea". Asta nu ne
opreşte să o căutăm în viaţa prozatorului şi să dezlegăm taina acestui omor
din senin, că degenerescenţa şi ereditatea nu au nici o noimă într-o crimă
conjugală. Prozatorul va explica tăcerea din Ciuleandra prin imprimarea
(19 2 7) manuscrisului cu Cântecul lebedei concomitent cu repeţirea
„Taci ... Taci ... Taci", rostită de Puiu Faranga, întocmai ca un insert întrun film mut. În fapt, forţa romanului stă în tăcerea ce înfaşoară cele cinci
glasuri: al pământului (mama Mădălinei), al sângelui (Policarp Faranga),
al iubirii (Mădălina şi medicul Ion Ursu), al morţii (Puiu Faranga) şi al
raţiunii (gardianul Andrei Leahu).

Lorenţa

Popescu, indici de Teodor Papuc. Muzeul
2012, p. 265-266)

Judeţean Bistriţa-Năsăud,

Bucureşti,
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Editura Academiei Române,

Liviu Rebreanu îşi ascunde şi oblojeşte
inima însângerată, fără măcar a clipi din ochii aburiţi cu spaimele morţii:
„Uneori simt cu mare luciditate cum mi se scurge în picături lente
sângele şi viaţa ca să se transforme în altă viaţă şi alt sânge, să se
transfigureze în oameni noi şi într-un univers nou. De multe ori ostenit,
extenuat, aş vrea să mă smulg din frământarea asta singuratecă, să
beneficiez de bucuriile mărunte, banale, dar bucurii ale vieţii care trece în
ritm din ce în ce mai vertiginos. Şi nu se poate. E o vrajă care mă readuce
la masa de scris, o chemare misterioasă, care mă face să uit tot restul şi să
mi trăiesc toate satisfacţiile într-o lume de fjcţiuni, dar cu atâta intensitate,
de parcă ar fi mai reale decât realitatea. " 2
Ceea ce va avea de îndurat şi editorul său, spre a separa apele de
uscat şi a desluşi scrisa olografă a prozatorului, diferenţa dintre ediţiile
revăzute şi adăugite, interviurile, anchetele, cronicile, corespondenţa şi
orice petec de hîrtie care ar putea da seama despre un adevăr referitor la
viaţa şi opera lui Liviu Rebreanu.
Combătând sau ironizând fantasmele hăituite de către diferiţi
biografi şi exegeţi rebrenieni, Niculae Gheran îşi face un bilanţ hotărît:
«Eu niciodată nu am scris din „ amintiri", câtă vreme documentele m-au
ajutat şi mă vor ajuta să pledez în favoarea unor adevăruri menite să
însenineze orizontul biografic al unui mare scriitor român.» (Rebreniana,
II, p. 545)
Numai că în cazul lui Liviu Rebreanu avem câte un orizont
biobibliografic pentru fiecare carte. Faptul însemnând că necazurile din
Calvarul lui Liviu Rebreanu, din anii 1918-1918, nu s-au mântuit între
decembrie 1918 şi martie 1919, cînd prozatorul îşi dă spovedania la tipar;
se vor înăspri şi prelungi, în etape şi popasuri, până în ziua de 1
septembrie 1944, încât Niculae Gheran, prins în mrejele acestui blestem
editorial, a preluat povara, liber şi nesilit de nimeni, pentru a scoate la
liman adevărul tăinuit sub faldurile fiecărei cărţi.
Şi fiecărei opere i-a deschis un dosar, „ ca la poliţie":
«1. Când a avut loc „delictul ", respectiv datele bibliografice ale
lucrării (ediţia princes, reeditările, traducerile şi cota manuscroisului,
dacă există în vreo arhivă); 2. Declaraţia făptaşului, preluată din
interviuri, jurnalele sale sau epistole; pe scurt ce relatează iniţial şi în timp
autorul despre propria lui operă, inclusiv contrazicerile pe aceeaşi temă;
3. Ce spun martorii, respectiv ecoul scrierii în epocă şi postumitate, în
ordinea pronunţărilor; 4. Care este adevărul în lumina urmelor
descoperite la locul „ crimei" (reproducerea caietelor de creaţie şi a
Sub armura

52

•

obiectivităţii

Liviu Rebreanu, scrisoare din Valea Mare, 14 aprilie 1938, către Puia-Florica Vasilescu; cf. Liviu Rebreanu, la
şi Niculae Gheran, llnărul Rebreanu, 1986, p. 413.

lumina lămpii, p. 27-279,
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variantelor de text, prilej de a corecta greşelile strecurate în ultima ediţie,
considetată din comoditate „definitivă ", în lipsa coroborării versiunii
anterioare şi a manuscrisului).» (Rebreniana, IL p. 350)
Altfel spus, editorul deplin sau cumplit pare să fie un nepot de-al
vestitului ... Ochită - „ ... în frunte numai un ochiu, mare cât o sită, şi când
îl deschidea nu vedea nimic; . . . Iar când îl ţinea închis, dar fie zi, fie
noapte, spunea că vede cu dânsul şi în măruntaiele pământului ... '', toate
lucrurile „găurite ca sitişca, şi străvezii, ca apa cea limpede; ... mulţime
nenumărată de văzute şi nevăzute; ... iarba cum creşte din pământ, cum se
rostogoleşte soarele după deal, luna şi stelele scufundate în mare; copacii
cu vârful în jos, vitele cu picioarele în sus şi oamenii umblând cu capul
între umere ... ", dar care „numai pe sine nu se vede ... "
Care Ochilă ne învaţă să citim corect năframa unui text dar să
pricepem şi ce se ascunde sub năframă, întrucât ... fata împăratului Roş a
fost găbuită de sub umbra iepurelui!!!
Adică era pe când nu s-a zărit, pentru că marele maestru editor nu a
întemeiat încă o şcoală, măcar una după croiala filosofului Constantin
Noica, foră catalog dar cu şcoleri ce ies din crângul didascalos mai
ştiutori ca profesorul ...
Şi bine-ar face culturnicii de la Bistriţa, dacă tot n-au ştiut cum să
ţină în preajmă un asemenea cărturar de ispravă, să facă rost de bani - cu
economii la beculeţe de Crăciunul serbat de pe la 1 noiembrie sau ouă
închistrite cu trei luni înainte de Sf Paşti, ca să nu mai pomenim focurile
bengale!!! - şi să organizeze la Chiuza, în modernul şi generosul Centru
Cultural „ Liviu Rebreanu", o tabără de două săptămîni cu 12 oameni
furioşi dar studioşi pe viaţa şi opera prozatorului Liviu Rebreanu, sub
îndrumarea maestrului de ceremonii editorial-exegetice Niculae Gheran,
cu nădejdea că nişte ochi tineri au ce învăţa de la acest Stan Păţitu din
ţarcul strâmt al literaturii române. Între păţaniile sale, memorabile rămân
şi discuţiile cu cerberii de la cenzura multilateral-dezvoltată din vremea
socialismului biruitor, cu directori de editură, cu miniştrii postdecembrişti
ai culturii din „ neantul valah" şi nu în ultimul rând cu moştenitoarele lui
Liviu Rebreanu, vroind să intre basma curată în postumitate.
Liviu Rebreanu era însă încredinţat că „ Scriitorul trebuie să ştie că
viaţa lui întreagă nu poate avea ascunzişuri, nici taine, nici menajamente.
Mai curând sau mai târziu, toate se vor da pe faţă, toate secretele. Prin
hârtiile lui vor scotoci oameni diferiţi, indiscreţi. Discreţia scriitorului în
viaţă e inutilă." 53
53
. Liviu Rebreanu, pe o ciornă, ms. nr. 6, în Arhiva Liviu Rebreanu, Biblioteca Academiei Române, după Niculae
Gheran, 1inărul Rebreanu, ed. cit., p. 8.
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Şi-ar

ne-am

fi un îndoit păcat să nu cunoaştem aceste ascuzişuri:

răsfăţa

admiraţia faţă

nimicnicia intelectuală şi alta
de marele prozator român ...

că
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ne-am

odată că

zdrenţui ruşinos

Comoara lui

Brâncuşi

Prof. Ioan Tivadar
Colegiul Naţional "Dragoş
Voda"
Sighetu Marmaţiei

Pentru a vedea departe, omul modem foloseşte instrumentele
optice: luneta, binoclul, telescopul, radiotelescopul etc. Mai demult când
lucrurile acestea nu existau, observatorul urca în turla înaltă a bisercii
aşeza mâna streaşină deasupra ochilor, iscodind zarea cu privirea. Din
umbra bisericilor maramureşene sau din turla înaltă a acestora parcă ne
vine dor câteodată să aruncăm o privire peste munţi poate, poate zărim şi
noi vârful Coloanei Infinitului. Sunt multe similitudini între coloana
brâncuşiană şi biserica de lemn specifică zonei, ambele recunoscute ca
simboluri nationale. Stâlpii de lemn ai pridvorului de biserică, vechile
cruci de morminte, casele de lemn traditionale au încrustaţii asemănătoare
coloanei. Dacă încercăm să privim opera sa din alt unghi de vedere
sesizăm esenţializarea formelor şi începutul artei modeme, universalitatea
acesteia, dar riscăm să pierdem miezul adică "sâmburele" artei sale.
S-au scris multe sute, poate mii de cărţi şi articole, despre lucrările
sale. Cei care nu l-au înţeles i-au retras lucrările din galeriile bucureştene
si pariziene, i-au interzis uneori să expună i-au refuzat donaţia ce
cuprindea atelierul său din Paris cu peste 300 lucrări şi câteva mii de
clişee fotografice. Asta dovedeşte de ce în ţară avem extern de puţine
opere ale sale şi tot răul spre bine, gorjanul Brâncuşi a ajuns genial iar
arta ajunge doar la cei care o îndrăgesc şi o respectă. România în schimb
se mândreşte cu Ansamblul Monumental de la Târgu Jiu, vârf al creaţiei
brâncuşiene, valoroasă sinteză între arhaic şi modern, spirit şi materie,
artă laică
şi trăire religioasă. Coloana parte a ansambului respectiv,
sâmburele şi fărâmă din sufletul acestui neam a fost luată în derâdere la
puţină vreme după inaugurarea sa din 27 octombrie 1938. Prima încercare
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a ei a avut loc în 1948, noul primar comunist a dat ordin că
să fie scoasă Coloana lui Brâncuşi cu forţa mai multor perechi de boi, dar
operaţiunea nu a reuşit. În 1953 la Bucureşti are loc Festivalul Mondial al
Tineretului, se ia a doua hotărâre de demolare a Coloanei, iar fondurile
obţinute prin valorificarea la fier vechi să contribuie la susţinerea
festivităţilor. Sarcina respectivă revine Organizaţiei de Tineret a raionului
Târgu Jiu. Demolarea hotărâtă de prim secretarul Constantin Babalîc
revine lui Tănasie Lolescu în vârstă 24 ani pe atunci. Draconica încercare
cu ajutorul unui tractor pe şenile, adus de la Şcoala de tractorişti din
Vaideni, ruperea repetată a lanţurilor, legarea lanţurilor mai sus,
suspendarea tractorului cu şenilele in aer, s-a soldat doar cu uşoara îndoire
a axului de oţel ce susţine Coloana. Merită amintită doar concluzia lui
Tănasie: "a fost o încercare copilărească şi lipsită de judecată, Brâncuşi a
avut grijă să-şi întingă opera sa în pământul românesc că să rămână
nemuritoare" [ 1]. Încercarea respectivă a fost cel mai periculos moment
din istoria operei, a fost foarte aproape de a fi distrusă. Este greu de
înţeles, peste ani, raţiunea... iraţionalităţii distrugerii unui astfel de
monument, intrat, în tezaurul artistic al umanităţii.
Constantin Brâncuşi s-a născut în 1876 în satul Hobiţa din Gorj.
Este unanim recunoscut ca părintele sculpturii moderne, realizatorul unei
cosmogonii în artă. Ansamblul format din cele trei lucrări monumentale
de excepţie, capodore ale sale şi amplasarea acestora pe Calea Eroilor din
Târgu Jiu, se constituie în "testamentul său artistic, închinat neamului
său şi omenirii de mâine"[2]. Despre cele trei opere, fiindu-i şi cele mai
îndrăgite, a făcut afirmaţia devenită premoniţie "nu vă daţi seama ce vă
las eu aici", afirmaţie făcută la plecarea definitivă din ţară din toamna
anului 1938. Comoara lăsată în pământul celor de acasă, mai multe
decenii a fost trecută în vălul de umbră al nepasării noastre, lăsat-am să ne
vorbescă despre ea mai mult cei din străinătate.
Întru-un sens este şi de înţeles tăcerea noastră, cine avea curajul să
dezvelească sensul ei profund religios într-o epocă ateistă? In cel mai
fericit caz coloana brancuşiană simboliza spicul de grâu încarcat de rod.
La altă extremă coloana fiind obsesia desenului de pe spatele unei vipere,
vazută în copilărie când dormea în iarbă aproape de o stâna. A nu ne da
seama de darul făcut, este a absoutiza idealul estetic atins, analizat cu
precădere până acum, trecând aproape pe neobservate idealul etic inclus.
Problema sacralităţii inclusă în opera de artă, este amintită doar sporadic
în perioada comunistă, lăsând creaţia brâncuşiană sub nemeritatul con de
umbră. Parcă nu a fost destul că opera sa era minimalizată, dar se pare că
a fost principalul motiv în încercarea de desfiinţare, amintită anterior.
de

dărâmare
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Trăirea mistică

este prezenţa la contemplarea operei brâncuşiene, pentru
fiecare vizitator din orice parte a lumii.
Ansamblul monumental: Masa Tăcerii, Poarta Sărutului şi
Coloana Infinitului se întinde pe distanţă de 1700 m în perfectă linie
dreaptă pe Calea Eroilor.
Lucrările sunt comandate lui Brâncuşi, ca
simplu monument funerar închinat eroilor ce s-au jertfit în Primul Război
Mondial pe malul Jiului. Truda, înţelepciunea şi talentul său, adauga la
monumentalitate o caracteristică profund votivă. Concepţia şi înşiruirea
lor o face Brâncuşi în funcţie de Bisercia Sf. Petru şi Pavel, aflată exact
la mijlocul respectivului drum, zidită încă din 1927, pe locul unei biserci
mai vechi. Cine se reculege la Masa Tăcerii, aflată pe malul Jiului,
privind peste Poarta Sărutului, zăreşte prin crucea bisercii amintite vârful
Coloanei fără sfârşit. Integrarea armonioasă şi bine gândită a celor patru
elemente "întru pomenirea celor morţi pentru întregirea neamului", oferă
monumentalitate şi conferă aspectul votiv al acestora [3]. Jean Cassou,
renumit critic de artă francez, afirmă că "Brâncuşi prin dalta sa a împărţit
istoria artei în două: în clasic şi modem". Cuvintele acestea de încurajare,
Constantin le auzea pentru prima dată de la pictorul şi scriitorul Henri
Rousseau cunoscut ca Vameşul « tu ai transformat arta antică în artă
modernă»

Constantin Brâncuşi, mai face încă o împărţire.
cu biserica existentă la mijlocul acelei alei
delimitează spaţiul lumesc, spatiul orizontal al profanului, unde tronează
celebra Masă, faţă de spaţiul vertical sacralizat al Bisercii şi Coloanei
Infinitului ce sugereaza necuprinsul si nedefinibilul aspect al timpului şi
divinului.
Genialitatea artei lui Brâncuşi, seninătatea şi echilibrul
prezentă în opera sa îi vine din interior, cu precădere din respectul faţă de
divinitate avut toată viaţa, după cum se dăstăinuie. "Copil fiind îmi
făceam o idee înaltă despre misiunea de lumină a sculptorului. I-am văzut
pe tatăl meu şi pe bunicul postind şi rugându-se înainte de a ciopli lemnul
cu barda, pentru a face din el cruci, pentru a-l scrijeli cu dalta că să dea la
iveală pe blană un trup răstignit ori aripi de înger"[ 4]. Cu spaţiul sacru
eclezial era familiarizat din copilărie, dus adesea de mânuţă de mama sa
peste deal, la Mănăstirea Tismana, apoi este hărăzit să ajungă preot. La
Craiova ajunge corist la Biserica Madona Dudu şi clopotar, la Bucureşti
cânta admirabil la Biserica Mavrogheni [5]. În 1904 ajunge în Franţa, iar
din 1906 este cântăreţ de strană şi paraclisier la Biserica ortodoxă română
din Paris [6]. Preot nu a ajuns, a îmbrăcat însă stiharul liturgic de
ipodiacon (foto 10). Pentru omul Brâncuşi credinţa ar trebui să fie pusă
pe o treaptă superioară, oricărei realităţi date de ştiinţe, de filozofie şi cu
atât mai mult deasupra oricărui ideal artistic, adică primatul spiritului faţă
De data

această

Poartă Sărutului împreună
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de materie. Exegeţii operei lui Constantin Brâncuşi au evidenţiat "bogata
tradiţie a artei populare româneşti care constituie sursă majoră de
inspiraţie artistică şi filozofică, dar mai puţini au remarcat în arta lui
influenţă credinţei creştine ortodoxe sau a tradiţiei liturgice bizantine"[ 6].
Întreagă opera brâncuşiană se grupează în jurul câtorva teme,
simplificate până la esenţă, devenite ulterior simboluri. Refuză la
Bucureşti perspectiva tihnită ce se iveşte la terminarea facultăţii, pentru a
cunoaste artă mare de la Paris. În oraşul luminilor trudeşte neînţeles multă
vreme, face zeci de variante pentru fiecare lucrare, pe care ulterior le
distruge dacă tot nu putea vinde mai deloc. Împarte pentru o vreme cu
prietenul Modigliani (Modi), mica cameră închiriată, sărăcia şi mai ales
condiţia de geniu neînţeles din partea criticilor, a colecţionarilor, dar şi a
celor din breaslă. Refuză politicos arta din atelierul lui Rodin pentru a
descoperii calea ce duce la spre sculptura modernă. "Nu-l va venera, nici
nu-l va imita pe Rodin. De acum înainte figura umană va fi mai puţin
importantă pentru el decât forma. Se va preocupa de probleme de
stabilitate ale proporţiei, de echilibrul elementelor opuse, de centrul
gravitaţional care ţine tensiunile dinamice în echilibru"[7].
Cele trei monumente gorjene au un unic simbol: perechea "el şi
ea", adică familia în devenire.
Tocmai acest simbol dă forţă celor trei capodopere şi derivă din
"Sărutul'', anului 1907, (foto 1).
Tema familiei, taina nunţii, după frecvenţa cu care apare, taina
formării unm smgur trup (de care el nu a avut parte), "Sărutul din

Foto 2, Poarta Sărutului
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Montmartre" cioplit ca piatră funerară (1910), "nuntirea în moarte" şi
multe altele sunt o obstinaţie a sa. Despre "Sarutul 1907" însuşi Brancuşi,
cel devenit ulterior foarte reţinut în explicatii zicea: «Aceasta nu este o
copie reală a două modele. Este reprezentarea dragostei nemuritoare aşa
cum o vad eu cu ochii minţii. Am eliberat sculptura de tot ce nu este
esenţial. Mâinile şi picioarele sunt doar sugerate chiar şi cele două figuri
sunt abia schiţate. Cu cât o vei privi mai mult, cu atât vi se va dezvâlui
mai puternic misterul dragostei şi al morţii - acel mister al dragostei - ce
e mai puternic decât mormântul. Sculptura apartine tuturor timpurilor
pentru că am sters toate trăsărurile ce ar putea-o lega de o anumită
perioadă»[7]. Bunul sau prieten Peter Neagoie, coleg de şcoală, reîntîlnit
la Paris, îi dedică cartea "Sfântul din Montpamasse" apărută în 1965. În
mare parte cartea este înşiruire de citate, în care se dezvaluie zbaterea
artistuluitrăirea spirituală dar si latura erotica a personalitaţii sale. Sărutul
din 1912 şi 1925, sunt doar forme de trecere spre cel în formă de ochi
(seminţă), ce decorează în 1938
Porta Sărutului (foto 2).
La tema familiei, revine
mereu. Pentru început "Adam"este
coloana robustă ce susţine în spate o
arhitravă,
responsabil a poverii
impusă de soarta, iar "Eva" o
înşiruire
de
seminţeboabe,
pregătite pentru a plesni şi a
împrăştia viaţă. Spre 1920 a avut
ideea să-l utilizeze pe Adam drept
suport pentru a susţine pe Eva aşa
cum poate fi văzut azi la Muzeul
Guggenheim. De acum el şi ea, nu
Foto J, Sărutul
vor fi despărţiţi niciodată în opera
brâncuşiană, vor merge împreună
sub formă trunchiurilor de piramidă unite pe baza mică, pentru a da forma
clepsidrică (foto 3), sau unite pe baza mare, dând romboidul coloanei. Să
i simbolizeze pe Adam, triunghiul cu vârful în jos e cel mai potrivit,
picioarele înfipte în pământ, omoplaţii dezvoltaţi ne duc cu gândul la
Discobolul lui Myron, la vânătorii de pe vasele greceşti, la figurile
herculiene şi atlanţi. Perechea acestuia nu poate fi decât imaginea în
oglindă a primului, adică triunghiul cu baza în jos, întâlnit la statuetele
antropomorfe feniciene, Venus de Willendorf, simbol al fecundităţii în
culturile Hamangia, Cucuteni şi nu numai. Fotografia 3 este a pecetarului
patinat de vreme din corn. Rona de Jos, Maramureş , ajuns în colecţia dr.
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Pop Victor, actualmente expus la Muzeul Maramureşului din Sighet. El şi
ea, în formă de clepsidră constituie "vertebra " Coloanei Infinitului,
înconjură masa şi poarta, înnobileaza aleea parcului. Am convingerea că
elementul Coloanei nu este de forma unei mărgele aşa cum s-a realizat
tehnic şi cum de nenumarate ori s-a spus. Coloana se termină la partea
superioară cu o jumătate de element, acoperit cu placă de oţel prinsă în
şuruburi, aşadar celulă elementară fiind clepsidra cu secţiune pătrată.
Încercâd să desenăm din memorie forma coloanei suntem tenţati de a
reprezenta succesiunea de "margele" terminată sus tot cu un romboedru.
E firesc de a face desenul acesta, aşa arată vârful oricărui obelisc, vârful
săgeţii, vârful ascuţit al acoperişul casei. Când privim cu atenţie partea
superioara a Coloanei (foto 7 şi 8) avem surpriza ca nu este chiar aşa. Sus
se termină cu o clepsidră. Sigur Brâncuşi ne atrage atenţia să vedem
lucrul acesta cu ajutorul scaunelor de piatră ce mărginesc aleea în zona
porţii. Respectivele scaune au exact forma pecetarului mai sus pomenit.
Scaunele cu baza pătrată (foto 4) sunt de fapt "vertebra coloanei" şi par a
fi trecute cu vederea. Scaunele din jurul mesei sunt mai cunoscute.
Scaunele cu baza circulara (fig. 5), pomenite mai mult in zeflemea
"ciaune unite spate la spate" sunt acelaşi simbol sacru al "Sărutului 1907"
care stilizat dă singurul simbol al Poartii Sărutului (fig.2), respectiv al
întregului ansamblu. Monolitul Sărutului se remarcă usor, ajunge
simplificat la cercul conturat, taiat vertical adică "Ochiul" de pe stâlpii
porţi , mai potrivit numită "săminţă". Nu este nevoie de prea multă
inspiraţie pentru a vedea că cele doua jumătăţi se atrag recipric, iar din
intrepatrunderea lor rezultă chiar scunul circular. El si ea, cei uniţi din
"Sărut", pătrunşi unul prin celălălt ajung tronuri ale timpului, scaune la
"Masa Tăcerii" respectiv "vertebre" înşirate la coloana timpului.
Poposind la Târgul Jiu pe partea vestică a porţii avem Masa

Foto 4, Scaune cu baza patrată

Foto 3, Pecetar din Rona de Jos
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Tăcerii

(foto 5), scaunele sunt aşezate prea departe pentru a sugera
scena calmă a unei cine ţărăneşti . Brâncuşi a cerut depărtarea lor, aşa cum
relatează apropiatul sau, meşterul Ioan Alexandrescu. Comandă a două
tăblie de masă, mai mare, prima piatră era prea mică şi ajunge piedestal
pentru a doua. Cred că nimic nu ar putea sugera mai bine pământul,
lumea materială, lumea în care ne trăim prezentul, decât această uriaşă
piatră rotundă dispusă orizontal. Decriptăm sensul lucrărilor, dacă
aplecăm urechea la vorbele lui Brâncuşi: "nebuni sunt cei ce socot
lucrările mele abstracte, ceea ce cred ei că-i abstracte tot ce poate fi mai
realist, căci realul nu înseamnă forme exterioare, ci ideea, esenţa
lucrurilor" [9]. Scaunele în număr de douasprăzece, sunt seminţiile
pământului, generaţia aceasta, familile din cele patru zări , cu toata partea
lor materială.
Orizontalitatea spaţiului descris, spaţiul tacut şi teluric, este în contrast
cu verticalitatea şi inmaterialitatea timpului sugerat de coloană şi
biserică. Cele două lumi sunt unite respectiv despărtite una de alta prin
Poarta cu rol de cratimă dintre ele. Ea unifică şi cumuleaza ambele zone.
Delimitarea o realizează Poarta Sărutului care sugerează uşa
împărătească a altarului de biserică. Culoarea caldă a pietrei alese,
geometria limpede a stâlpilor masivi, măreţia triumfală a arcului de
triumf, armonia şi puritatea întregului, au darul de a odihni privirea, induc
seninătate şi reculegere. Denumirea de Poartă a Sărutului vine de la cele
opt reprezentări stilizate ale " Sărutului" din 1907
pe fiecare faţă a stâlpilor de susţinere şi pe imensa arhitravă a porţii,
incizat de zeci de ori. Inciziile discrete în piatra poroasă, doar atât cât să
se poată percepe de aproape (foto 6), se înşiră într-o diafană horă a
îngerilor. Respectivul Sobor al îngerilor, este decor interior, nelipsit, la
baza turlei bisercii bizantine. Marea sete de puritate şi simplitate, dorinţa

Foto 5, Masa

Foto 6, detaliu Poarta

Tăcerii
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necontenită

de ascensiune spirituală a lui Brâncuşi remarcată de I.
Frunzetti şi E. Schileru, apare şi în echilibru lucrării sale. Faptul că Poarta
este reper al veşniciei, îl constituie şi explicaţia din 193 8 dată de Brâncuşi
d-nei Malvina Hoffman; "această Poartă te duce dincolo"[9]. Unitatea
celor două fiinţe într-un trup comun, conturată de cercul ce înconjură
fruntea mirilor, este adânc săpat în piatra stâlpilor, pe fiecare faţă şi are
puterea germinatoare a seminţei. La oficierea tainelor, respectiv taină
nunţii în faţă altarului sunt prezente şi alte cupluri, alte familii, ele sunt
reprezentate de scaunele în formă de clepsidră, cu baza pătrată, ce
străjuiesc aleea în zona respectivă. Scaunele ce trec neobservate, sunt de
fapt nuntaşii nunţirii .

Foto 7, Coloana Infinitului

Foto 8, detaliu Coloana

Aceaşi formă multiplicată pe verticală constituie Coloana
Infinitului, stâlp al veşniciei, iniţial "Coloana recunoştiinţei fără sfârşit a
eroilor" (foto 7). Despre acesta spunea: " Stâlpul Nesfârşitului l-am
conceput într-un elan de bucurie, am vrut să umplu bolta cerului. Am
lucrat la el o viaţă întreagă. Am sacrificat totul că să-l fac scară a cerului".
Vertebra coloanei este aceeaşi clepsidră sacră, ce umple timpul.
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Succesiunea generaţilor este nesfârşitul şir de el ş i ea, una pe umem
celeilalte
în
urcare
sau
coborâre
pe
scara
respectivă.
Dacă ducem pe muchia fiecărui element, linii imaginare pană la
întalnirea cu solul obţinem piramida cu baza pătrată de proporţia celei
egiptene. Succesiunea de piramide duse în acest mod, pe toate modulele,
constituie rădăcinile arborelui genealogic pentru toată familia adamică,
urcată la cer. În mod similar ducând aceleaşi linii, de data aceasta paralel
cu muchiile şi în sus, obţinem vibraţia aerului, fâlâirea de aripi a tuturor
sufletelor trecute dincolo prin poartă, urcate pe scara veşniciei.
Cu siguranţă nici numărul modulelor de 16 şi ceva, nu este
întâmplător. Din motive estetice,
modulul de la baza coloanei este mai bine de o jumătate , împreună cu
jumătatea din vârf formează mai bine de un element. Cele 16 module,
măsoară vârsta bisercii creştine, sunt chiar cele 16 veacuri, încheiate de la
Edictul de la Mi lan din anul 313, până în 193 8 şi încă ceva. Odată cu
edictul respectiv încetează prigoana lui Diocleţian, biserica iese din
catacombe, apare la suprafaţă, adică vede lumina zilei, iar împăratul
Constantin acordă libertate creştinismului.
Câtă nevoie avem în ziua de azi să urmărim cu atenţie comoara lăsată
nouă de
Brâncuşi, să înţelegem sensul artei sale. Dacă urmărim
fotografiile sale, primul lucru remarcat de toată lumea este chipul blând
împodobit de patriarhala barbă albă. Câtă nevoie avem azi de a remarca
mâinile sculptorului. Aparatul de fotografiat surprinde de fiecare dată
mâinile sale, aşezate una peste alta, încrucişate sub piept sau pe genunchi.
Se odihnesc una pe alta după truda zilnică făcută cu multă osteneală şi
mulţumire spre bucuria lumii întregi.

Foto 9

Foto 9
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Foto JO
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Italieni prin Maramureş
Pe urmele Giorgiei Bernardele.
Mărturii şi imagini din anii 2016 şi 2017

Nicolaie Hodor
Alina-Maria Herbil
Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj-Napoca, România

I.INTRODUCERE
Grea suferinţă este pentru părinţi, pierderea unui copil. Michela
Grotto şi Claudio Bemardele nu îşi mai află liniştea după dispariţia
fulgerătoare a fetei lor celei mai mari, Giorgia, doctorandă în etnologie, o
cercetătoare bine pregătită în domeniu, deosebit de pasionată, foarte
dotată din punct de vedere intelectual, poliglotă, cu o mare putere de
muncă şi de aleasă omenie.
Giorga Bemardele s-a născut la Zevio (Verona), regiunea Veneto,
în data de 30 decembrie 1990 şi a murit la Moscova, în căminul
studenţesc al Universităţii de Stat de Studii Umanistice din Rusia, în
noaptea din 19/20 octombrie 2016.
Ea a iubit mult România şi, în special, Maramureşul. Pregătea o
teză de doctorat la Şcoala Galileiană de Studii Superioare, în cadrul
Departamentului de Studii lingvistice şi literare, Universitatea din
Padova, în Italia, cu titlul "Povestirea mitologică în Maramureşul istoric"
(II racconto mitologico ne/ Maramureş storico), sub îndrumarea

Fig. 1:

Părinţii

Giorgiei Bernardele, Michela Gral/o şi Claudio Bernardele, la Sighelu
Judeţul Maramureş, România, în aprilie 201 7 (Foto: N. Hodo1).

391

https://biblioteca-digitala.ro

Marmaţiei,

profesorului Dan Octavian Cepraga.
În tematica preocupărilor sale, regăsim o problematică diversă din
care amintim: cântecul despre femeia zidită, Balada Mioriţa, moartea fără
vreme, trecerea spre viaţa de apoi, colinde şi ritualuri despre moarte în
tradiţia românească, clasificarea colindelor româneşti pe subiecte şi
motive, folclorul ritual românesc şi slavo-oriental, etc.

Fig. 2 ş i 3: Giorgia Bernardele şi sora ei, Lucia (Sursele imaginilor:
https:/lwwwfacebook.com/search/top/?q=michela'Yo20grotto ş i
https:l!www.f(Jcebook.com/search/str/lucia+bernardele/keywords search.
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Giorgia Bemardele a urmat stagii de pregătire şi documentare în
multe ţări şi a făcut numeroase cercetări de teren. Cunoaşterea limbilor
romanice, slave, germanice etc. i-a facilitat descifrarea tainelor legate de
tradiţiile din multe regiuni europene. De aceea, contribuţiile ei ştiinţifice
sunt foarte importante pentru cercetarea ştiinţifică etnologică.
Aceste date prezentate în introducere sunt tratate pe larg în
lucrarea profesorului Dan Octavian Cepraga şi colab., 2016, p. 205-221 .
Le-am reluat în rezumat, pentru a face mai uşoară înţelegerea textului care
urmează.

Fig. 4: Profesorul Dan Octavian Cepraga (primul din stânga), în timpul unei conferinţe
de profesorul So rin-Dom iţian Şipoş de la Universitatea din Oradea, România, la
Şcoa la Galileiană de Studii Superioare, Departamentul de Studii lingvistice şi
literare, Universitatea din Padova, Italia (Foto : N. Hodor).

susţinute

II. PE URMELE GIORGIEI BERNARDELE
Pentru teza de doctorat, Giorgia Bemardele s-a pregătit temeinic,
studiind literatura românească de specialitate în instituţii universitare şi de
cercetare din Bucureşti şi din Cluj-Napoca. În vara anului 2016 (23-24.07
şi 29.07-16.08.), ea a plecat spre Maramureş pentru documentare şi pentru
cercetări de teren.
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În luna aprilie 2017, părinţii Giorgiei Bemardele, Mi chela şi
Claudio, chemaţi de un mare dor de fata lor, împreună cu profesorul Dan
Octavian Cepraga, au pornit pe căi numai de ea ştiute. Dorind să refacă
drumul parcurs de aceasta, au apelat la câţiva prieteni şi colaboratori din
România şi Ucraina, pe la care a trecut şi ea în anul 2016, în timpul
investigaţiilor etnologice.
Prima oprire a lor a fost la Cluj-Napoca, la Institutul "Arhiva de
Folclor" al Academiei Române, unde au avut întâlniri cu conducerea şi cu
personalul instituţiei (fig. 5).

Fig. 5: Primirea grupului italian la Institutul "Arhiva de Folclor" al Academiei Române din ClujNapoca, România. În fotografie se disting următorii: Prof univ. dr. Ion Cuceu, fost director al
institutului; Michela Grotto, mama Giorgiei Bernardele; CI. Bernardele, tatăl; Prof univ. dr. D. O.
Cepraga (Foto: N. Hodor).Apoi, oaspeţii italieni au făcut un popas la Restaurantu/ "Casa
Maramureşeană " din Cluj-Napoca, unde au intrat în atmosfera specifică regiunii (fig. 6). De acolo,
au p ornit spre nord şi s-au oprit la Familia Pălăguţă şi Dumitru Hodor, în Satul Slătioara, Comuna
Strâmtura, unde Giorgia Bernardele realizase numeroase înregistrări despre fiinţele mitologice, cu
cei doi povestitori (Cepraga D. O. , 2016, p. 209-213). Ei au ş i îndrumat-o şi au însoţit-o atunci p e la
mulţi bătrâni din Slătioara şi din satele vecine.
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Fig. 6: Grupul italian, la Restaurantul „ Casa Maramureşeană" din Cluj-Napoca, România

fig. 7: Vizita În Satul Slătioara, Comuna Strâmtura, Judeţul Maramureş, România, la Familia
Hodor (Foto: N. Hodor).

Fig. 8: Giorgia Bernardele, În timpul unor înregistrări cu Pălăguţă şi Dumitru Hodor,
în Muzeul Satului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei, Judeţul Maramureş
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fig. 9: CI. Bernardele şi Michela Grotto în

aceeaşi locaţie

Fig. 10: Giorgia Bernardele, însoţită de Cercetător ştiinţific Ionela Grădinaru-Mîndrescu,
Conf dr. Marcel Mîndrescu şi Andrei Zamosteanu, doctorand (toţi de la Universitatea "Ştefan
cel Mare " din Suceava), la Bârsana

Fig. 11: Grupul italian la Mănăstirea Bârsana (Foto: N. Hodor)
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Trecând prin Bârsana, cei trei oaspeţi au v1z1tat satul şi Mănăstirea
„Soborul Sfinţilor celor 12 apostoli", "o sinteză între evlavie şi artă"
(http://www.manastireabarsana.ro/).
Acolo, în anul 2016, cercetătoarea a analizat exponatele din Muzeul de
icoane si carte veche "Episcop Gavril de Bârsana" şi a făcut diferite
achizitii de obiecte traditionale maramuresene.
' În timpul şederii sale în Maram~eş, în vara anului 2016, Giorgia
Bemardele şi-a stabilit sediul la Universitatea "Babeş -Bolyai" (UBB),
Extensia din Sighetu Marmaţiei . De acolo, a plecat zilnic pe teren şi a
făcut multe înregistrări audio în localităţile Slătioara, Bârsana, Rona de
Jos, Poienile Izei, din România şi în Slatina, Biserica Albă, Apşa de Jos,
Apşa de Mijloc, din Ucraina (Cepraga D. O. şi colab, 2016, p. 208). În
acest timp a ţinut ş i un jurnal, cu însemnări despre oamenii şi locurile
vizitate.
De aceea, şi grupul celor trei s-a oprit pentru zilele de 12-17
aprilie 2017, la Sighetu Marmaţiei , de unde a vizitat mai multe localităţi ,
aşa cum făcuse şi Giorgia Bemardele.

Fig. 12 şi 13: Michela Grotto şi CI. Bernardele, pregătind plecarea p e traseele din Maramureş, p e cărările
Giorgiei. În centrul primeifotografii,Conf dr. Gabriela Ilieş de la Extensia din Sighetu Marmafiei a UBB,
Facultatea de Geografie. În cea de-a doua, este prezent şi prof D. O. Cepraga (Foto: N Hodor).

Traseul delegaţiei italiene a urmat drumul parcurs de Giorgia
Bemardele, către Comuna Poienile Izei, care trece prin Glod, unde au
poposit, la margine de sat, la „Borcutul de la Stancă" .
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În Poienile Izei, ei au vizitat biserica de lemn cu hramul
„Cuvioasa Paraschiva", inclusă în patrimoniul mondial al UNESCO şi
câteva familii: Ilieş Călină, povestitoarea mai multor fragmente despre
fiinţele mitologice; Ioana şi Vasile Sabadâş ; Oana şi Ionel Nemeş, vizitate
şi de Giorgia Bemardele în vara anului 2016, când au mers feciorii cu
muzicanţi la ei acasă, "după nănaşi" ; Anuţă Tomşa, ghid la biserica de
lemn etc.

Fig. 18 şi 19: Vin feciorii cu muzicanţi, „după nănaşi " (Capturi de pe filmul unei nunţi din Poienile lzei).
Giorgia Bernardele este în fotografie la terasă şi în cameră în dreptul uşii. Muzicanţii sunt Ancuţa şi Ion de
la Cruce (Jon Ilieş) şi Ioan Ilieş. Sursa: Prof Claudiu Chindriş

Fig. 14 şi 15: Popas la Borcutul de la Glod. În prima fotografie, din vara anului 2016, poate fi
recunoscută Giorgia Bernardele, împreună cu grupul din Suceava. În cea de-a doua, Michela şi Claudio,
în

acelaşi

loc, în luna aprilie 2017 (Foto: N. Hodor).
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Fig. 20şi21: Biserica de lemn cu hramul „ Cuvioasa
Paraschiva" din Poienile !zei (stânga) şi părinţii Giorgiei
Bernardele, împreună cu ghidul bisericii, Anuţă Tomşa
(dreapta). Foto: N. Hodor.

O nouă întâlnire, cu acelaşi alai de nuntă, a avut loc în Comuna
(fig. 22 şi 23).
Într-o altă zi, oaspeţii italieni au vizitat familiile Herbil: Docă şi
Gheorghe, Maria şi Pavel.
Şieu

Fig. 16 şi 17: Imagini din Poienile /zei. În fotografia din stânga, realizată în vara anului 2016, Cercetător
şi. Ionela Grădinaru-Mîndrescu, Giorgia Bernardele şi Călină Ilieş. În dreapta, în aceeaşi locaţie, în
aprilie 2017, Călină Ilieş împreună cu Michela şi Claudio (Foto: N. Hodor).

Fig. 22: Giorgia Bernardele (prima din
dreapta), fotografiind o nuntă din Şieu,
Maramureş, împreună cu sucevenii. Sunt
ultimele imagini în care mai apare,
înainte de plecarea definitivă din
Maramureş.
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Fig 23: Nuntaşi la

Căminul

Cultural din

Şieu

(Foto: N. Hodor).

Fig 24: Giorgia Bernardele, în Rona de Jos, în anul 2016 (stânga), împreună cu Docă
Herbil, un vecin, Gheorghe Herbil, Giorgia Bernardele, Alina-Maria Herbil. Fig.
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25: CI. Bernardele, Docă Herbil, Alina-Maria Herbil, Michela Grotto şi prof
D. O. Cepraga, în 2017 (Foto : N. Hodor).

Fig. 26: Giorgia Bernardele, Alina-Maria Herbil, Pavel Herbil şi Ştefan Gaja,
căutând Fata Pădurii în locul numit „ Vârtoape" din Rona de Jos

Fig. 27: Alina-Maria Herbil ş i Giorgia Bernardele, în grădina casei
Familiilor H erbil din Rona de Jos, în anul 2016 (Fo to: N. Hodor).
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Domnişoara

Alina-Maria, fata Mariei şi a lui Pavel, a însoţit-o pe
Giorgia Bernardele, cu maşina, în campania de cercetare din anul 2016,
pe Valea Ronişoarei.
Acolo, cercetătoarea a făcut înregistrări cu seniorii din Familia
Herbil, care i-au relatat numeroase povestiri mitologice din localitate
(Cepraga D. O. şi colab., 2016, p. 214-217).
Ultima oprire în Maramureş, după mai multe zile în care au fost
vizitate sate, obiective şi multe persoane, a fost la Familia Mărişca şi
Vasile Ţiplea. Domnul Vasile Ţiplea, primarul oraşului Dragomireşti,
împreună cu grupurile artistice, ne-au primit în data de 24 iulie 2016, în
gospodăria cu Casa Bârsan de Bârsana din Muzeul Satului Maramureşean
din Sighetu Marmaţiei, unde au prezentat programe artistice de pe Valea
Izei şi ne-au servit cu bunătăţi din bucătăria tradiţională.
Era sărbătoarea numită "Ziua bunei vecinătăţi", cu participarea
oficialităţilor din România şi Ucraina. De aceea, părinţii cercetătoarei au
dorit să cunoască familia domnului primar. De acolo, oaspeţii italieni au
pornit spre Aeroportul Internaţional "Avram Iancu" din Cluj-Napoca.

Fig 28: Primarul oraşului

Dragomireşti,

Sighetu

Vasile

Ţip/ea,

Marmaţ ie i,

în Muzeul Satului Maramureşean din
24 iulie, 2016.
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Fig. 29: Grupul folcloric din Dragomireşti, în curtea Casei Bârsan (Fotografiile nr. 28 şi 29
sunt din colecţia personală a Familiei Ţip/ea)

u

c

r
/

o

Fig. 30:

Schiţă privind dispunerea lo calităţilor

3.5

1

21

:za

Km

de pe traseu (Cartografia: Alina-Maria Herbil,
fotografii de N Hodor)
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III. GENEROZITATEA FAMILIEI BERNARDELE
Călătoria

grupului din Italia în Maramureş a urmărit scopuri
precise. În primul rând, vizita lor a avut un rol de binefacere, iar în al
doilea rând, părinţii Giorgiei Bemardele au dorit să cunoască ţara şi
oamenii ei, despre care ea a scris şi a spus multe cuvinte frumoase.
Mama cercetătoarei , Michela, este profesoară şi , împreună cu
tatăl, Claudio, s-au gândit să ajute un grup de copii merituoşi. De
asemenea, au dorit să acorde o bursă pentru studenţii de la Extensia
Universitară a Universităţii Babeş-Bolyai din Sighetu Marmaţiei care vor
demons!I"a calităţi de buni cercetători.
In acest scop, au obţinut donaţii de la prietenii din Italia, au
cumpărat obiecte de artizanat din Maramureş şi le-au vândut la licitaţie,
au adunat sume importante de euro şi, recent, au anunţat că vor oferi o
nouă bursă, de această dată, pentru studenţii clujeni.
De aceea, în timpul sejurului lor din România, au avut contacte în
acest sens şi au realizat înţelegeri cu conducerile unor instituţii.
În Sighetu Marmaţiei, au avut loc două întâlniri importante. Prima
dintre acestea a fost cu conducerea Extensiei Universitare a Universităţii
Babeş-Bolyai, acolo unde Giorgia Bemardele şi-a stabilit locul de cazare,
de unde a plecat în tot Maramureşul. La întâlnirea cu domnul director al
instituţiei , Conf. dr. Marin Ilieş , s-a stabilit instituirea unei burse anuale
pentru cel mai bun cercetător al Maramureşului, "Bursa Giorgia
Bemardele", finanţată de părinţii fostei cercetătoare.

Innamorata del sapere, appassionata e curiosa, ci ha
improvvisamente lasciati Giorgia Bernardele di anni 25.
Piangono increduli la mamma Michela, il papă. Claudio, la
sorella Lucia, i nonni,i parenti e gli amici. I1 funerale avră.
luogo giovedi 3 Novembre alle ore 15.00 nella Chiesa
parrocchiale di Madonnetta di Sarcedo. La cara Giorgia
riposera nel cimitero di Thiene. Si ringraziano quanti
parteciperanno al rito funebre. Non fiori ma opere di bene, Sarcedo, 21
ottobre 2016
Fig. 31: Imagine care arată strădania familiei p entru a demara acţiuni de binefacere (opere di
bene), licitaţii, pentru a aduna sume de euro, concerte etc., în memoria Giorgiei (in ricordo di
Giorgia), care se vor constitui în burse.
Sursă:

ht1ps:l/www.facebook.com/photo.php ?fbid=J02!19736/6! !45 74&.set=rpd. I J9 7854278&tvpe
=3&theater
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Fig. 32: Imagine care arată strădania familiei pentru a demara acţiuni de binefacere {opere di bene),
pentru a aduna sume de euro, concerte etc., în memoria Giorgiei (in ricordo di Giorgia), care se
vor constitui în burse.

licitaţii,

Sursă:

https://www.facebook.com/photo.php?{bid= I 02 / 2/ 77074600909&set=a. J2565954 / 3827.2037452.11978
54278&rvve=3&theater

Fig. 33: Delegaţia italiană aflată în vizită la Extensia UBB din Sighetu Marmaţiei, Judeţul
Maramureş, România. În imagine apar următorii: Con/ univ. dr. Marin Ilieş, directorul
instituţiei; Lector univ. dr. Nicolaie Hodor; Michela Grotto; Prof univ. dr. Dan Octavian
Cepraga; Claudio Bernardele; Conf. univ. dr. Gabriela Ilieş. (Fotografie din colecţia N.
Hodor) .

405

https://biblioteca-digitala.ro

Cea de-a doua întâlnire a avut loc între delegaţia italiană şi
profesoara Nicoleta Mariana Godja, directoarea Şcolii Generale din
Comuna Strâmtura, întrucât Giorgia Bemardele şi-a început primele
cercetări în Maramureş , în Satul Slătioara. După mai multe căutări în
legătură cu modul optim de utilizare a sumei pe care Familia Bemardele
dorea să o ofere pentru copiii din localitate, s-a convenit ca aceasta să fie
folosită anual pentru a finanţa o tabără în care să fie selecţionaţi cei mai
buni elevi.

Fig. 34: Delegaţia italiană la întâlnirea cu Prof Nicoleta Mariana Godja, directoarea Şco lii
Gimnaziale nr. 1 din comuna Strâmtura, Judeţul Maramureş, România. În imagine apar
următorii: Prof univ. dr. Dan Octavian Cepraga; Prof Nicoleta Mariana Godja, Michela
Grotto, Claudio Bernardele; (Foto: N. Hodor).
Această propunere s-a şi materializat, primii copii au plecat în
în Munţii Apuseni însoţiţi de profesorul Radu Marius.
Pe drumul spre Zona Arieşeni-Vârtop, grupul de copii s-a oprit la
Cluj-Napoca, unde le-a fost făcut cunoscut Campusul Studenţesc „B. P.
Haşdeu" , în special facultăţile de Geografie, Biologie-Geologie,
Institutului de Speologie şi căminele studenţeşti din apropiere. În
Amfiteatrul „George Vâlsan" al Facultăţii de Geografie, a fost prezentată
tabără

406

https://biblioteca-digitala.ro

viaţa şi

activitatea cercetătoarei Giorgia Bemardele prin proiectarea mai
multor fotografii şi texte de către lector dr. Nicolaie Rodor.
Studenta Andreea Banciu şi doctorandul George-Mihai Rus le-au
vorbit elevilor despre universitate, despre facultate şi despre viaţa de
student (fig. 35).
La întoarcere, copiii şi profesorii lor s-au arătat foarte mulţumiţi
de ceea ce li s-a oferit.
Doamna directoare de la Şcoala Gimnazială nr. 1 din Strâmtura, cu
structurile ei, Slătioara şi Glod, profesor Nicoleta Mariana Godja a
declarant presei: „În tabără, elevii au participat la diferite activităţi:
tiroliana, tras cu arcul, tir, escaladări etc. La întoarcerea acasă, şi-au
exprimat dorinţa să se întoarcă pe acele meleaguri".
Acest proiect a fost numit de profesori şi de copii, inspiraţi şi de
imaginea din fig. 38, „Drumul Prieteniei". „Îmi exprim gratitudinea că
şcoala noastră a fost aleasă pentru a aduce un omagiu studentei Georgia
Bemardele. Le mulţumim, Michelei Grotto şi lui Claudio Bemardele,
prof. Nicolaie Rodor şi lui Dan Octavian Cepraga" (Ziarul Graiul
Maramureşului
din
24
august
2017,
http://www.graiul.ro/2017/08/24/drumul-prieteniei-din-strirntura/).

Fig. 35: Studenta Andreea Banciu de la Specializarea Cartografie, vorbind elevilor în Amfiteatrul de
Geografie „ George Vâlsan ", Facultatea de Geografie a UBB din Cluj-Napoca.

Fig. 36, elevii şi prof Radu Marius, în faţa facultăţii, ţinând în mână o imagine cu Giorgia Bernardele
(Fotografie din colecţia N. Hodor).
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IV. GIORGIA BERNARDELE INTRĂ ÎN LEGENDĂ

Din fotografiile făcute cu ocazia cercetărilor Giorgiei Bemardele
s-a inspirat artistul Viktor Trubnikov de la Moscova, prieten al
cercetătoarei, care a realizat desene şi picturi (fig. 36 şi 37, 40 şi 41).
Primele creaţii redau simbolic drumul Giorgiei Bemardele pe dealuri, prin
păduri , parcă vrând să arate că sunt locuri şi condiţii nu tocmai prielnice
pentru munca de cercetare şi să demonstreze dificultatea acesteia, dar şi
frumuseţea ei, simbolizată prin prezenţa păsărilor şi a culorilor deosebit
de plăcute .

Fig. 37 şi 38: Desen şi pictură realizate de Viktor Trubnikov din Moscova, Rusia, în memoria Giorgiei
Bernardele fa doua din oartea dreaota). Sursele:

Celelalte două variante de creaţie reprezintă anchetele, interviurile
cu oameni în vârstă, ţărani, gânditori, îmbrăcaţi în haine populare,
păstrători ai vechilor tradiţii. Au la bază o fotografie
făcută la Casa Bârsan de Bârsana din Muzeul Satului Maramureşean,
Sighetu Marmaţiei.
Acolo, în data de 24 iulie 2016, Giorgia Bemardele a făcut
înregistrări cu povestiri despre fiinţele mitologice din Maramureş.
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Fig. 39: Casa Barsan din Muzeul Satului Maramureşean din Sighetu Marmaţiei, Judeţul
România. Sursa: http://monumente-etnografice.cimec. ro/? MUZ=7051501 şi

Maramureş,

fig. 40: Imagin e sate/ilară reprezentând o parte din Muzeul Satului Maramureşean din
Sighetu Marmaţiei, Judeţul Maramureş, România (Sursa:
https:/lwww.google.ro/maps/@47.9183159,23.9317234,384a,35y,39.3tldata=f3ml ! 1e3)
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Casa a aparţinut descendenţilor cu acelaşi nume care apar
menţionaţi în documente la 1326, printre cnejii de vale maramureşeni
(Dăncuş M., 2000, p. 37).

Fig. 41: Tărani povestitori, în faţa construcţiei
anexe din Gospodăria cu Casa Bârsan. Desen de
Viktor Trubnikov din Moscova, Rusia.
Sursa:
https://wwwfacebook.com/photo.php?jbid= 102120
99206654259&.set=a.1256595413827.2037452.1 1
97854278&type=3&theater

Părinţii

Fig. 42: Claudio Bernardele şi Michela Grotto în
curtea Casei Bârsan

cercetătoarei

s-au aşezat şi ei m zilele din preajma
Sfintelor Paşti , în acelaşi loc, unde a stat şi fata lor, dorind parcă să
rememoreze în liniştea muzeului, clipe din viaţa acesteia.
Această creaţie artistică, în varianta desenată şi pictată pleacă de la
fotografia care surprinde pe cei doi ţărani, Pălăguţă şi Dumitru Hodor,
îmbrăcaţi în haine tradiţionale maramureşene, cum stau pe prispă şi
răspund la întrebările cercetătoarei. Artistul a mai introdus şi drumul,
copacii din depărtare, bicicleta pentru deplasare, motanul care doarme pe
scaun şi o pasăre în zbor. Şi dacă tot era vorba de fiinţele mitologice, o
fiinţă ciudată, probabil un drăcuşor, a apărut pe colţul acoperişului şi trage
cu urechea. . . Giorgia Bemardele a intrat în legendă. Povestirile din
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Maramureşul

istoric, voievodal, i-au fost foarte dragi. Şi ea a fost dragă
tuturor celor pe care i-a intervievat. Artistul şi-a adus o contribuţie

Fig. 43 şi 44: Creaţia artistului Viktor Trubnikov, după fotografii realizate de N Hodor în faţa
unei construcţii anexe la Gospodăria din Bârsana, cu Casa Bârsan, în Muzeul Satului
Maramureşean din Sighetu Marmaţiei, Judeţul Maramureş, România. Sursa:
https:!lwwwfacebook. com/photo.php?jbid= 102 J2099206654259&set=a. l 256595413827.203
7452. J 1978542 78&type=3&theater

importantă

pentru omagierea activităţii ei.

În cursul acestei vizite, grupul din Italia a trecut şi la nord de Tisa
în Ucraina, iar în vara anului 2017, Mi chela Grotto şi Claudio Bemardele
au plecat la Moscova. Despre aceste călătorii, vom prezenta detalii într-un
material viitor. Pentru moment, redăm doar aceste imagini.

Fig. 45: Aspect din timpul călătoriei italienilor în Ucraina (Foto: N Hodor)
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fig. 46: Aspect din timpul călăto riei Familiei Bernardele în Rusia.
Sursa imaginii:
https://www.facebook.com/p hoto.php?(bid= 1052822948187084&.set=pcb.1 O
52826168186762&type=3&theater

V. CONCLUZII
Părinţii şi profesorul doctorandei Giorgia Bernardele au pornit pe
urmele acestei cercetătoare pasionată de Maramureş. Ei au vrut să
cunoască oamenii, locurile şi legendele regiunii. S-au aşezat, de multe ori,
exact acolo unde a stat şi ea, cu puţin timp în urmă şi au rămas pe gânduri
câteva clipe, retrăind momente din viaţa ei. I-au găsit şi numele, notat în
anumite documente din Sighetu Marmaţiei, în lunile iulie şi august 2016.
De multe ori, oaspeţii italieni au discutat cu persoanele
intervievate de cercetătoare, unele dintre ele aflând doar în acele momente
de dispariţia prematură a fetei. Aşadar, a fost o călătorie pe cărări de dor
şi lacrimi, pe un traseu refăcut cu dificultate din amintiri, mărturii şi
imag1m.
Profund impresionaţi de aceste locuri, părinţii fostei doctorande au
făcut donaţii pentru copiii din Strâmtura, Slătioara şi Glod şi au pus
bazele unor burse pentru studenţii din Sighetu Marmaţiei şi Cluj-Napoca
ai Univesităţii "Babeş-Bolyai". În acest mod, se vor finanţa în fiecare an,
călătoria elevilor pe „Drumul Prieteniei" şi Bursele „Giorgia Bernardele"
pentru studenţii care vor obţine rezutate de mare valoare în cercetarea
fenomenelor etnologice.
Aşadar, Giorgia Bernardele rămâne în amintirea profesorilor,
cercetătorilor, în creaţia artiştilor şi în memoria cărţilor, ca o cercetătoare
de excepţie , de mare profunzime ştiinţifică şi ca o persoană distinsă,
politicoasă şi de o deosebită omenie. Colegii ei din multe ţări (Italia,
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România, Rusia etc.) i-au dedicat întruniri, lucrări ştiinţifice, scnen şi
tablouri. Chipul ei blând şi viaţa- i legendară va rămâne peste timp drept
un model demn de urmat. Mărturiile şi imaginile redate de noi în aceste
pagini se doresc a fi măcar o pietricică la temelia memoriei vieţii şi
activităţii sale de excepţie .
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Fig. 47: Fragment din Registrul vizitatorilor de la Centrul Naţional de Informare şi
Promovare Turistică din Sighetu Marmaţiei. Giorgia Bernardele a semnat la poziţia nr. 307,
în data de 23. 07. 2017.
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Fig. 48: Afiş p entru un concert în memoria Giorgiei Bernardele (Jn ricordo di Giorgia),
programat p entru data de 6 ianuarie 2018. Sursa:
hllps:llwww.facebook.com/photo.php?fbid= I 0212177074600909&set=a.12565954 I 3827.2037452
.J 197854278&D1pe=3&theater
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Comuna Câmpulung la Tisa, Maramureş, România date geografice, istorice, floristice, faunistice şi turistice

Drd. Vasile Timur Chiş,
Universitatea Oradea,
Muzeul Maramureşan Sighetu Marmaţiei

CUVINTE CHEIE: România, Maramureş, Câmpulung la Tisa, date:
geografice, istorice, floristice, faunistice şi turistice.
KEYWORDS: Romania, Maramureş, Câmpulung la Tisa, data:
geographic, historic, floristic, faunistic and touristic.
ABSTRACT: Câmpulung la Tisa Village, Maramureş, Romania data: geographic, historic, floristic, faunistic and touristic. The paper
presents data about the locality, regarding the geographical location, the
area of the administrative territory, the short history of the locality, the
population, the relief, the hydrography, the vegetation, the flora, the
fauna, the protected natural areas, the historical monuments in the locality
and the tourism. The most important tourist attractions in the locality are:
The Reformed Church, built in the Gothic style, XIV which is the oldest
stone church in Maramureş, the Roman Catholic Church, the Ukrainian
Orthodox Church, the Jewish Cemetery, the fire extinguishing facilities
from the beginning of the l 9th century. XX, traditional houses specific to
the Hungarian community.
Localizare geografică
Comuna Câmpulung la Tisa este aşezată în partea de nord a
României, în Depresiunea Maramureşului, judeţul Maramureş, pe terasa
din partea stângă a râului Tisa.
Comuna se învecinează cu Ucraina şi localităţile Săpânţa şi
Sarasău.
Suprafaţa

teritoriului administrativ
teritoriului administrativ a comunei Câmpulung la Tisa
este de 3.348 ha din care 2.431 ha extravilan şi 71 ha intravilan 1•
Suprafaţa
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După

categoria de folosinţă a terenului: 2.502 ha teren agricol
(705 ha arabil, 501 ha păşuni, 1.090 ha fâneţe şi 206 ha livezi), 613 ha
păduri, 38 ha ape, 62 ha drumuri şi căi ferate, 66 ha construcţii şi 67 ha
. I
teren nepro ductlv .
Scurt istoric
În localitatea Câmpulung la Tisa, urme ale locuirii umane au fost
descoperite în punctul „Hag6" (Dealul Trecători) şi constau din mai multe
piese litice paleolitice (aşchie de tip Levallois, gratoar, aşchii mici).
Materialul aparţine, probabil, unei etape timpurii a aurignacianului 2 .
În zona fostelor băi „Benko", în locul numit „Borviz" au fost
descoperite piese din silex, homstein, gresie silicioasă şi tufit, ce provin
dintr-o aşezare din perioada gravetianului evoluat sau final 2 .
Din perioada bronzului târziu, pe raza localităţii au fost
descoperite mai multe depozite din bronz, formate din: brăţări, topoare cu
disc şi spin etc 2•
Localitatea a fost întemeiată, la sfârşitul secolului al Xlff-lea, de
către oaspeţi regali 2 .
În data de 26 aprilie 1329, o diplomă dată de regele Carol Robert
al Ungariei întăreşte drepturile acordate „oaspeţilor" germani şi maghiari,
fideli faţă de Maramureş. Această diplomă conferă şi statutul de „villae"
(oraş - coroană), având privilegii cu caracter orăşenesc la fel ca şi
5
localităţile Vişc, Teceu şi Hust .
În data de 28 decembrie 1345, într-un document emis de Ludovic,
regele Ungariei, apare prima atestare a Cnezatului Câmpulungului, format
din 16-18 sate de pe văile Tisei şi Tarasului 8 .
Biserica de piatră a fost ridicată pe la 1300 2 ' 4 (sec. IV) şi reparată
la sfârşitul sec. XVIII, după incendiul din 1782. Este construită în stil
gotic 2 şi este cea mai veche biserică de piatră din Maramureş. Până în
secolul al XV-iea a fost biserică catolică dedicată lui „Sancti Martini" 2,
după care biserică reformată.
În anul 1389 regalitatea maghiară întăreşte drepturile
Drăgoşeştilor asupra localităţii Câmpulung 5 .
În Maramureş în secolul al XV-iea erau cinci târguri: Câmpulung
la Tisa, Sighet, Hust, Teceu şi Cuhea 8 (Bogdan Vodă).
În anul 1425, din bunăvoinţa oficialităţilor, localitatea este
8
recunoscută ca oraş .
În anul 14 72 regele Matei Corvin, în scrisoarea către prefectul
Horvat Janos, întăreşte drepturile dobândite anterior pentru locuitorii
oraşului coroană Câmpulung 3 .
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În anul 1525 la Câmpulung erau înscrişi 96 de contribuabili cu:
193 boi, 99 vaci, 79 juninci şi viţei, 68 cai, 861 porci şi 463 oi. Nobili nu
sunt mscnş1 prmtre e1 8 .
În anul 15 5 5 populaţia localităţii scade brusc datorită ciumei 3 .
În anul 1556 cea mai mare parte a locuitorilor acceptă reforma
3
calvină .
În anul l 600 localitatea Câmpulung la Tisa, avea ca element pe
sigiliu, capul de bivol 8 .
6
Conform Urbariului din 1600 în localitate sunt 130 de locuitori •
În anul 1684 sunt amintite porturile fluviale din Sighet şi
Câmpulung 8 .
În anul 1698 în localitate sunt înregistraţi 3 nobili cu posesie
(Korda, Frater), 22 nobili mici sesionaţi, 19 cetăţeni şi 6 haiduci. Din
Câmpulung erau numiţi Sziics Marton, Szasz Mihâly şi Veresmorti
Tamas, ca haiduci specializaţi în transportul scrisorilor 6 . Locuitorii erau
majoritatea maghiari, iar câţiva erau ruteni sau ruteni maghiarizaţi 6 •
În secolul al XVII-iea jelerii din oraşul Câmpulung care nu
deţineau pământ propriu aveau principala sarcină de a ajuta la construirea
vapoarelor, erau muncitori necalificaţi, folosiţi la transportul lemnului şi
la celelalte munci auxiliare 6 •
Cele mai importante obligaţii ale locuitorilor din oraşul
Câmpulung în secolul al XVII, erau legate de pornirea vapoarelor şi a
plutelor încărcate cu sare 6 • În portul din Câmpulung, vasele erau
căptuşite cu crengi din brad, care aveau menirea de a proteja sarea de apă
A

'

'

'

'

6

În anul 1752 familiile din Câmpulung la Tisa care şi-au dovedit
nobilitatea sunt: Perematoni, alias Bereczk de Terely, Decsei, Hanka
(1698), Fekete, Menyhart (1686), Krizely (1670), Nagy (1699), Lendvai
( 1649), Igyart6 (1699), Orosz (1669), Gyarmati, Csurka (1700), Benedek
( 1699), Lassu (1699), La tor ( 1699), Kata ( 1613) şi Mocsari 8 •
În anul 1773 în localitatea Câmpulung la Tisa au fost colonizaţi
locuitori din Austria 8 .
În anul 1785 în localitatea Câmpulung la Tisa au fost colonizaţi
8
şvabi .
Din istoria bisericii reformate, aflăm că prima şcoală a funcţionat
pe lângă biserică, care a ars în anul 1778, când a ars mai bine de
3
jumătatea din localitate. Şcoala a fost refăcută din nou .
În anul 1664 este consemnat numele învătătorului Ecsedi Ferenc 3 .
În anul 1741 este consemnat numele învătătorului Ujlaki Miklos 3 .
Din anul 1794 până în 1948 la şcoala confesională reformată sunt
consemnaţi 48 de învăţători: Kovacs Mozes, Szeretsen Janos, Herman
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Pal, Farkas Jozsef, Szakăl Janos, Gyorgy Andras, Csiszar Zsigmond,
Balas Mihai, Szaba Iozsef, Almasi Jozsef, Szeretsen Laszlo, Baranyai
Mozes, Lajos Andras, T6kes Laszlo, Csurka Ferenc, Homonai Bertalan,
Orosz Vince, Szabo Istvan, Szekely Janos, Nagy Laszlo, Szabo Bela,
Kopeci Domokos, Csobod Imre, Pălfi Lajos, Pataki Agnes, Szarkane Fi.ile
Roza, Vecseri Lajos, Kojsa Laszlo, Kiss Lajos, Szarka Istvan, Benicz
Katalin, Juhăsz Roza, Nemes Sandor, Fekete Sandor, Szabo Lajos, Sipos
Gyula, Movik Gyula, Gall Istvan, Gestnyer Erzsebet, Lengyel Ilona, Racz
Bella, Siposs Imre, Ozv. Molnar Imrene, Szentpeteri Em6-Gyula, Racz
Imre, Foris Margit, Racz Klara, Domokos Erzsebet 3.
Înainte de anul 1876 este consemnat numele învăţătorului Bura la
şcoala confesională greco-catolică ruteană, în perioada 1786-1914,
Csepes Mihai iar în perioada 1916-1919 Fedic Janos 3 .
Conscripţia oficială din 1787, cuprinde şi un recensământ al
copiilor de vârstă şcolară, în localitatea Câmpulung la Tisa, erau 143 de
copii care frecventau şcoala (68 fete şi 75 băieţi), între 7-14 ani 8 .
În anul 1819 8 este construită biserica de piatră pentru cultul
greco-catolic cu hramul „Adormirea Preacuratei", azi biserica ortodoxă
ucraineană cu hramul „Sfântul Mare Mucenic".
În perioada 1860 -1865, locuitorii din Câmpulung la Tisa au
început să cultive varza 3 .
În anul 1863, Bodoki înfiinţează prima livadă de meri în zona
Maklaz 3 .
Calea ferată Sighetu Marmaţiei - Câmpulung la Tisa - Corolevo Halmeu, a fost pusă în funcţiune la data de 19 noiembrie 1872 3 .
Din anul 1880 până în 1919 la şcoala de stat sunt consemnaţi
învăţătorii Terebesi Samuel şi Karingeti Juliana 3 .
În anul 1890 se construieşte şcoala românească confesională
greco-catolică din Câmpulung la Tisa 8 .
În anul 1895, Brond Maier si Woldbauer, înfiinţează o fabrică de
cherestea, unde funcţionau 2 gatere 3.
În anul 1903 s-a construit calea ferată Săpânţa - Câmpulung la
8
Tisa pentru transportul materialului lemnos la fabrică.
În vara anului 1907, la Câmpulung la Tisa are loc o grevă a
8
lucrătorilor de seceri~ •
În anul 1914 ·7•10 este construită biserica romano-catolică.
Eroii căzuţi în cele două războaie mondiale 1914 şi 1945, din
localitatea Câmpulung la Tisa sunt: Balazs Endre, Balazs Mihaly, Bari
Kalman, Benedek Gyula, Csurka Albert, Csurka Samuel, Dobanics
Mihaly, Fekete Pal, Gobi Jozsef, Havrics Mihaly, Hirics Janos, Kenyeres
Mihaly, Kovacs Kalman, Kosa Arpad, Kosa Balint, Kosa Dezso,
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Mi.ilbauer Bela, Nyisztor Bela, Nagy Gâspâr, Penzes Mihâly, Orosz Imre,
Rusznyâk Gyula, Szabo Gyula, Tar Geza, Torjai Dezso, Torjai Kâlmâm,
Vitez Lâs6.
În data de 8 august 1950 s-a înfiinţat Gospodăria Agricolă
Colectivă (G.A.C.) „Gheorghe Doja" Câmpulung la Tisa, transformată în
Cooperativa Agricolă de Producţie (C.A.P.).
În anul 1990 se desfiinţează Cooperativa Agricolă de Producţie.
În perioada 1991-1997, este construită Biserica Adventistă de Ziua
a Şaptea.
În anul 2014, prin Hotărârea de Guvern nr. 868 se aprobă stema
localităţii.

Comuna Câmpulung la Tisa este înfrăţită cu oraşul Yerres din
Franţa, comuna Mez6zombor şi comuna 6csod din Ungaria.

420

https://biblioteca-digitala.ro

Populaţia

Populaţia localităţii Câmpulung la Tisa în perioada 1880-2011, după etnie
Anul

Români

Total

Maghiari

Germani

Evrei

Romi

12
•

Ucrainieni

Slovaci

Alte
nationalităti/
Informat ie
nedisponibilă

506
522

-

-

-

-

I

171

-

-

564

I

2

138
70

-

-

341

-

I

-

-

241

-

-

12

341

-

-

256

2206

14

96

8

10

16
3
4

-

9

132

1606
2824
2847

317
317
93

-

2872

269

2385

3015

374

2562

1966 n

3015

395

1977 n

2914

1992 a

2498

1880 a
1880 b

1759

24

1081
1115

93

-

1759

25

96

1890 a

2012
2350

36
88

1238
1782

2588

47
27

2230
2040

180

2831
3073

187
134

1941 a

3073

1956
1966 a

1900 a
1910 a
1920 n
1930a
1930 n
1941 a

2676
2831

55

9

688
6

-

8
4

9
30

5
170

-

3

I

73
16

-

I

2

-

23

51

-

103

2485

2

23

107

-

3

438

2319

2

-

33

122

-

-

396

2075

I

-

2

22

-

2

1992 n

2498

360

2047

10

-

23

56

-

2

2002 a

2484

456

1994

-

10

24

2484

425

1964

3

67

23

2011

2485

589

1694

-

-

90

20

-

-

2002 n

-

a - recensamântul dupa limba maternă
n - recensământul după naţionalitate
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2
92

Populaţia localităţii Câmpulung la Tisa în perioada 1869-2011, după religie
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33

41
54

72
37

14

7

112
101

"'

La recensământul din 2011, populaţia comunei a fost de 2.485
locuitori (1.227 bărbaţi şi 1.258 femei) din care: 1.694 (68,17%)
maghiari, 589 (23,70%) români, 90 (3,62%) romi, 20 (0,80%) ucraineni,
iar despre 92 (3, 70%) locuitori informaţiile nu sunt disponibile 13 .
Din punct de vedere confesional sunt: 679 (27,32%) ortodocşi,
322 (12,96%) romano-catolici, 980 (39,44%) reformaţi, 238 (9,58%)
greco-catolici, 53 (2,13%) martori ai lui Iehova, 54 (2,17%) adventişti de
ziua şaptea, 37 ( 1,50%) creştini de rit vechi, 14 (0,56%) creştini după
evanghelie, 7 (0,28%) fără religie şi despre 101 (3,90%) locuitori
informaţiile nu sunt disponibile 13 •
Relieful
Relieful comunei Câmpulung la Tisa cuprinde: culoarul râului
Tisa, depresiunea Săpânţa-Teceu 9 , piemontul Mara-Săpânţa şi Munţii
Igniş.

Altitudinea minimă a localităţii este de 240 m pe malul râului
Tisa, iar altitudinea maximă este de 862,7 m în Vârful Cliva.
Hidrografia
În dreptul localităţii Câmpulung la Tisa curge râul Tisa care
primeşte următorii afluenţi pe raza localităţii: pârâul Kokolaz, Szâszmâte
şi Bik.
Pe raza localităţii Câmpulung la Tisa se află 3 izvoare de ape
minerale (borcuturi), sulfuroase: 2 lângă fostele băi Benko (Băile
Evreieşti) şi 1 lângă băile Codrea 10 • Apa minerală este alcalină,
11
sulfuroasă şi hipotonă cu o mineralizaţie totală de 17 51, 7 mg/I
Vegetaţia şi

flora
de pe raza teritoriului administrativ al localităţii este
specifică etajului colinar.
Pădurile de pe raza localităţii sunt formate din fag (Fagus
sylvatica) şi carpen (Carpinus betulus).
Subarboretul este format din alun (Corylus avellana), păducel
(Crataegus monogyna), măceş (Rosa sp.) etc.
Flora este specifică zonelor de deal, aici fiind întâlnite următoarele
specii: brânduşă (Crocus heuffelianus), spânz (Helleborus purpurascens),
popâlnic iepuresc (Hepatica nobilis), măseaua ciutei (Erythronium denscanis), floarea paştelui (Anemone nemorosa), ciuboţica cucului (Primula
acaulis), Mâna Maicii Domnului (Dactylorhiza maculata), podbal
(Tussilago farfara), bănuţei (Bellis perennis), păpădie (Taraxacum
ofjicinale), mierea ursului (Pulmonaria ofjicinalis), ferigă de câmp
Vegetaţia
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(Pteridium aquilinum), trifoi alb (Trifolium repens), trifoi roşu (Trifolium
pratense), ghizdei (Lotus corniculatus ), lumânărica pământului (Gentiana
asclepiadea), coada şoricelului (Achillea millefolium), sunătoare
(Hypericum perforatum ), traista ciobanului (Capsella bursa-pastoris ),
pătlagină (Plantago lanceolata, Plantago media), tremurătoarea (Briza
media), breabăn (Dentaria glandu/asa) etc.
Pe malul râului Tisa sunt zăvoaie bine dezvoltate unde vegetaţia şi
flora este formată din: răchită (Sa/ix fragilis), răchită roşie (Sa/ix
purpurea), plop negru (Populus nigra) şi plante agăţătoare: hamei
(Humulus lupulus), curpen (Clematis vita/ba) şi viţă de pădure (Vitis
sylvestris), creţuşcă (Filipendula ulmaria), lumânare (Verbascum
blattaria), urzică (Urtica dioica), nap porcesc (Helianthus tuberosus),
iulişcă (Reynoutriajaponica) etc.
În zona bălţilor se află stuf (Phragmites communis) şi papură
(Typha latifolia).
Fauna
Mamiferele prezente pe teritoriul administrativ al localităţii sunt:
ariciul răsăritean (Erinaceus concolor), cârtiţa (Talpa europaea), iepurele
de câmp (Lepus europaeus), veveriţa (Sciurus vulgaris), mistreţul (Sus
sero/a), căprioara (Capreolus capreolus), vulpea (Vulpes vulpes), jderul
de piatră (Martes foina), nevăstuica (Mustela nivalis) şi hermina (Mustela
erminea). Pe lângă aceste specii, în zona râului Tisa, întâlnim vidra
(Lutra lutra) şi castorul (Castor fiber).
Păsările sunt reprezentate prin: barză albă (Ciconia ciconia) - 4
cuiburi în localitate, uliu porumbar (Accipiter gentilis), şorecar (Butea
butea), fazan (Phasianus colchicus), ghionoaie verde (Picus viridis),
ciocănitoare pestriţă mare (Dendrocopos major), cuc (Cuculus canorus),
rândunică (Hirundo rustica), grangur (Oriolus oriolus), gaiţă (Garrulus
glandarius), cioară de semănătură (Corvus frugilegus), cioară grivă
(Corvus corone), corb (Corvus cornix), coţofană (Pica pica), piţigoi mare
(Parus major), mierlă (Turdus meru/a), vrabie de casă (Passer
domesticus), vrabie de câmp (Passer montanus), cinteză (Fringilla
coelebs). Pe lângă aceste specii în zona râului Tisa întâlnim: raţă mare
(Anas platyrhynchos), prundăraş gulerat mic (Charadrius dubius) etc.
Amfibienii şi reptilele prezente în zonă sunt: salamandra
(Salamandra salamandra), buhaiul de baltă cu burta galbenă (Bombina
variegata), şopârla de câmp (Lacerta agilis), şarpele orb (Anguis fragilis)
şi şarpele de casă (Natrix natrix).
Speciile de peşti prezente în râul Tisa sunt: lostriţă (Hucho hucho ),
clean (Leuciscus cephalus ), clean dungat (Leuciscus souffia agassizi),
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boiştean

(Phoxinus phoxinus), mreană (Barbus barbus), scobar
(Chondrostoma nasus), mihalţ (Lata Iota) etc. În bălţile din zona râului
Tisa este prezentă ştiuca (Esox lucius).

Zone naturale protejate
Pe teritoriul localităţii, râul Tisa şi o parte din terasele Tisei fac
parte din Situl Natura 2000 RO SCI0251 Tisa Superioară. Suprafaţa
inclusă în sit este de 636,12 ha (19%) din suprafaţa localităţii.
Pe teritoriul localităţii o parte din piemontul Mara-Săpânţa şi
Munţii Igniş fac parte din Situl Natura 2000 RO SCI0092 Igniş. Suprafaţa
inclusă în sit este de 100,44 ha (3%) din suprafaţa localităţii.
Monumente istorice din localitate
Nr. curent
Monument
Datare
Adresa Cod LMI
245

Biserica

1793

Reformată

Nr.
242

MM - I I- m - B 04542

Aceste date sunt preluate din lista monumentelor istorice, judeţul
Maramureş, 2015
Turismul
Sărbători locale
Zilele localităţii Câmpulung la Tisa - luna august
În localitate sunt doua ansambluri populare: ansamblul Albăstrele
(Buzavirag) şi ansamblul Csoszok care prezintă obiceiurile şi portul
popular al populaţiei maghiare din localitate.
Obiective turistice antropice
Biserica Reformată construită în stil gotic, în sec. XIV 4 •2 , a fost
reparată la sfârşitul sec. XVIII, după incendiul din 1778 2. Până în secolul
al XV-lea a fost biserică catolică dedicată lui „Sancti Martini" 2 , după
care biserică reformată. În biserică se află placa memorială a eroilor
căzuţi în primul şi al doilea război mondial. Biserica este monument
istoric: MM-II-m-B-04542. Biserica Reformată este cea mai veche
biserică de piatră din Maramureş.
Biserica Romano - Catolică, a fost construită din piatră în anul
5 7 10
1914 • • şi are hramul „Inima lui Isus". În biserică se află o orgă
funcţională.

Biserica Ortodoxă Ucraineană cu hramul „Sfântul Mare Mucenic",
a fost construită din piatră în anul 1819 8 , până în anul 1948 a fost biserică
Greco - Catolică cu hramul „Adormirea Preacuratei"
Obeliscul Eroilor Revoluţiei de la 1848 - 1849.
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Monumentul „Celor cinci oraşe coroană: Sighet, Câmpulung la
Tisa, Teceu, Visk şi Hust, cu trei morminte pentru cei 3 tineri: Kosa,
Kantor şi Torjai", lemn de stejar -7 m, 2001, autor: Ştefan Balâzs
Statuia fotbalistului Dembroschi Emerich, lemn de stejar, 2002,
autor: Ştefan Balâzs
Monumentul „Pădurea şi cei ce o protejează", lemn de stejar - 7
m, 2000, autor: Ştefan Balâzs
Instalaţii de stingerea incendiilor de la începutul sec. XX. În
centrul localităţii lângă primărie este amenajată o expoziţie unde sunt
expuse trei instalaţii de stingerea incendiilor.
Cimitirul evreiesc din localitate.
Casele tradiţionale, specifice comunităţii maghiare.
Obiective turistice naturale
Flora şi fauna din Situl Natura 2000 RO SCI0251 Tisa Superioară.
Flora şi fauna din Situl Natura 2000 RO SCI0092 lgniş.
Trei izvoare minerale sulfuroase: izvorul mineral de la „Băile
Benko", izvorul mineral de lângă „Băile Benko" şi izvorul mineral de la
Băile Codrea
Trasee turistice
Traseul turistic marcat triunghi albastru pe fond alb: Câmpulung la
Tisa - Vârful Văcarului - Cabana Agriş. Traseul necesită remarcare.
Căi de acces spre localitate
Drumul naţional DN 19 Satu Mare - Sighetu Marmaţiei
Note
1
Planul urbanistic general al comunei Câmpulung la Tisa, 2002
2
Carol Kacs6, Repertoriu arheologic al judeţului Maramureş, editura
Eurotip, Baia Mare, 2011, pag. 301 - 304
3
Dembrovski Manuela, D. Carol, Monografia comunei Câmpulung la
Tisa (Hosszumezo monografiâja), Sighetu Marmaţiei, pag. 7, 19, 27
4
Teofil Ivanciuc, Ghidul Turistic al Ţării Maramureşului, editura Limes,
Cluj-Napoca,2006,pag. 76
5
George Cristea, Mihai Dăncuş, Maramureş - un muzeu viu în centrul
Europei, editura Fundaţiei Culturale Române, Bucureşti, 2000, pag. 150
6
Livia Ardelean, Istoria economică şi socială a Maramureşului, editura
Ethnologica, Baia Mare, 2012, pag. 124, 125, 306, 311. 314, 396.
7
Dumitru Istvan, Codreanu Moldovan, Ioan Pop, 2009 - Ghidul turistic al
judeţului Maramureş, editura Algoritm Media Press, Baia Mare, pag. 56
8
Laura Temian, Lazăr T., Valentin B., Zamfir D., Lavinium A., File de
Condică, Ţinuturile Chioar, Codru, Lăpuş, Maramureş, Biblioteca
Judeţeană „Petre Dulfu", voi. I, Baia Mare, 2016
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Grigore Posea, Codreanu Moldovan, Aurora Posea, Judeţul Maramureş,
editura Academiei Române, Bucureşti , 1980, pag. 35
1
Chiş Vasile Timur, Sighetu Marmaţiei şi zonele învecinate, Sighetu
Marmaţiei , 201 O
11
Nădişan Ioan, Bologa Vasile, Surse hidrominerale şi microstaţiuni
balneare din Maramureş, Editura Universiţăţii de Nord Baia Mare, 2012,
9

°
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13
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editura Dacia, Cluj Napoca, 2000
Chiş Vasile Timur, Ţara Maramureşului, Sighetu Marmaţiei, 2011
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Biserica

Ortodoxă Ucraineană

Biserica R eformată

Monumentul „ Celor cinci oraşe coroană: Sighet, Câmpulung la Tisa, Teceu, Visk şi Hust,
cu trei morminte pentru cei 3 tineri: Kosa, Kantor ş i Torjai "
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Instalaţii

de stingerea incendiilor de la începutul sec. XX

Case tradifionale, specifice comunitătii maghiare
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Cimitirul evreiesc
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