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FRANCISC NISTOR, iubitor de frumos

şi

de

Maramureş, DIRECTOR ÎNTEMEIETOR AL

MUZEULUI

MARAMUREŞULUI

din Sighetul Marmaţiei*
Dr. MIHAI DĂNCUŞ
etnograf
Istoria muzeografiei
altfel istoria

noastră

româneşti,

în general, este

sincope, de întreruperi

bruşte, şi

multe ori dureroase, cu

consecinţe

priveşte

o

firească

comuniune

şi

lovită

de

de

de cele mai
grave în ce

normală

dezvoltare

ca de

aici

într-o
desigur

benefică 1•

Muzeul
Marmaţiei

Maramureşului

din Sighetu

a avut o asemenea istorie,

marcată

puternic de evenimente care au zguduit
Europa în ultimele
Despre o
se poate vorbi
XIX-iea, când intelectualitatea

locală română şi maghiară

muzeu. Amintim pe Dr. Ioan Mihalyi de
alţii ,

care

realizează

primele

colecţii

Apşa,

două

mişcare muzeistică

încă

se

secole.
în

zonă

de la finele secolului al

implică

în organizarea unui

Szilagyi Istvan, Tit Bud, Varady Gabor

muzeale, iar

după

Primul

Război

şi

sub liniem efortul

·Lucrarea a apărut într-o formă asemănătoare şi în volumul "100 de personalită/i maramureşene care au făcut
istorie", coordonator Teodor Ardelean, lucrare apărută sub egida Bibliotecii Judeţene " Petre Dulfu" Baia Mare
şi a Centrului de Cercetare şi Documentare Baia Mare al Academiei Române în cadrul programelor culturale:
Maramureşul perpetuu ş i Maramureş ul la Centenar, susţinut de Consiliul Judeţean Maramureş, Baia Mare,

2018
1
Cu acest cuvânt îş i începe Mihai Dăncu ş articolul „95 de ani de la naşterea lui Francisc Nistor director
întemeietor al Muzeului Maramureşulut', publicat în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS II, 2004, p. 209 2016. Tot aici este publicat ş i Programul Sesiunii de Comunicări pe teme de etnografie şi folclor „Marmaţia
2003", dedicat lui Francisc Nistor. Acest articol ca şi cel intitulat: „100 de ani de la naşterea lui Francisc Nistor
întemeietor al Muzeului Maramureşului , publicat în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSlS Vil din 2009, p.
11 - 16, volum dedicat Centenarului naşterii lui Francisc Nistor; ambele au fost preluate, ca formă şi conţinut,
în prezentarea aceasta.
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realizează

profesorului Gheorghe Vomicu care
cele

două războaie

păcate,

primul muzeu etnografic. Din

au avut consecinţe nefaste în soarta muzeelor

şi

a colecţiilor muzeale.

Una din figurile de intelectuali care s-a impus în a doua jumătate a secolului al
XX-iea, ca întemeietor în muzeologia
nostru Francisc Nistor, de la a cărui

maramureşeană şi românească,

naştere

şi

a fost

directorul

se împlinesc anul acesta (2018) I IO ani.

A plecat dintre noi la 31 octombrie 1997 cu câteva zile înainte de a împlini
vârstă

venerabila

de 90 de ani,

Cei 48 de ani
trăiţi

cu pasiune

răspundere

şi

petrecuţi

cu

în tot ce a

lăsând

multă

făcut.

în

urmă

încadrat în

muncă

dragoste de

viaţă.

Se pare

că

viaţă

sensibilitate. Ultimii 20 de ani din
al Muzeului

Maramureşean

Francisc Nistor s-a
ţărani

familie de

copii ai acestora.

români, din
Tatăl său

trăit

din Sighetu!

născut

S-a

funcţii

dăruit

suflet

şi

Gheorghe

măsură.
dăruire,

sunt ani de

spirit de

lucrând în domenii care
regăsit

în care s-a

intens ca director întemeietor

ca

după

Marmaţiei.

la 5 decembrie 1908 în Sighetu!

părinţii

pe

abnegaţie şi

cu

favorabilă

inimă şi

i-a

şi realizări

în diverse

soarta i-a fost

i-au fost dragi, care i-au fost aproape de

Război

o viaţă de om

şi

Marmaţiei,

într-o

Iuliana, fiind unul din cei paisprezece

a fost curator la Biserica greco-catolică română din

oraş.

Începe şcoala elementară în anul 1915. Ca majoritatea covârşitoare a copiilor
români din

oraş, urmează

Sighet, de altfel, singura

Şcoala confesională

cursurile la

şcoală românească,

unde îl are ca

unul din intelectualii români care s-au afirmat în
ţara Mamă

greco -

mişcarea

dascăl

catolică română

din

pe Gheorghe Nemet,

de unire a

Maramureşului

cu

la I decembrie 1918.

În anul 1920 începe să frecventeze cursurile Liceului Dragoş Vodă, de unde se
retrage în particular, în ultimele clase, iar mai târziu

intră

ca

funcţionar

la Prefectura

judeţeană. Îşi dă bacalaureatul la Satu Mare şi se înscrie la Facultatea de drept din
Cernăuţi,

unde

urmează

aproape doi ani, cursuri

fără frecvenţă rămânând

în continuare

funcţionar la prefectură. În toată această perioadă face sport, organizând competiţii şi

chiar o

şcoală

de schi la Sighet. Este pasionat de

în cadrul Turing Clubului Român
conducere

alături

de prietenul

al naturii, al sportului

şi

său,

natură şi

secţia Maramureş

desigur de excursii.

cu sarcini de organizare

profesorul pictor Traian

excursiilor în

Bilţiu

-

Dăncuş,

alt

împuterniceşte

Prefectură şi

Acesta

apelează

pătimaş

pe

Dr. Mihai Pop pentru a aduce în viitorul muzeu al satului românesc o

maramureşeană.

şi

munţi.

La începutul anului 1936 Profesorul Dimitrie Gusti îl
cercetător

Activează

la prietenii

profesorul artist Traian

săi

de aici, Francisc Nistor,

Bilţiu Dăncuş,

tânărul
biserică

funcţionar

la

care vor deveni în continuare

10
https://biblioteca-digitala.ro

acţiunea

colaboratorii Institutului Social Român pentru
şi

implicându-se cu entuziasm

şi

responsabilitate

achiziţii

de

Maramureş

din

în transferarea bisericii din

Dragomireşti în vederea restaurării în Muzeul Satului din Bucureşti • În sensul acesta, la
2

26 martie 1936, Fr. Nistor trimite o scrisoare
necesară

25.000 lei

oraş

aici în

casă ţărănească

că încă

vânzare." Se pare

Aceasta, casa, se va
de la

Bucureşti".

casă)

găsi

care

cu prilejul

Ion,

restaurarea casei în muzeu

una

prin care

nouă.

să corespundă cerinţelor

cercetărilor

şi transferată

tatăl

găsit nicăieri

n-am

trebuinţele

Găvrilă

Birăului)

spre

unui muzeu.

şcolii

în muzeu în anul 1936 a fost

de Hotico

suma de

Casa se poate construi

efectuate de "colegele

ultimul proprietar (Ion a

alături

solicită

o propune pentru Muzeul Satului

Nistor nu era bine familiarizat cu

Casa găsită

către Pleş

1890 de

construim (o

meşteri maramureşeni". Această casă

cu

deoarece „O

„să

pentru ca

către Fundaţie

monografice

construită

în anul

care a lucrat

(cantor), Ilea Gheorghe

şi

şi Ţicală

la

Ilie

3

din Dragomireşti sub conducerea lui Mihai Pop şi Octavian Neamţu .
În continuarea scrisorii, Nistor se referă la biserica din Dragomireşti 4 care s-a
transferat

şi

restaurat devenind o emblemă a Muzeului satului. Sigur, marele merit este al
să

lui Mihai Pop, dar nu putem
Dăncuş

precum

şi

nu

şi

devotamentul

evidenţiem

meritul

ştiinţific

al lui Traian

entuziasmul lui Francisc Nistor, care,

iată,

Bilţiu

din 1936

Bucureşti.

are pecetea Muzeului Satului din

În perioada celor 4 ani de ocupaţie horthystă ( 1940-1944) lucrează în comerţ şi
ca fotograf privat atingând în acest domeniu

performanţe

artistice deosebite.

În anul 1945, alături de alţi intelectuali români care nu erau indiferenţi de soarta
românilor din

această zonă,

imediat

pentru a aduce ajutoare alimentare
O
capitală"

şi

notă

în

din care

presă

făcea

delegaţie

şi

ing. I. Coman

a Sfatului

Bilţiu Dăncuş, preşedinte,

Petru Mihalyi, membru în Sfat a luat

Bilţiu Dăncuş,

retragerea armatelor,

legătura

cu

Fr. Nistor. Ambele

Naţional

I.

Nistor

să

Bucureşti după

Bilţiu Dăncuş dă

o

la

Bucureşti,

ajutoare pentru

dispoziţie

predea hainele (ajutoare),

Român a sosit în

Ghe. Iusco, secretar general

cealaltă delegaţie,
delegaţii

Pop, comisar pentru Transilvania. S-au întâlnit apoi cu Dl. Ilie
de data aceasta la

pleacă

şi îmbrăcăminte maramureşenilor.

cu titlul "o

parte Ion

după

respective Traian

au fost primite de d. Ionel
Lazăr. Iată-l

pe Fr. Nistor,

Maramureş.

în scris prin care, printre altele, dispune ca Fr.

să aştepte şi să

le

ducă

cu

maşina.

Ion

Bilţiu Dăncuş

' Aurelia Tudor, Despre un monument transferat în Muzeul Salului în urmii cu 66 de ani - biserica din
în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS li, 2004, Muzeul Maramureşului
Sighetu! Marmaţiei, 363 -387.
3
Cercetare de arhivă la Muzeul Satului din Bucureşti întreprinsă de Mihai Dăncuş, mai, 2018
'Ibidem, p. 371, Arhiva Muzeului Satului-Bucureşti: Fond: Dimitrie Gusti, Dosar XIV, p.2.
Dragomireşti Maramureş,
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le spune

că:

Şcoala normală

"Eu pot fi aflat la Cluj,

Guţă Dăncuş,

sau la

Iată-i împreună pe marii patrioţi pentru cauza maramureşenilor".
această

Am evocat

situaţie

intelectualilor români din
După Război,
acţiune

pentru a vedea implicarea

Maramureş

de reorganizare a turismului în
rămase după război şi

refugii, etc.)

funcţiune

repunerea în

a turismului în

în care s-a implicat, investind

socială
şi

între care frecvent îl întâlnim

Francisc Nistor

îşi

str. Miko, 54.

5

responsabilă

a

pe Fr. Nistor.

reia activitatea cu mult entuziasm pornind o

Maramureş. Inventariază

vine cu
zonă.

soluţii

bazele turistice (cabane,

optime pentru reorganizarea

De fapt, este una din

multă imaginaţie,

pasiune

activităţile

şi

importante

şi muncă efectivă

pe care a

desfăşurat-o într-o lungă perioadă de timp, încă din anii 1930 până după război. 6 La

vremea aceea tinerii intelectuali români s-au implicat masiv în
oraş,

modelul german alogenii din
tinerii români se

organizează

doar împrejurimile

la

sfărşit

de

săptămână, ieşeau

amplă

într-o activitate

activităţi

natură.

în

ce cuprinde întreg

După

turistice.

Astfel,

Maramureşul

şi

nu

oraşului.

În cadrul Turing Clubului României, al cărui secretar general era profesorul
Valeriu

Puşcariu

de la Universitatea din Cluj, se

a Turing Clubului României,
Pentru activitatea
excursii în
conferinţe
tăcute

munţi,

despre

specială

pe care-i

în domeniul turismului, pasiunea

cunoştea

Secţia

a VII-a

deosebită

pentru

la 2 iulie 1934

cu sediul la Sighet.

mai bine ca oricine, pentru extraordinarele

frumuseţile Maramureşului,

de Fr. Nistor, Traian

Maramureş

„Maramureş"

înfiinţează

Bilţiu Dăncuş

dublate uneori de

a fost ales ca

proiecţii

preşedinte

al

de diapozitive,
Secţiei

a VII-a

a Turing Clubului, iar Francisc Nistor în calitate de secretar al acestuia.

Începând din anul 1938, deoarece pictorul Traian Bilţiu Dăncuş se implică în
activitatea de
Iată că

creaţie

în

Bucureşti,

Francisc Nistor

Terezia B.

Tătaru

cartea sa,

„Maramureş

biografice,

Fr. Nistor preia

îşi consacră

funcţia

turismului din

de

preşedinte

Maramureş

ani

îi face lui Francisc Nistor un „portret" pe care-l

notează

şi

durerea

şi

mândria

câteva din

noastră".

acţiunile

Aici, pe

în domeniul

a

Secţiei

frumoşi

publică

lângă

a VII-a.

din

viaţă.

în voi. II din

principalele date

organizării

turismului

5
Nota de presă precum şi Dispozi\ia în manuscris se află în arhiva fam. Dăncuş. intre Ion Bil\iu Dăncuş şi
Gheorghe Dăncuş a fost o rela\ie specială. O perioadă I. Bilţiu Dăncuş a locuit la Cluj, sir. Miko 54, la
Gheorghe Dăncuş. Încrederea între aceşti mari patrioti este dovedită şi de faptul că I. Bilţiu Dăncuş i-a dat lui
Gh. Dăncuş documentele originale ale Unirii Maramureşului cu Ţara să le copieze spre păstrare. Vezi fondul
"Ghe. Dăncuş" de la Arhivele Naţionale din Cluj Napoca, semnalat nouă de Dr. Livia Ardelean.
• În acest sens, îmi amintesc numeroase momente când am stat împreună până seara târziu, când îmi relata
preocupările şi zbaterile sale în organizarea turismului în zonă. Pregătea atunci răspunsuri la întrebările
redacţiei cu privire la lucrarea „Turismul Românesc în Maramureş" pentru o Enciclopedie Turistică

Românească.
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7

maramureşean , astfel: ... " în 1937 existau 160 de poteci marcate în Munţii Gutâi,

Regiunea Sighet - Izvoare, în

Carpaţii Păduroşi ,

iar în anul

următor

s-a fiicut marcajul de

la Prislop la Puzdrele, la Pietrosul Mare (2305) cu coborâre spre
îndrumarea Turing Clubului României s-au construit cabane

Borşa".

şi adăposturi

Tot sub

pentru

turişti

şi schiori. În vara anului 1939, la 20 august, s-a inaugurat Cabana „Bogdan Vodă" de pe

Pasul Prislop (1413m) la 24 Km. de
camere

şi

o

mansardă ,

Borşa şi

unde se puteau

adăposti

la 29 Km. de Cârlibaba - Iacobeni, cu 8
40 de persoane. Cabana a fost

construită

din lemn după planul artistului pictor Traian Bilţiu- Dăncuş. În aceeaşi vară Cabana a
fost vizitată de M.S .Regele Mihai, pe atunci Mare Voievod de Alba lulia 8 . Încă în anul
1969, când au

adăpostit

aici

participanţii

la Consfiituirea

Naţională

de

Geobotanică,

cabana exista. Apoi , ... a dispărut. .. şi odată cu ea un segment de istorie. Încercările lui
Francisc Nistor de a se implica în

mişcarea turistică după Război ,

s-au dovedit zadarnice.

Francisc Nistor colindând după obiecte muzeale pe Valea
Bradovei, Bârsana şi împreună cu George Anania (Inspector
Muzee în Ministerul Culturii) şi Sabin Şainelic (Muzeul Baia
Mare), pe Dobăieş, în punctul marcat cu bornă militară. Astăzi,
pe acest loc, este biserica monument adusă din Onceşti (1974).
Fotografii de Mihai Dlincuş

Terezia B. Tătar, Maramureş - durerea şi mândria noastră, voi. 11, Editura Gutinul, Baia Mare, 200 I.
Aici , coordonatorul volumului , în cadrul capitolului „oamenii acestor locuri", face portretul a 48 de persoane
şi personalităţi printre care şi Francisc Nistor (p. 241) unde-i prezintă activitatea în domeniul turismului.
8
Ibidem, p. 24.
7
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Ar fi fost mai bun „manager" ... era priceput
comercială şi,

acută

de cadre didactice

profesor suplinitor de
desfăşoară

educaţie fizică

după război

în componenta sa

îl face

să

învăţământ

intre în

ca

la liceul sighetean începând din I 947. Aici

prodigioasă rămânând

o activitate

şi

în turism

culturală.

desigur, în cea

Lipsa

şi

în memoria claselor de elevi pe care i-a

instruit.
Datorită
îmbrăţişat

şi

conjuncturii politice
etnografică şi

muzeologia

Dăncuş

prieteniei cu Gheorghe

de la Cluj, a

a excelat.

Începând din anul 1954, la îndemnul şi sub îndrumarea prietenului său
Dăncuş,

Gheorghe

corespondenţa

sa, începe cu pasiune

Maramureşului

oficial,

dată

ocuparea teritoriului

cutreieră

raniţa

asiduitate o campanie de

Maramureşului,

în spate

şi

şi

cum reiese din

peregrinări

prin satele

de obiecte etnografice la început în mod privat apoi

cu intrarea armatelor de

satele zonei aducând

artă populară,

şi

mărturisit

cum ne-a

care va duce la refacerea nucleului

care s-au risipit o

Cu

achiziţionarea

pentru

acţiune

după

Francisc Nistor,

colecţiilor

ocupaţie

Muzeului

Maramureşului

maghiare în Sighet

după

1940

şi

ca efect al Dictatului de la Viena.

aparatul de fotografiat la gât, pe jos sau cu bicicleta,
acasă

la început,

şi

apoi în muzeu, piese etnografice

de mare valoare care se vor constitui în

colecţiile

şi

de

ce vor forma viitorul

muzeu. Începând din anul 1956 funcţionează legal ca angajat al Muzeului Maramureşean
cu

schemă funcţională şi

buget. Deci

considerăm că

aceasta este data

reînfiinţării

muzeului după război. În anul 1957 în câteva săli de la etajul clădirii unde se află
cinematograful,

împreună

cu Arh. Peter Dezideriu deschide prima

Sunt expuse obiecte de mare valoare din
patrimoniul muzeului prin
porţi, uşi

de

şură,

achiziţie.

colecţia personală

sculptură

podişoare,

scaune, mese, cuiere, fragmente de

Vama, de

Săcel

mobilier de

biserică,

naturali (sec. XVIII
icoane,

feţe

de

publică

de Baia Mare
sticlă.

icoane pe
şi

pernă şi

Ziarul ce
1957

şi

XIX)
de

apărea

şi

masă

a muzeului.

care mai târziu vor intra în

Dominant sunt expuse obiecte etnografice(stâlpi de

toate ornamentate printr-o

dar

expoziţie

în lemn

specifică), lăzi

arhitectură, ceramică

şi Lăpuş),

icoane pe lemn,

O pondere

specială

( de valea Izei, se

uşi

de altar, prapori,

o au covoarele cu

obiectele textile specifice zonei

de zestre,

(ştergări

de

coloranţi
rudă,

de

etc.).

la Sighet

"Viaţa liberă",

un articol intitulat COMOARA

Anul VIII, nr. 357, vineri, 16 august,

MARAMUREŞULUI
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datorat lui Miron

Popovici (ziarist cu
Bucureşti,

veleităţi

frate cu Academicianul

Maramureş,

Călin

amplă

Articolul este o

la

literare, fost membru al cenaclului Eugen Lovinescu din
Popovici).

pledoarie asupra valorilor culturii populare din

la început cu trimiteri la istoria

importanţa înfiinţării

Muzeului

Maramureşului:

reuşit să

acestui muzeu în care s-a

multimilenară

să

a zonei, ca apoi

oprească

se

"Este un merit deosebit,

înfiinţarea

se adune un material destul de bogat, privitor la
şi

trecutul acestei regiuni. Acest material care poate fonna miezul unei viitoare
sistematice

cercetări

sistematic, grupat pe sectoare caracteristice,
trecutului

şi simţului

ocupaţie
şi

pe

de

sticlă,

bază,

ţărănimii

artistic al

prezintă

Articolul

din

expus

poate oferi vizitatorului o imagine a

Maramureş".
păstoritul

ca

obiectele casnice. obiectele religioase( colecţii de icoane vechi pe lemn

mobilier bisericesc - strana

specială

realizarea

evidenţă măiestria

artistică

acestui

unice

Maramureşului.

Miron Popovici
şi

expunerea

care pun în

în care a excelat Francisc Nistor care se considera

"în primul rând un artist fotograf'. Fotografiile
ţărani,

graţie, ţâşnind

"... pline de

completează

a fotografiilor ce

meşteşug

de cerdac" dar şi portrete de

- "uimitoare prin simplitatea ei", suita

maramureşene

săgeată,

în sus prin acele turnuri în

evidenţiază

şi

succint principalele sectoare ale muzeului:

de fotografii a tuturor bisericilor de lemn
parcă

găseşte

istorico-etnografice a regiunii . . . materialul se

"îţi

pun în

faţă

tipuri de

porţi

sau stâlpi

imagini de sate etc. etc.

În muzeu un loc special îl ocupă covorul maramureşean cu un „colorit domol,
sobru, cam închis, unde contrastele nu sunt prea puternice ... "
constată că

"Muzeul nu este decât la începutul

arheologii s-au preocupat prea

puţin

de

această

activităţii", că

Maramureşului

activitatea în viitor, contribuind astfel la o mai

istoricii, etnografii

şi

regiune". Finalul articolului conchide:

"Sub priceputa conducere a directorului Nistor, cu sprijinul
tuturor oamenilor muncii, Muzeul

Autorul articolului

instituţiilor

va putea

adâncă cunoaştere

să-şi

culturale

şi

a

dezvolte mereu

a trecutului poporului

nostru".

***
De fapt ce este această "COMOARĂ A MARAMUREŞULUI" ? Este însuşi
Muzeul

maramureşean,

pennanentă,

reorganizat

cum l-a numit Francisc Nistor într-o
după război.

ctitoria Nistor. Astfel, Francisc Nistor
şi deosebită

la refacerea "Muzeului

deci "director întemeietor'',

alături

Sau cum l-am numit noi, Muzeul
după

al II-iea

Război

maramureşean",

primă

expoziţie

maramureşean

având o contribuţie

fiind primul director

-

specială

după Război,

de Gheorghe Vomicu care a întemeiat Muzeul
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Maramureşean după

ţinut legătura

Francisc Nistor a
determină să

din

Război,

Primul

respective în anul 1926. Trebuie
său

cu prietenul

Gheorghe

Peregrinând prin satele

de fotografiat la gât dar, de data aceasta,
de valoare etnografice

şi

tăcut

colecţiile

viitorului Muzeu

o

artă populară

de

început a

şi

colecţie personală

Maramureşului

Maramureşean.

şi achiziţiona

Maramureşului,

iar din anul 1956

cerceteze satele

şi

Koş

pe Dr.

Karol. Francisc Nistor

desenează porţile şi vraniţele Maramureşului
excepţională),

desenează şi

dar

văile Maramureşului,

relaţia

urma

să-i

face. La

fotografiază

reface

cu arhitectul Peter
alţii,

l-a avut ca

iar arh. Peter Dezideriu

(pe care le va publica Nistor într-o carte

componente de case

şi

arhitectură

elemente de

desene pe care le va expune în Muzeul deschis în 1957

cărţi

face obiectul unei

şi

ceea ce

Dezideriu, care va deveni muzeograf fiind format la Cluj unde, printre
profesor

obiectele

adună, achiziţionează şi

De acum începe

şi

cu bicicleta şi cu aparatul

cu gândul de a depista
din satele

de la Cluj care-l

şi-l îndeamnă să

aprofundeze problema culturii populare,

această perspectivă.

Dăncuş

să notăm că

album pe care preconiza

să

o

scoată

şi

de pe

care va

cu Prof. Paul Petrescu ce

scrie textul, Arh. Peter Dezideriu face desenele, iar Francisc Nistor

fotografiile

9

.

În anul 1968 secondat de Arh. Peter Dezideriu propune organizarea Muzeului
etnografic cu expunere

pavilionară şi

clădiri

în aer liber în complexul de

din

Piaţa

Libertăţii, nr. 15. În acest seps comandă un proiect Institutului de Proiectări de la Baia
realizează

Mare. Se

proiectul. Acesta

birouri, etc. , în

clădirea principală,

clădirii

(şi

de sediu

implică

organizarea

expoziţiei

iar muzeul în aer liber era propus

şi

precum

şi două

să

bază,

se

facă

depozite,
în curtea

a bisericii romano - catolice). Pentru muzeul în aer liber se propunea

expunerea a 7 porţi într-o succesiune pe aleea de acces dinspre
iar aici în curte

de

în

grădină

stâne,

se propunea restaurarea a 4

instalaţii

tehnice

stradă,

gospodării

spre curtea mare,
şi

cu case

acareturi,

ţărăneşti.

***
După
încăperile

închiderea Muzeului ( 1968) deschis în anul 1957, care a

de la etajul

Francisc Nistor
adecvată

instituţii

dependinţele

în

Cinematografului Muncitoresc (fostul Cazinou al armatei),

încearcă să găsească soluţii

a acestei

muzeului în

clădirii

funcţionat

pentru

aşezarea definitivă şi

într-o

formă

patrimoniale. Mutat fiind în mod fortuit întreg patrimoniul

din curtea fostului sediu PCR,

urgenţa rezolvării

unui

spaţiu

' Într-o discu!ie urmată de scrisoare Prof. Paul Petrescu îmi cerea permisiunea să preia informalii din carte
Zona elnografică Maramureş (Bucureşti, 1986) în special capitolele "Gospodăria \,ărănească" şi "Locuinta
tărănească - Arhitectură", descifrarea inscriptiilor, datările etc. pentru a pregăti textul. Am fost onorat şi
bucuros că savantul Paul Petrescu apelează la mine. A scris textul, dar nu a mai apărut cartea, deoarece
profesorul a rămas în USA - editura l-a scos de pe copertă, rămânând ca autor numai Fr. Nistor.
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adecvat era iminentă. În dorinţa de rezolvare, Fr. Nistor la 24 martie 1968 înaintează
Judeţului Maramureş

Consiliului Popular al
care spune
spaţiile

planul
dă şi

că

„în urma cererii verbale a sa

exterioare aferente din

clădirilor

şi

precum

Bereş

Redăm

s-a aprobat complexul de

clădiri şi

nr.15 pentru muzeu. Memoriul cuprinde

„planul tematic al muzeului etnografic", iar în partea a doua
secţiei

de

concepţia

ştiinţele
secţia

Iosif, nou angajat pentru

sintetic

află că

Piaţa Libertăţii

„planul tematic - proiect" al

muzeograful

- Baia Mare un memoriu cu nr. 15/1968 prin

de organizare

naturii (ce-l de al doilea elaborat de

de

şi

Ştiinţele

naturii).
propusă

amenajare a muzeului

de Fr.

Nistor secondat de muzeograful arhitect Peter Dezideriu. În spiritul vremii, Fr. Nistor
consideră că

„Cercetarea

şi

prezentarea vechiului în contrast cu epoca

nouă,

este una din

cele mai importante sarcini ale muzeului nostru" În privinţa structurii tematice, aceasta
este

preluată

prezentarea

cea a Muzeului Etnografic al Transilvaniei din Cluj, astfel:

„ocupaţiilor străvechi":

apoi prezentarea
necesitatea

după

în mare

păstoritului

prezentării

acareturi, dar

şi

culesul din

natură, albinăritul,

şi construcţia

(organizarea

industriile

"agricultura" ca ocupaţie de

ţărăneşti (oloiniţe,

vânătoarea,

stânei etc. Aceasta impunând

spaţiu/

lor în „aer liber" deci nevoie de

pescuitul,

teren, Arhitectura, case,

mori, pive). Nu este

cuprinsă

în proiect

bază.

În continuarea memoriului Fr. Nistor conchide: „Dacă Muzeul nostru nu va fi
ajutat, atât moral cât

şi

material, ca

să

dispariţia

lor,

reprezentative înainte de
incinta sau în

grădina

muzeului, vor

cumpăra

mai putem
şi

aşeza

de a le putea

dispărea fără urmă

câteva piese - din cele mai
în

condiţiuni

cele mai valoroase obiecte. Dar

pentru a le putea adăposti aceste obiecte avem nevoie de o clădire cu curte
spaţioasă

„. Din acest motiv am cerut

clădirea

şcolari>>„Piaţa Libertăţii

nr. 15."

Casei de copii

De fapt este vorba de un complex de
catolică

dominant cu

faţadele

bisericii, respectiv fosta
varietate

creată

Dragoş Vodă,

de

Casă

în

Piaţa Libertăţii şi

de copii

călugării piarişti,

care

clădire

ca

şi

în care este internatul

clădiri

şi

superba

care se

toate acestea le preconiza Francisc Nistor ca

ce

flanchează

grădină

aparţinut

spaţii

şi grădină

<<Şcolii

mai

(sic!)

biserica romano-

cu prelungiri pe str. Plevnei. Curtea
cu pomi fructiferi de o mare

desfăşoară până

terenurile au

optime în

la limita cu curtea Liceului

ordinului catolic al

Piariştilor,

adecvate pentru organizarea muzeului

pe care-l vedea astfel:
„La etajul

clădirii

se va

aşeza

în 14 camere

expoziţia permanentă (etnografică

n.n.). În curte, împărţită în două, - şi în grădină se vor aşeza diferitele gospodării
valoroase din punct de vedere al arhitecturii populare,- de pe Iza, Mara
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şi Cosău

(se

prevedeau 4

gospodării ,

n.n. M.D) nu era prevăzută zona Vişeu râşniţe şi oloierniţe,

Valea Tisei. Asemenea, diferite tipuri de
(două

n.n. M.D), diferite tipuri de

Aceste obiecte vor fi
bănci

aşezate

porţi (şapte

în curte

şi

n.n. M.D)

şi grădină,

Borşa,

Valea Vişeului,

diferite sisteme de stâne

garduri împletite din nuiele.

ce se vor transforma, într-un parc cu

pe care se vor putea aşeza vizitatorii''.
Se mai preconizau la parter

săli

expoziţii

pentru

proiecţii

temporare, pentru

de

filme documentare, conferinţe, ateliere de restaurare lemn şi textile, laborator foto.
Tot în
de

această clădire ,

Ştiinţele

la parter, se preconiza organizarea Expoziţiei permanente a

naturii nou

deveni unul din marii

înfiinţate

specialişti

Bereş

( 1968) de muzeograful

Secţiei

Iosif care, mai târziu, va

ai domeniului pe plan naţional.

În 1969 după discuţii şi frământări abandonează acest proiect; muzeul
etnografic pavilionar primind pentru organizare
unde în 26 decembrie 1971 se deschide

expoziţia

Pentru muzeul în aer liber se va
Doboieş,

găsi

clădirea

de

cu

Vodă,

din str. Bogdan

bază,

(în forma

multă

greutate, terenul de pe dealul

unde se începe organizarea acestuia în 1972, când se

actuală

nr. 1,

).

elaborează

proiectul

iar

restaurează

tematica

în

1974,
două

primele

şi

se

case.

În toate aceste acţiuni şi zbateri

Francisc Nistor îl
tânărul

Mihai
cu

implică şi

pe

de atunci, muzeograful
Dăncuş

forţă şi

care i se

alătură

devotament începând

din iunie 1969 (lucra pentru
muzeu din 1968 dar s-a
Dr. Cornel lrimie - Muzeul Astra Sibiu, Francisc Nistor - Muzeul
Maramureşului Sighetu/ Marmaţiei, D-na Ana Grama - Sibiu, dr. Mihai
Dăncuş - Muzeul Maramureşului Sighetu/ Marma/iei, dr. Corneliu Bucur
- Muzeul Astra Sibiu, în Muzeul Satului Maramureşean din Sighetu/
Marma/iei la Conferin/a AEMAL din 1981 şi deschiderea Muzeului
Satului din Sighetu/ Marma/iei. Fotografie din Arhiva Mihai Dăncuş

legalizat abia

după

un an).

Problema cea
mai mare,

aşa

văzut,

cum am

era găsirea

terenului necesar pentru amplasarea Muzeului în aer liber al Maramureşului 10 .

Au fost propuneri pentru organizarea muzeului în curtea şi grădina bisericii romano - catolice pentru care s-a
un proiect la I.P.J. Maramureş, Baia Mare, altul în Parcul Grădina Morii (a căzut deoarece parcul era mic
şi insuficient). Alţii au propus organizarea sus pe platoul Dealului Cetăţii (Solovan) cu o utopie (Feri Băcsi
zicea că vor urca vizitatorii cu telefericul); s-a mai propus "Grădina Gostatului" vizavi de fabrica de cărămidă
(dezafectată azi), a căzut ş i acesta. Din grupul care discuta erau: Fr. Nistor, dr. Pop Victor, Ion Berinde, Arh.
Peter Dezideriu, Mihai Dăncu ş ş.a. A câştigat DOBOlEŞUL!
10

plătit
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convinşi că

Suntem

imperioasă

acestui muzeu, de necesitatea
arhitectură populară

faptul

că, încă

cât

conştient

Francisc Nistor era

şi instalaţiile

de la finele anului 1964, se

dispariţie

de a salva de la

tehnice

şi

importanţa realizării

de

interesează să-şi aducă

Dăncuş,

explică

tânăr

să-l

muzeograf,

autorul acestor rânduri, familiarizat deja cu specificul muncii de

muzeograf etnograf, lucrând în
Universitatea

se

un colaborator care

ajute în realizarea planurilor lui. Astfel, vine la muzeu în anul 1968, ca
Mihai

Aşa

alte valori specifice.

splendidă

o

„Babeş

sub îndrumarea Prof. Dr. Dumitru Pop de la

Bolyai" din Cluj Napoca

esenţial

Acesta a contribuit

învăţământ

în perioada

şi

realizând Muzeul

studenţiei şi

la

şcolar

de la Bârsana.

îmbogăţirea colecţiei

(micul muzeu) de la Facultatea de Filologie din Cluj-Napoca,

realizată

etnografice

sub îndrumarea

marelui folclorist, Prof. Dr. Dumitru Pop.
După găsirea

terenului

şi hotărârea

Doboieş să

ca zona

în aer liber, au început demersurile în care a fost implicat total

fie locul pentru muzeul

şi

cu nr. 537/1972 în data de 20 noiembrie s-a întocmit un memoriu
şi

Educaţiei

Mihai
către

Dăncuş.

Astfel,

Consiliul Culturii

Socialiste (Ministerul Culturii) semnat de Francisc Nistor (care era

directorul muzeului) prin care solicitam aprobarea proiectului pe care l-am înaintat. Am
dus personal „memoriul"

şi

proiectul la Prof. Tamara Dobrin, care era ministrul adjunct

responsabil cu patrimoniul. Nu l-a primit. 11 Tot atunci Francisc Nistor semnează un mic
memoriu-adresă

cere:

(nr. 554/1972)

„Vă rugăm să

material

şi

luaţi

Comisia Monumentelor istorice prin care, în final,

sub patronajul Dvs.

şi

în felul acesta

să

moral în realizarea dezideratului propus". Desigur, aici se

instalaţiile

distrugere

le

către

tehnice care, prin valoarea lor, erau de interes

ne

acordaţi

referă

naţional şi

sprijin

la casele

şi

în pericol de

şi dispariţie.

Demersurile
colaborator (Mihai

şi

zbaterile lui Francisc Nistor precum

Dăncuş)

au fost multe

şi

pline de

amărăciuni,

şi

ale unicului

dar în final, cu

său

izbândă.

La 23 aprilie 1975 cf. Deciziei Consiliului popular al municipiului, se instituie o
comisie ce

grupează

Marmaţiei,

CAP „IZA"

cele patru
şi

instituţii

Muzeul

interesate: Consiliul local, S.E.Z. Sighetu!

Maramureşului

(reprezentat prin Fr. Nistor, M.

Dăncuş,

P. Bledea). S-a delimitat terenul cf. Deciziilor 190/1973 (Consiliul municipal

Sighetu!

Marmaţiei),

jud.

Maramureş).

precum

şi

Decizia nr. 184/1973 (Comit. Executiv al Consiliului

Problema se considera încheiată. Dar nu a fost

să

fie.

11
Era foarte frig în clădire şi chiar în biroul ministerial. Tamara Dobrin stătea în birou, cu un mantou de blană
pe umeri. S-a ridicat de la birou, m-a luat de brat şi m-a condus afară pe coridor unde mi-a spus: „Dăncuşule,
ia-ti dosarele şi du-te acasă şi fă ce poţi. Dacă le laşi aici n-o să mai faci nimic!„." La discuţie a fost de fată şi
Dr. Ioan Opriş care m-a susţinut.

19
https://biblioteca-digitala.ro

După

Dec. 1989 se redeschid procese de

Francisc Nistor, chiar

dacă

revendicări

nutrea un gând amar, era

totuşi,

privind terenul etc. etc. dar
scutit de data aceasta, fiind

pensionar încă din 1977.
La centenarul

naşterii

lui Francisc Nistor, despre „întemeietorul muzeului",

înaintaşul

meu, spuneam: „a fost o

lunga sa

viată

personalităti

a Maramuresului. A cunoscut în

Maramureşului,

pleiada marilor intelectuali ai

lungul vietii."

şi

minunatii

tărani

şi

dar

remarcabile

Maramureşul

ale culturii nationale. A cunoscut, ca nimeni altul,

frumusetile lui naturale, dar

a1 satelor. pe care le-a

străbătut

cu

de-a

12

rămas

Domnul Nistor a
titulatura

figură emblematică

intimă, apropriată

săi

în memoria contemporanilor

pe care

şi-o dădeau maramureşenii

Clemansa Teodorescu (fosta mea
glumeţ

Era foarte

învăţătoare

la

căsătorit

ţăranii,

între ei. A iubit

iubit copiii ca nimeni altul, a iubit femeile frumoase - în perioada
considerat în cercurile sighetene ca un „dandy", s-a

şi

greu

Şcoala Pedagogică

interbelică

a

era

târziu cu Doamna

n.n. M.D.).

rămân

cu cei din jur, iar sintagmele sale

adică

ca Feri Bacsi,

peste timp ca o

pecete a personalităţii: - Ce faci Feri? Îl întrebau cunoscuţii:- „Bine! Ca jidu în boldul
gol!"
A fost un
făcut

bărbat

frumos, înalt voinic, cu un corp atletic. De fapt
cunoscător

sport, a iubit natura fiind mare

desăvârşit,

ceea ce l-a determinat

să deschidă

al

munţilor noştri.

la Sighet în perioada

A fost

toată viaţa
şi

interbelică

a

un schior
„o

şcoală

de schi".
Am colindat cu Dânsul
foame

şi

sete ... dar o

făceam

văile şi

cu mare

toate satele

Maramureşului

răbdând

pe jos,

plăcere.

Pentru memoria celui care a fost Francisc Nistor, în Muzeul etnografic al
Maramureşului

întemeietor

din centrul

după Război, alături

primul muzeu etnografic al
Dăncuş

oraşului

i-am expus portretul la intrare, ca director

de portretul Profesorului Vomicu, care a întemeiat

Maramureşului

unde sunt expuse elemente de

(l 926) iar „sala coloanelor"

arhitectură tradiţională şi

am denumit-o „Sala Francisc Nistor" . Am dat
cercetat mult

„porţile maramureşene"

maramureşeană"

de mare

1

acurateţe

această

dând o lucrare de

(Editura Sport-Turism,

Bucureşti

numită

de Mihai

celebrii stâlpi de

porţi

denumire deoarece Fr. Nistor a
sinteză

pe

această temă

„Poarta

1977) , la care a contribuit cu desene

arh. Peter Dezideriu.

~ Mihai Dăncuş, 100 de ani de la naşterea lui Francisc Nistor. director întemeietor al Muzeului

Maramureşului,

ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS VII, Sighetu! Marmatiei, 2009, p. 11 - 16.
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Anii de
Muzeului

după Revoluţia

Maramureşean

Dacă

din decembrie 1989 ne-au permis

tipărirea

anuarului

cu titlul ACT A MUSEI MARAMOROSIENSIS.

primul volum (508 p.) l-am dedicat „celui care a fost mentorul nostru

spiritual, magisterul nostru Mihai Pop" la împlinirea a 95 de ani de la naştere 13 , volumul
al doilea, pe anul 2004 l-am dedicat „memoriei celui care a fost Francisc Nistor,
directorul nostru

şi

director întemeietor al Muzeului

Maramureşean

la 95 de ani de la

naştere" • Volumul ACTA MUSEI MARAMORESIENSIS pe anul 2008 (524 p.) „este
14

Maramureşean

dedicat memoriei directorului întemeietor al Muzeului

de

după Război,

15

Francisc Nistor, la împlinirea a 100 de ani de Ia naştere" •
În ultimul mandat de primar al Doamnei Godja Eugenia, am propus Consiliului
străzi

local acordarea numelui de Francisc Nistor unei

din municipiul Sighetu!

Marmaţiei . .În urma propunerii şi pledoariei noastre, toţi consilierii au fost de acord, dar
încă

nu s-a validat propunerea. Ne-am bucurat

onorat

să

fac cuvântul de

municipiului Sighetului
Publică
şi

sensibilitate

„Laudaţio"

Marmaţiei

fotografii

că, totuşi·,

s-a acceptat.

şi

de

cetătean

Ia acordarea titlului de

am fost

de onoare al

lui Francisc Nistor, la 3 noiembrie 1995.
deosebită

artistice de mare rafinament, dovedind o

talent special în toate albumele tipărite în judeţul

reviste de specialitate

Totodată,

cultură şi

în presa judeţeană

Maramureş,

precum

şi

în

şi locală.

În toată această perioadă Francisc Nistor în drumurile prin zonă a depistat mai
multe obiecte
descoperiri

şi

chiar tezaure arheologice, în special din epoca bronzului, toate

întâmplătoare,

dar de mare valoare. Mai târziu le va publica

Alexandru Vulpe (vezi lista de
arheologice (Dealu

Cetăţii

lucrări) şi

din Sighet

ş.a.).

la

semnalările

în domeniul arheologiei, "cel puţin tot atât cât în etnografie"
realizează

De-a lungul zecilor de ani,
imortalizând
schimbările

personalităţi

din istoria

care s-au produs în satele

Putem conchide

că

locală,

o

cu Dr.

sale se vor face

săpături

mărturisea că

a activat

De altfel, Dl. Nistor ne
16

împreună

•

adevărată

arhivă

fotografică

momente istorice pe care le-a

şi oraşele Maramureşului,

Francisc Nistor a realizat o

trăit,

fotografii etnografice.
adevărată

enciclopedie

fotografică a Maramureşului. În efortul de a descoperi valorile etnografice ale
Maramureşului,

a beneficiat de sprijinul

şi

îndrumarea

amicală

a unor mari

personalităţi

ACTA MUZEI MARAMOROSIENSIS I, Sighetu Mannaţiei, 2002
ACT A MUSEI MARAMOROSIENSIS II, Sighetu Manna\iei, 2004
Mihai Dăncuş, 100 de ani de la naşterea lui Francisc Nistor, director întemeietor al Muzeului
Maramureşului, în ACTA MUSEI MARAMOROSIENSIS VII, Sighetu Mannaţiei, 2008
16
Fr. Nistor, Dr. Al. Vulpe, Bronzuri inedite din Maramureş in colec/ia Francisc Nistor din Sighetu/
Marma/iei, în SCIV, 2, tom. 20, 1969, p. 181.
13

14
15
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ale domeniului care au cercetat zona: Paul Petrescu şi Paul H ~ Stahl, Tancred Bănăţeanu,
Secoşan ,

Elena

interbelică) ,

din perioada
şi

arheologi

Boris Zderciuc, Gheorghe

şi

Dăncuş

(de care-l lega o mare prietenie

încă

Mihai Pop, Georgeta Stoica, I.D. Ştefănescu, Comei Irirnie, dar

istorici de prestigiu (Dr. Radu Popa, Prof. Dr. Alexandru Vulpe, Prof. Dr.

Kurt Horedt ş . a.).
În anul 1976, după 48 de ani de muncă, din care 20 în cadrul Muzeului
Maramureşean

ca director, Dl. Francisc Nistor

"vânat" de unii

activi şti

intră

în pensie (postul de director fiind

PCR). Autorul acestor rânduri a fost unul din

puţinii apropiaţi

ai

însoţit

în

lui Francisc Nistor, considerându-l ca un membru al familiei . De aceea l-am
toate

peregrinările

ocazii, depistând,
Aş

face aici o

Maramureşului,

achiziţionând şi

interbelică

ani la rând mergând pe jos,

aducând în muzeu sute

notă specială. Maramureşul

apoi în perioada
făcute

prin satele

şi

şi

mii de obiecte patrimoniale.

s-a bucurat încă dinainte de Primul

de un anumit renume. Amintim, în acest sens,

de Tache Papahagi, Gheorghe

uneori cu

Dăncuş ,

Alexandru

Filipaşcu,

cercetările

Ioan Mihalyi de

Apşa,

Lenghel

Izanu, dar
Ion

Război şi

Petru

şi Părintele

şi

Bârlea

Cip Iea,

Alexandru
Tiberiu

Pr.

Brediceanu,

Bela Bartok, Varodyi
Gabor, Szilaghyi
Tit Bud.

Iştvan,

După Război,

cele mai reprezentative
personalităţi

ale

Ţării :

universitari ,

cercetători

academici , muzeografi
ş.a.,

În casa llea din Muzeul Satului: Francisc N istor (primul din
stânga), I. H. Ciubotaru, prof dr. Mihai Pop, dr. Vasile Latiş.
Foto Mănăstireanu
cercetările
tradiţională

acestora. A fost foarte atent mai ales la
a

Maramureşului , făcute

Boris Zderciuc, Ghe.
A urmat
imperioasă

pe

care

i-am

amintit mai sus. Francisc
Nistor a fost atent la

semnalările,

privind arhitectura

de Paul Petrescu, Paul H. Stahl, Gheorghe

Focşa,

Dăncuş.

indicaţiile şi

sugestiile lui Ghe.

Dăncuş

de a achiziţiona unele case de pe Valea

de la Cluj , privind necesitatea

Cosăului . Până
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mai ieri, s-a păstrat în

şcoli

dosarul fostei
Dăncuş

prin care-l

"unicat

naţional".

măştile

colecteze

conservată

confesionale din Bârsana,
îndeamnă

să

pe Francisc Nistor
dispărut.. ..

Scrisoarea a

in situ, scrisoarea lui Ghe.

o cumpere pentru muzeu, fiind

Tot acesta (Ghe.

Dăncuş)

îndeamnă să

îl

primă colecţie şi

specifice obiceiurilor. Astfel realizeazî o

expoziţie

o

de mare succes.
A
de

către

urmărit şi cercetările

Dr. Comei lrimie

şi

instalaţiile

privind

echipa sa, la care s-a implicat
că,

Muzeului din Sighet. Desigur

şi

profundelor

rapidelor

Toate acestea au impus

acţiuni

transformări

şi

cercetărilor

rezultatele

noastre, ale muzeului (în special) au constituit mobilul
privinţa

ţărăneşti

tehnice

şi

cercetărilor

etnografic pavilionar (26 dec. 1971) şi Muzeul Satului

Francisc Nistor a fost un om cu mare sensibilitate

copilului Sergiu, pe care l-a crescut
bătrâneţi să

ajungând la adânci

fizică nucleară, cercetător

şi

la Institutul de la

cu

achiziţii,

care

Muzeul

(30 mai 1981 ).

sufletească. Şi-a

iubit

soţia

şi-a revărsat-o

dragoste

realizările şi

Măgurele),

şi cercetările

Maramureşului:

educat în spiritual dragostei de

se bucure de

din partea

maramureşean.

urmate de

Maramureşean

vieţii, şi aceeaşi

zonă

îndemnul de a nu fi pasivi în

care se petreceau în satul

de aprofundare a

în ultimele clipe ale

Dăncuş

Mihai

acestora dar

apoi s-au finalizat cu realizarea muzeele etnografice ale

veneraţie până

întreprinse în

Ţară şi

cu

asupra

de Neam,

împlinirile acestuia,

(Dr. în

recunoaştere internaţională

în

U.S.A, Belgia ş.a.
A avut multe proiecte interesante care, în marea lor majoritate, vizau domeniul
cel mai apropiat
Nistor poate oferi
muzeală

despre

şi

fotografică.

cel mai drag - arta

excepţionale expoziţii şi

Maramureş.

Pot deveni

de lucrări publicate:

în lemn, album foto, cuvânt înainte

populare a judeţului
Fr. Nistor,
de Mihai

Maramureş,

a lui Francisc

monografii în imagini.

Francisc Nistor, Sculptura şi arhitectura populară din zona
Ornamentaţii

fotografică

albume care pot întregi armonios imaginea

adevărate

Listă

Arhiva

şi

etnografică Maramureş

note de Mircea Braga; Casa

creaţiei

Baia Mare, 1969

Măştile populare şi jocurile

Dăncuş şi Nicoară Timiş,

cu

Casa

măşti

din

creaţiei

Maramureş,

album foto, text

populare a judeţului

Maramureş,

Baia

Mare, 1977.
Fr. Nistor,

Creaţii şi

creatori populari din zona

foto, cuvânt înainte
Regională

şi

etnografică Maramureş,

album

texte de Laura Sârbu, Dora Pop, Gheorghe

a creaţiei populare, Baia Mare, 1976.

Fr. Nistor, Poarta maramureşeană, carte- album,

Bucureşti
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1977.

Drăgan,

Casa

Fr. Nistor, Iarna în

Maramureş

- album foto, Editura Sport- Turism,

Fr. Nistor, Plaiuri maramureşene, album foto, cuvânt înainte de Vasile
Bucureşti,

Sport - Turism,

Bucureşti
Drăguţ,

Ed.

1985.

Fr. Nistor, Dr Al. Vulpe, Bronzuri irledite din

Maramureş

în

colecţia

prof Francisc

Nistor din Sighetu/ Marmaţiei, în SCIV, 2, tom 20, 1969, p.181.
Francisc Nistor -
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- mândria

şi

Moară de vânt din Strâmtura
(foto: Francisc Nistor, arhiva Muzeului Maramureşan, nr. inv. 622)
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Trei introduceri la cercetarea

etnografică

a

Maramureşului

Prof. univ. dr. Nicolae IUGA
Abstract: Maramures is a particular ethnographic area of Romania. lt is
famous as the place where thefounders ofthe Romanian medieval state/rom the East of
the Carpathians, the voivodes Dragos and Bogdan, were famous, as well as the old
wooden churches, the architecture of the old wooden houses and the unaltered
preservation of some old Romanian folk customs.
But in the fast half century and Maramureş has undergone radical changes
on al/ levels. The houses are built quite differently /rom other materials, the popular
port is missing only very rarely and an/estive occasions, the customs are a/so no longer
practiced according to the ancestral calendar as a direct experience, but are more
imitated and performed with a detachment completely killing their spirit. The problem
we have to ask is: how can we get to the archetypal substrate of customs whose
meanings have been forgotten? And what would be the mast appropriate methods that
we should use for this purpose?
Keywords: Maramureş, ethnology, hermeneutics, Tache Papahagi, Mihai
Pop.
1. Cercetarea empirică - Tache Papahagi
Etnograful român Tache Papahagi (I 892- I 977) era machi don de origine, s-a
născut în Grecia de nord-vest, în Munţii Pindului, a făcut şcoala primară, înainte de
Primul Război Mondial, la ]anina (în provincia grecească Epir) şi liceul la Bitolia
(actualmente în Republica Macedonia). A urmat apoi Facultatea de Litere şi Filosofie a
Universităţii din Bucureşti, pe care o absolvă în anul 1916.
În raport cu Maramureşul, Tache Papahagi are o notorietate aparte, pentru că a
fost primul etnograf român care şi-a susţinut o Teză de doctorat la Universitatea din
Bucureşti cu o cercetare de teren asupra Maramureşului, o lucrare cu atât mai meritorie
cu cât constituia un demers de pionerat în domeniu. Teza de doctorat cu titlul Graiul şi
folklorul Maramureşului a fost elaborată sub îndrumarea lui Ovidiu Densuşianu, iar din
Comisie au mai făcut parte, între alţii, Ion Bianu şi Ramiro Ortiz, adică tot ce avea
atunci mai măreţ Filologia Universităţii din Bucureşti.
Astfel, imediat după Unirea de la 1 Decembrie 1918, tânărul Tache Papahagi
călătoreşte în Maramureş, unde şi locuieşte intermitent între anii 1920- I 925, în total
şase şederi de câte 2 - 5 săptămâni fiecare, repartizate în toate anotimpurile, în aşa fel
încât să acopere toate obiceiurile agricole şi pastorale, precum şi sărbătorile de iarnă. A
umblat pe jos - pe frig, pe ploaie, pe zăpadă sau pe arşiţă - în aproape toate satele din
Maramureş, ba şi în afara lor pe la stânile din munţi, cu caietul de notiţe în geantă şi cu
aparatul de fotografiat. A consemnat tot ce a văzut el cu ochii lui, dar avea ce să vadă în
Maramureş, a putut să vadă calitativ şi altceva decât autohtonii cu privirea tocită de
felurite obişnuinţe, pentru că machidonul nostru avea o retină ingenuă în raport cu
aceste locuri, el care venea aici în extremul Nord al românismului din extremitatea sa
sudică, din Munţii Pindului şi din capitala vechiului Regat Român.
Scopul cercetării lui Tache Papahagi era pentru el clar şi autorul şi 1-a fomulat
conştient, chiar de la început, în Prefaţa lucrării: „Convins de însemnătatea cercetărilor
etno-lingvistice făcute la faţa locului şi întrucât speculaţiunile ştiinţifice de biblioteci s-
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cu timpul anemiate în urmărirea mai departe a diferitelor probleme, am crezut
ar fi imperioasă îndrumarea studiilor în însuşi domeniul viei realităţi dialectologice,
prezentând astfel, dacă nu şi o interpretare satisfăcătoare, celor puţin materialul brut
care constituie baza acelor speculaţiuni" 1• Deci, să reluăm această frază programatică.
Etno-lingvistul Tache Papahagi s-a decis să-şi îndrume studiile sale în însuşi domeniul
vieţii reale a Maramureşului, efectuând pentru aceasta singulare şi laborioase cercetări
de teren în Maramureş. Ar fi putut să facă şi „speculaţiuni ştiinţifice" (atenţie, pot exista
şi speculaţii „ştiinţifice", nu doar metafizice!) în biblioteci, dar ce ar fi putut găsi la acea
vreme, la început de veac XX, în biblioteci despre Maramareş? Poate că ar fi găsit
culegerile de folclor ale lui Alexandru Ţiplea (Poezii populare din Maramureş.
Bucureşti, 1906) şi cartea celebră a lui Ion Bârlea (lnsemnări din bisericile
Maramureşului, Bucureşti, 1909), câteva cuvinte pătrunzătoare despre Maramureş ale
profesorului Nicolae Iorga şi lungile naraţiuni anoste ale lui Tit Bud. Sigur, ar fi găsit şi
Diplomele maramureşene, pentru publicarea cărora Ioan Mihalyi de Apşa a primit
Premiul Academiei Române, dar această din urmă carte nu erau ceva ce să reflecte
Maramureşul la zi. Şi studiind cele aflate în biblioteci, sunt convins că nu ar fi putut
scrie ceva nou şi viu despre Maramureş fără să vadă ţinutul, ci ar fi rămas, cum o spune
el însuşi, la „speculaţiuni anemiate". Aşa că tânărul cercetător Tache Papahagi şi-a făcut
bagajele şi a început lungile sale călătorii documentare în Maramureş.
Iniţiativa lui Tache Papahagi de a intreprinde cercetări de teren în Maramureş a
fost extraordinar de binevenită şi salutară. Era vorba de a colecta în prealabil necesarul
material empiric. În definitiv, toate ştiinţele s-au constituit în fundamentele lor mai întâi
prin acumulare treptată de fapte brute, de regulă prezentate fără criterii esenţiale şi fără
o sistematizare logică. Studiul ştiinţific al naturii a debutat cu prezentarea în mod
rapsodic a tot felul de curiozităţi, cu „istorii naturale" de genul celor scrise în antichitate
de către Pliniu cel Bătrân, şi abia mult mai târziu, în baza acumulării în timp a unui
imens material de observaţie, au fost posibile teoretizări, precum taxonomia lui Linne
sau evoluţionismul lui Darwin. La fel şi Istoria propriu-zisă, aceasta a început cu
descrierea nemijlocită de către Herodot a locurilor vizitate de el şi a oamenilor cu ca~e a
stat de vorbă şi doar mai târziu, începând cu Polybios, s-a pus problema unor relaţii
cauzale între evenimentele istorice şi a psihologiei personalităţilor istorice, adică a unei
istorii deterministe şi ştiinţifice.
Lucrarea lui Tache Papahagi impresionează prin cuprindere şi varietate.
Aceasta este structurată riguros pe patru capitole, după cum urmează: I. Consideraţiuni
generale; 2 Folklorul; 3. Graiul şi 4. Etnografia istorică a Maramureşului. În interiorul
acestor capitole, lucrarea este exhaustivă, descrie satele, prezintă economia, situaţia
politică şi etnografică, viaţa bisericească, ţăranul maramureşean, portul şi tipul (aici
fiind vorba de fapt inclusiv de antropotip), viaţa şi caracterul. Apoi, la capitolul Folklor
sunt prezentate genurile folclorului literar, „creaţiunea populară", precum baladele şi
descântecele, credinţele populare, dar şi o ocupaţie de nişă a ţăranului maramureşean,
anume păstoritul. Graiul este abordat de către Tache Papahagi după structura ştiinţei
Lingvisticii, pe subcapitole cum ar fi: fonetică, morfololgie, sintaxă, lexic, încheind cu
relevarea particularităţilor care individualizează graiul maramureşean. Partea propriu-zis
ştiinţifică a acestei teze de doctorat este întregită de o antologie de texte din toate
domeniile, reprezentative pentru folclorul maramureşean: doine, strigături, bocete,
colinde, rugăciuni, descântece, ghicitori, jocuri de copii, legende, credinţe şi superstiţii,
teme muzicale din Maramureş (ilustrate cu portative). La fel şi fotografiile făcute de
către Papahagi, 49 la număr, care ne înfăţişează viaţa din Maramureş aşa cum era
aceasta în urmă cu aproape un secol, prezintă o valoare documentară deosebită. Şi,
ar
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pentru ca această carte masivă, de 340 pagini, să fie impecabilă sub raport ştiinţific, ea
se încheie cu un indice real (denumiri de sate şi toponimii), un indice onomastic şi un
Glosar. Pentru vremea sa, Tache Papahagi a făcut tot ce se putea face în materie de
cercetare de teren şi de structurare ştiinţifică a cercetării.
Dar o cercetare empirică de teren, pe model inductiv, nu este şi nici nu poate fi
completă în sens ştiinţific niciodată, pentru simplul motiv că aici nu putem avea o
inducţie completă, cu un număr restrâns de fapte, care să poată fi cunoscute în totalitatea
lor. Idealul unei cercetări empirice este acela al unei inducţii complete, mai exact acela
al caracterului exhaustiv al examinării, dar care râmâne totuşi un ideal, ce nu poate fi
atins. Cu toate acestea, starea etnografică a diferitelor provincii şi zone folclorice
româneşti era în perioada interbelică încă o mare necunoscută, iar nevoia de cunoaştere
ştiinţifică a acestor zone era pe măsură. Aşa a apărut o strălucită şcoală sociologică,
cunoscută după liderul său Dimitrie Gusti, ca promotoare a metodei monografice, o
metodă care a dominat cu autoritate epoca şi care a constat în cercetarea
multidisciplinară a unor sate reprezentative, din zone etno-folclorice renumite prin
vitalitatea şi originalitatea lor (Ţara Făgăraşului, Bucovina, Năsăudul, Muscelul etc. ).
Cu toate rezultatele meritorii pe care le-a dat în perioada interbelică, metoda
monografică iniţiată de către Dimitrie Gusti a fost abandonată din raţiuni politice în
timpul totalitarismului, pentru simplul fapt că rezultatele cercetărilor sociologice nu
concordau cu propaganda politică. A existat o singură încercare, notorie de altfel, a
profesorului Vasile Caramelea de la Universitatea din Bucureşti, discipol al lui Dimitrie
Gusti şi prieten apropiat al celebrului antropolog francez Claude-Levi Strauss, care a
înfiinţat pe la sfârşitul anilor '60 o „staţie - pilot" de cercetare în genul monografiei
sociologice la Berevoieşti (Argeş), centru de cercetare desfiinţat de către autorităţi după
scurtă vreme.
Apoi, după 1990 metoda lui Gusti nu a mai putut fi reînviată ca atare, deoarece
cercetările sociologice au căpătat alte valenţe, orientări şi dimensiuni în sincronizare cu
ceea ce se făcea în Occident, s-au dezvoltat cercetările sectoriale, sondajele de opinie
privind opţiunile politice şi electorale, preferinţele pentru consum şi strategiile de
marketing etc. Din câte ştim noi, formele de viaţă ţărănească din Maramureş au mai fost
obiect de cercetare cu adevărat ştiinţifică doar pentru un singur mare sociolog, regretatul
prof. dr. Gheorghe Şişeştean (1954-2012) 1• În rest, cercetarea etnologică a devenit
etnografie, adică simplă consemnare factuală ajunsă la saturaţie, fără vreo relevanţă
cognitivă, fără fundament filosofie, fără arheololgie spirituală şi fără viziune proiectivă,
descrieri rămase pe dinafara noilor paradigme din filosofia culturii, ilustrate în Occident
de către un Carl Gustav Jung sau la noi de către Lucian Blaga. Etnologia a ajuns să fie
înţeleasă mai mult ca „etnografie", respectiv ca o sumă de descrieri cât mai amănunţite
şi fidele a unor obiecte vechi (case, vase, unelte agricole, diverse alte artefacte) sau a
unor obiceiuri cu sensuri uitate, pigmentate cu mantra nevoii de a „alunga duhurile
rele", un ceva care explică prea multe într-un mod prea simplu, naraţiuni exterioare
constituite într-un discurs interminabil, diluat şi somnolent, fără să se realizeze faptul că
simpla descriere în cuvinte a ceea ce se vede ori aude, fără un sens transcendent, nu este
încă ştiinţă.

2. Cercetarea hermeneutică - Mihai Pop
Etnologul Mihai Pop ( 1907-2000) s-a născut în satul Glod (Maramureş), ca fiu
al preotului Ştefan Pop, originar din Săliştea de Sus. Înainte de Primul Război Mondial,
tatăl lui Mihai Pop este promovat ca paroh într-o parohie mai mare, la Apşa de Jos şi
protopop pentru parohiile româneşti din Transcarpatia (azi în Ucraina). După Primul
1
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Război Mondial, Maramureşul din dreapta Tisei intră în componenţa Cehoslovaciei,
astfel că viitorul savant învaţă încă din copilărie limba cehă. Trecerea frontierei în
România nefiind atunci o problemă, tânărul Mihai Pop face naveta săptămânală la
Sighet, unde frecventează cursurile Liceului „Dragoş Vodă", pe care îl absolvă în anul
I 925 ca şef de promoţie. Urmează apoi Facultatea de Litere şi Filosofie la Bucureşti
(I 925- I 929), având ca îndrumător al lucrării de Licenţă pe Ovid Densuşianu, la fel ca şi
Tache Papahagi. Fiind cunoscător al limbii cehe, face studii postuniversitare de
slavistică timp de cinci ani (I 929- I 934) la universităţi renumite din Cehoslovacia şi
Polonia, la Bratislava, Praga, Cracovia şi Varşovia, unde îl are ca profesor, între alţii, pe
celebrul Roman Jakobson. După aceea se stabileşte la Bucureşti, unde începe o
îndelungată şi fructuoasă carieră didactică şi de cercetare în domeniile folcloristicii,
etnologiei şi antropologiei culturale.
Prin studiile postuniversitare pe care le-a tăcut în străinătate, Mihai Pop a ajuns
să fie familiarizat cu cele mai importante curente europene de gândire în lingvistică şi
filosofie. Formaţia de bază a lui Mihai Pop, aceea de lingvist, este pusă în joc în mod
evident atunci când sunt studiate obiceiurile tradiţionale, ca o componentă majoră a
folclorului. După expresia sa, „obiceiurile încifrează înţelesuri profunde asupra relaţiilor
interumane, asigură rânduiala în societate [... ], sunt mecanisme prin care viaţa socială
1
funcţionează, mecanisme creatoare şi păstrătoare de ordine, creatoare de cultură" ,
acestea contribuie decisiv Ia prezervarea sintaxei sociale care, în absenţa obiceiurilor şi
supusă vicisitudinilor istorice, ar fi expusă tendinţelor şi riscurilor de dezagregare, de
descompunere morală.
Lingvistic vorbind, obiceiul este un act de comunicare socială cu un limbaj
propriu, combină mai multe modalităţi de expresie, comunicarea verbală se combină cu
cea muzicală, cu coregrafia, cu mimica etc. , apoi se crează raporturi ierarhice între
limbaje în ansamblul obiceiului. Pentru ca efortul de cunoaştere a obiceiurilor să nu
rămână Ia suprafaţă, pentru a se ajunge în profunzime, acestea pot fi gândite şi definite
în termenii lingvisticii, iar „descrierea unui obicei ar trebui să nu aibă altă menire
decât aceea de a prezenta suficiente date informaţionale pentru a putea pătrunde
2
până la sens" [subl. Ns. N. I. [. Deci, după Mihai Pop, descrierea nu este un scop în
sine, nu poate fi proliferată la modul grafoman în marginea unor detalii nerelevante, nu
îşi poate fi suficentă sieşi şi nu se justifică dacă nu pătrunde până la un substrat
hermeneutic şi la un sens care o transcende. Iar descifrarea faptelor etno-folclorice
trebuie să urmeze modelul şi principiile, ba chiar şi terminologia lingvisticii, pentru că
lingvistica este - după autorul nostru - o „ştiinţă-pilot" în rândul ştiinţelor umaniste.
Expunerea sintagmatică inspirată din lingvistică ar fi menită să uşureze sesizarea
paradigmelor, să uşureze înţelegerea fiecărui obicei luat ca un semn de sine stătător,
precum şi a mutaţiilor semantice produse în evoluţia istorică a obiceiurilor.
Păstrând termenii de comparaţie ai autorului, observarea unui obicei poate fi
poate fi privită ca o „lectură" a acestuia. Obiceiurile păstrate prin tradiţie se realizează
spontan şi pot căpăta semnificaţii noi, în raport cu contextul în care apar, de fiecare dată
altul. Obiceiurile sunt, după cum spune etnologul nostru: „expresii active ale spiritului
uman, care dintotdeauna au transformat entropia în noi valori culturale, care au marcat
momentele importante ale vieţii omului şi care l-au ajutat să depăşească situaţiile-limită,
care nu dispar ca modalitate creatoare de cultură, ci doar se transformă şi se
regenerează" 3 • Apoi, potrivit lui Mihai Pop, cercetarea ştiinţifică a actelor de cultură
populară „nu se poate limita la simpla descriere a faptelor" [subl. ns. N. I. ] şi dintr-
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un alt motiv, anume că este necesară „o sistematizare a unor concretizări variate" 1• Este
necesară o analiză structurală, pentru stabilirea unor modele categoriale iar mai apoi,
prin compararea acestor modele, realizarea unei tipologii structurale. „Analiza
presupune un proces de gramaticalizare, de determinare a codurilor cu care operează
fiecare limbaj, prin care se realizează textele, elaborarea gramaticii fiecărui limbaj, a
sistemului lui de semne. Dar dincolo de analiză, de determinarea modelelor şi de
tipologia structurală, înţelegerea sensului necesită cunoaşterea planurilor contextuale,
determinarea funcţiilor textelor cercetate. Numai o astfel de cunoaştere totală ne poate
dezvălui sensul adevărat al obiceiurilor studiate" 2.
Tot Mihai Pop este cel care pune la modul peremptoriu problema schimbării de
perspectivă pe care o comportă plasarea observatorului fenomenului folcloric pe poziţia
de insider sau de outsider 3• Insiderul este cineva din interiorul comunităţii care
performează obiceiul în cauză, el s-a născut şi a copilărit în acea comunitate, a învăţat
din copilărie şi în mod spontan secvenţele ritualice şi rolurile care îi revin lui personal şi
pe care le îndeplineşte în mod natural, autentic, ca pe un fel al său de a fi, fără să aibă
nevoie să reflecteze asupra acestora. Outsiderul este cel care vine din afara comunităţii,
el observă obiceiul din exterior cu reprezentări proprii şi cu un aparat conceptual
propriu, poate să îl studieze aşa-zicând la modul ştiinţific, ba chiar poate şi să înveţe să
îl performeze fragmentar şi ocazional, de exemplu să execute un anumit dans etc. , dar
acest lucru îl va face ca şi cum ar juca un rol cu care nu se va identifica niciodată
nemijlocit, un rol de care nu a fost ataşat de la începutul vieţii sale şi de care va fi în
permanenţă detaşat. Felul de a se afla pe cele două poziţii opuse, de insider şi de
outsider, prezintă fiecare avantaje şi limite proprii, de asemenea opuse. Insiderul va trăi
nemijlocit ritualul pe care îl performează, fără să aibă nevoie de explicaţii teoretice, lui
îi este suficient să ştie că „aşa trebuie să se facă" şi că „aşa e bine", în timp ce outsiderul
va veni cu propria sa metodă de cunoaştere şi de interprtetare, fără să-i fie necesar să
trăiască efectiv ritualul. lnsiderul va avea de partea sa trăirea, dar poate rata teoria, iar
outsiderul va teoretiza, dar în schimb poate rata trăirea.
Între timp, după momentul la care Mihai Pop îşi redacta concluziile
cercetărilor sale, au putut fi publicate şi alte constatări, puţin încurajatoare pentru ceea
ce s-ar putea numit avatarurile prin care a trecut folclorul românesc 4 • Anume s-a spus
că, în ultima jumătate de veac, folclorul românesc a fost asasinat cu premeditare în vreo
trei rânduri. Postbelic, au fost mai întâi politica proletcultistă şi colectivizarea
agriculturii, care au impus de sus în jos compunerea unui folclor nou, proletcultist,
semi-cult şi agramat totdată, de inspiraţie sovietică, cum ar fi „Maramureşul răsună" al
Angelei Buciu, un folclor care nu era născut în chip spontan şi autentic din ţărani
adevăraţi, ci era (contra)făcut de către instructori culturali de la oraş, cu versificări
făcute de către aceştia, plătiţi anume de către stat în acest scop. A fost apoi, prin anii
'80, aşa-zisul Festival Naţional „Cântarea României", care a însemnat în fapt o
generalizare metodică a folclorului contrafăcut de pe poziţii politice.
Şi, în fine, după 1989 folclorul românesc - ce a mai rămas din el - a început să
fie asasinat încă o dată, a treia oară, dar de data asta într-un fel oarecum natural, pentru
că nu s-a făcut de sus în jos prin politizare, ci de jos în sus, prin manelizare. Nu prin
instituiri politice, cum au fost rusificarea instituţională şi colectivizarea comunistă, pe
care poporul român le respingea organic, ci prin însuşi mentalul nostru colectiv de azi,
care a achiesat cu o uşurinţă surprinzătoare la manelizare. Ultima asasinare a folclorului
1
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nu s-a tăcut împotriva voinţei noastre, ci cu largul nostru concurs voluntar. Ne-am rupt
de bunăvoie de propriul nostru trecut. Prin manelizare noi, foştii insideri, am ajuns
outsideri în perimetrul propriei noastre insiderităţi. În consecinţă, nu ne-a mai rămas
decât o altă abordare metodologică, aceea de a încerca reconstituirea, ca substrat al
creaţiilor folclorice mai vechi, a unor arhetipuri ale inconştientului colectiv, din câteva
puţine fragmente autentice rămase, un fel de arheologie spirituală, în maniera în care
arheologul propriu-zis caută să reconstituie un vas întreg din câteva puţine cioburi de
ceramică aflate după eforturi laborioase.

3. Spre o hermeneutică fenomenologică
Fenomenologia în sens filosofie nu este nicidecum ceea ce s-ar putea crede la
nivelul bunului simţ, adică o studiere a fenomenelor pentru ele însele şi eventual o
clasificare şi ierarhizare a lor, ci este o modalitate de a studia conştiinţa subiectului
cunoscător, dar nu ca o conştiinţă a fenomenelor sau a faptelor, ci ca o conştiinţă în sine,
1
în măsura în care aceasta este structurată ca efect al experimentării fenomenelor • De
aceea, ce mai importantă lucrare de fenomenologie din toate timpurile, aparţinând
filosofului G. W. F. Hegel nu se numeşte pur şi simplu Fenomenologie, ci
Fenomenologia Spiritului. adică o ştiinţă a Spiritului, aşa cum acesta se naşte în calitate
de conştiinţă de la prima legătură nemijlocită cu fenomenele, de la cunoaşterea
senzorială şi până la epuizarea fenomenalităţii lumii, până la cunoaşterea absolută.
Întemeietorul Fenomenologiei ca metodă de cunoaştere a cunoaşterii în secolul
XX este filosoful german Edmund Husserl (1859-1938). Husserl are la bază o solidă
formaţie ştiinţifică, a studiat mai întâi ştiinţele naturii şi matematicile la universităţile
din Leipzig şi Berlin, după care a susţinut un doctortat în matematici la Universitatea
din Viena. Abia la maturitate începe să se ocupe de filosofie, sub influenţa lui Fr.
Paulsen. În anul 1916 Husserl este numit profesor titular de Filosofie la Universitatea
din Freiburg. Este invitat să ţină prelegeri şi la Universitatea din Berlin, unde l-a avut
student pe Jean-Paul Sartre. Este profesorul şi mentorul lui Martin Heidegger.
Edmund Husserl menţionează că el ia termenul de „viaţă" nu doar în sens
biologic, fiziologic, ci pentru el „viaţă" înseamnă în primul rând scopuri care angajează
creaţii spirituale 2 . După Husserl, ştiinţele spiritului nu trebuie să cantoneze într-o
empirie mărginită de intuiţie. Este adevărat că fiecare viaţă sufletească este fundată pe
corpul uman, dar asta nu înseamnă că ştiinţele spiritului trebuie să se reîntoarcă la
suportul corporal. Teoreticianul care nu poate depăşi stadiul descriptiv al unei istorii a
spiritului rămâne înlănţuit în realităţi finite, de ordin intuitiv. Nu putem gândi o ştiinţă a
Spiritului ca pe un analogon al ştiinţei naturii, pentru că Spiritul are ceva propriu şi
ireductibil, anume structurarea pe bază de intenţii. Cercetătorul, indiferent de domeniu,
este ghidat de intenţionalitate, mai mult sau mai puţin conştient. Acesta va porni la drum
înarmat, ca intenţionalitate, cu un set de ipoteze de lucru, care pot fi întemeiate pe tot
atâtea „pre"-judecăţi. Iar rostul unei metode fenomenologice este acela de a fundamenta
o ştiinţă a spiritului riguroasă, asemenea ştiinţelor matematice. Sensul metodei, al
gândirii critice, al filosofiei în general este acela de a ne reduce prejudecăţie la un
minimum necesar.
Pe de cealaltă parte, este absurd să considerăm natura doar în ea însăşi, străină
de spirit. Conceptul de „ştiintă a naturii" şi în genere orice ştiinţă desemnează de fapt o
activitatea spirituală, aceea a omului de ştiinţă, deci şi ştiinţele naturii trebuie să fie

1
Vezi Frederick Copleston, /storiafi/o.rnftei, voi. Vil, Ed. ALL, Bucureşti 2008, p. 173 şi urm.
' Edmund Husserl, Criza umanită/ii europene şi Filosofia, trad. rom. de Alexandru Boboc, Ed. Grinta, ClujNapoca, 2009, p. 12.
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explicate prin ştiinţa spiritului 1• Criza umanităţii europene a secolului XX constă - după
Husserl - într-un raţionalism care şi-a pierdut drumul adevărat, diferit de idealul din
perioada clasică a filosofiei greceşti. Ne confruntăm cu o raţionalitate unilaterală, care
poate deveni un rău. De la Renaştere încoace, evoluţia cunoaşterii a ajuns la un tip de
raţionalism naiv şi obiectivist. În obiectivismul naiv şi unilateral, tot ce este spiritual
apare ca suprapus peste corporalitatea fizică. Or, este absurd să conferim spiritului o
realitate ca şi cum el ar fi o anexă a corpurilor 2• Naivitatea obiectivistă reţine ceea ce ea
numeşte „lume obiectivă", în care subiectivitatea creatoare nu îşi află locul.
Criza
umanităţii europene este o criză a viziunii europene asupra lumii, dominată de un
materialism vulgar, iar ştiinţa fundamentală a spiritului este o psihologie cu pretenţii de
exactitate naturalist-ştiinţifică. Ne scapă din vedere că adevărata natură, în sens
ştiinţific, este un produs al spiritului omului de ştiinţă care o cercetează, o construcţie a
spiritului, care presupune deci o ştiinţă despre spirit. Numai dacă se reîntoarce la sine
din orientarea sa exterioară, naiv-obiectivistă, numai atunci spiritul poate să îşi fie
suficient sieşi. Spiritul nu este spirit înăuntrul naturii sau alături de natură, pentru că
natura însăşi se mişcă în sfera spiritului, conceptul însuşi de „natură" este o plăsmuire
spirituală a ştiinţei.
Aplicată la domeniul creaţiilor folclorice, metoda fenomenologică trebuie să
degajeze, în opinia noastră, succesivele determinaţii ale Spiritului, generate de contactul
nemijlocit cu aceste creaţii, până la aflarea arhetipurilor profunde şi îngropate în uitare,
care au stat la baza manifestărilor folclorice actuale. Pentru cercetătorul empiric
etnograf şi pentru omul de ştiinţă etnolog, natura cercetării sale, faptele de viaţă
spirituală ale popoarelor trebuie examinate cu o gândire călăuzită de intenţia regresării
spre arhetipuri, prin „punerea între paranteze a lumii înşelătoare a fenomenelor"
(Husserl), arhetipuri în înţelesul pe care îl dă termenului C. G. Jung, acela de „imagini
ale unor modele arhaice, care sintetizează experienţe originare ale umanităţii, care se
află depozitate în inconştientul colectiv al popoarelor şi care influenţează
comportamentul indivizilor la modul inconştient" 3 .

1
Idem, p. 16.
'Idem, p. 45.
3
C. G. Jung, Opere complete I. Arhetipurile şi inconştientul colectiv. trad. Vasile Dem. Zamfirescu, Ed. Trei,
Bucureşti, 2003, p. 53-55.
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Personalitatea unei mari vrăjitoare - Ana Herbil
din Vadu Izei şi patrimoniul ei magic
Prof. Pamfil Bi/ţiu
Datorită

conservatorismului şi arhaicităţii ei, Zona etnografică Maramureş este
al magiei. Diferitele ei categorii şi forme mai pot fi şi astăzi cercetate în
spaţiul zonei, în ciuda procesului de modernizare care a pătruns în satele ei. S-au
perfonnat până în zilele noastre, nu numai practici magice destinate unor diverse
scopuri, ci şi vrăjuri complexe, axate pe magia în lanţ, precum şi pe utilizarea unor
practici ritualico-magice şi folosirea unui bogat instrumentar magic.
Ca şi în alte regiuni ale ţării, magia era practicată de către femei, dar
documentele ne atestă practicarea vrăjitoriei şi de către bărbaţi. „Unu' o trăit optzăci de
ani. Era poreclit Chicin şi era de naştere din Onceşti. Era cunoscut de multă lume.
Vrăjitorii au aceeaşi putere ca şi vrăjitoarele. "(Cuceu, Corniţă, 2004: 159).
În tradiţia locală femeile specializate în practicarea vrăjitoriei poartă denumiri
felurite: „meşteriţe", „bosorcoaie", „bosconitoare", „cotătoare''. Termenul de vrăjitoare
nu este întâlnit. Vrăjile sau actele de magie săvârşite de femeile specializate sunt
denumite în grai local diferit: „vraciuri", „boscoane", „boboane". (Bilţiu, 2012: 195).
În vremurile mai îndepărtate, Maramureşul Istoric ocupa un loc aparte în
privinţa numărului de „babe meştere", specializate în vrăji şi practici magice, formate la
şcoala tradiţiei. Din rândul acestora, cea mai faimoasă, căreia i-a mers vestea până şi în
oraşe sau sate îndepărtate de spaţiul zonei, a fost Ana Herbil, din Vadu Izei, considerată
cea mai mare vrăjitoare a tuturor timpurilor, nu numai din Maramureş, poate chiar din
întreaga ţară. Ana Herbil a pus în uimire pe cercetătorii care au investigat-o: Aurora
Liiceanu, Radu Răutu, Pamfil Bilţiu, mai întâi prin clientela deosebit de bogată, pe care
o deservea, apoi prin patrimoniul magic deosebit de bogat şi variat, cuprinzând vrăjuri
sau practici ritualico-magice, destinate celor mai diverse scopuri, apoi prin bogăţia
variantelor de descântece, cu elemente deosebit de arhaice, precum şi prin bogăţia
pieselor de instrumentar magic. Gestica ritualică bogată, însoţită de formule magice
imprima vrăjitoarei Ana Herbil statutul de personalitate complexă, întrecând pe toate
celelalte „babe meştere" din satele maramureşene.
Ana Herbil s-a născut în 1911, în Vadu Izei, dintr-o familie săracă. Înainte de
război a fost lucrătoare la CFR, iar între anii 1944-1946 a fost deportată la muncă forţată
în Germania, unde l-a cunoscut pe viitorul soţ. Căsnicia lor nu a durat prea mult,
deoarece Anuţa îşi leagă soţul, hotărăşte ca să se despartă de el, ca să se ocupe cu
vrăjitoria. În 1964 devine activistă PCR şi propagandistă la Raionul Sighet, iar între anii
1951-1956 devine muncitoare textilistă la Cooperativa „Unirea" din Sighet. După 1956,
este angajată femeie de serviciu la Dispensarul uman, unde cunoaşte multă lume şi
începe să se ocupe tot mai susţinut cu vrăjitoria. Anuţa era căutată de clienţi de pe văile
!zei, Marei, Cosăului, dar şi din oraşele Cavnic, Baia Mare, Baia Sprie, Satu Mare, etc.
(Liiceanu, 1996: 22-23).
Referitor la ultima parte a vieţii sale, realitatea se contopeşte cu legenda.
Tradiţia orală ne spune că dracul, metamorfozat în şarpe, cu care se credea că lucra,
„trebuia ca Anuţa să-l vândă înainte de-a muri, aşe că 1-o pus pă zenne înt-o straiţă, care
o avut-o mai mândră, şi o acăţat-o pă gard unde merea mai multă lume. Da nime' nu lua
straiţa di pă gard. La prohod copârşeu' Anuţii o fost păzât de on zenne mare. Şi nu i-o
un

leagăn
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putut pune capacu', numa' cu patru furci di la distanţă. Când i-o aşezat capacu' zermele
s-o năpustit în copârşeu şi s-o dus pă ceie lume cu baba. " (Bilţiu, 2004: 131 ).
Ana Herbil a murit în 1979, la 63 de ani, în condiţii neobişnuite, ceea ce a
suscitat multe discuţii puse pe seama statutului ei de vrăjitoare. A locuit într-o „colibă",
o căsuţă mică şi sărăcăcioasă, învelită cu paie, în ocolul căreia creştea câteva găinuţe.
Ana Herbil s-a format la şcoala tradiţiei. Pe când avea şapte ani, copila a fost
servitoare la o femeie bătrână, care era paralizată şi pe care Anuţa o ajuta la descântece
şi practici magice, făcându-şi astfel ucenicia în magie. A mai cunoscut şi alte „babe
meştere" din sat, pricepute în ale magiei, dar Anuţa, treptat, ştia face mult mai mult
decât făceau celelalte „babe meştere", aşa încât repertoriul ei se încadrează între
moştenirea vechii tradiţii în magie şi creativitate. Putem sublinia că Anuţa Herbil îşi
însuşea tot ce vedea că fac alte „babe meştere", dar era şi o vrăjitoare inventivă şi
creativă, ceea ce a generat îmbogăţirea considerabilă a patrimoniului său magic. „Era de
spăriet câte ştie baba face şi pântru câte feluri de boli şi năcazuri cota", ne spunea o
performeră, în timpul cercetărilor noastre de teren în satul ei de baştină.
Anuţa Herbil avea o personalitate deosebită. Îi plăcea singurătatea, nu vroia să
vadă nimeni ceea ce ea face, nu dezvăluia numele celor pentru care lucra. Povestea
uneori ceea ce a păţit doar cu unul sau cu altul. Când nu era plecată de acasă, stătea mult
închisă în casă. Ea însăşi povestea că stătea băgată în sac de urzică, pe cenuşă, în
genunchi şi în coate, cu două lumânări aprinse „să nu se lege ceva diavol". Anuţa nu
mergea la nimeni din sat. În sat era privită contradictoriu. Unii considerau că face numai
bine, căci descânta la feciori să se însoare şi la fete să se mărite, descânta de întors mana
vacilor, la diverse boli. Ghicea bine în cărţi. Alţii o considerau o „ţigancă'', o „celancă"
care „n-o-mblat în veci la beserică. O celuit lumea. N-o fo' femeie, numa' o moimă, o
cioară hâdă, o ţâgancă prăpădită". (Liiceanu, 1996: 53-57).
Ana Herbil era o vrăjitoare voiajeră. Marţea şi sâmbăta, fiind pentru farmece,
stătea acasă şi deservea diferiţi clienţi, iar săptămâna următoare pleca din nou. Acasă
stătea rar şi era greu de găsit că era dusă prin oraşe şi sate, ceea ce genera sporirea
clientelei. Unele practici magice durau săptămâni întregi, chiar luni, de aceea stătea
uneori perioade lungi pe la clienţii care o chemau. Pentru a se feri de ochii lumii îşi
chema clienţii uneori în vecini. Anuţa însăşi spunea că doctorului îi era groază când
vedea atâtea femei venite la dispensar, pentru a profita de serviciile acestei femei
specializată în magie. După pensionare Anuţa şi-a desfăşurat liber activitatea, atât cea
de acasă, cât şi cea itinerantă. (Liiceanu, 1996: 54-55). Anuţa Herbil profita de serviciile
prestate clienţilor, primea bani, îmbrăcăminte, alimente.
Vrăjitoarea Anuţa Herbil deţinea un adevărat arsenal de piese de instrumentar
magic, pe care le ţinea ascunse sub pat. Majoritatea erau instrumente de metal prelucrat,
tăicioase sau ascuţite, necesare agresării duhurilor malefice. În general era din cele
părăsite: hrebdincă (perie de periat lâna şi cânepa), furculiţă, foarfecă, baltag (un fel de
cuţit), împungătoare, suliţă, „undrea", seceră, cleşte de la sobă, cuţit, tocănău, topor,
pietre de râu, dar şi obiecte considerate a avea în popor valenţe magice: cociorva şi
lopata de la cuptor, sul de la războiul de ţesut, vârtelniţă, scândură găurită, căpăstru de
la cal, piese de îmbrăcăminte: cămaşă bărbătească sau femeiască, gatii bărbăteşti, lecric,
sucnă, cojoc, apoi mătură părăsită, peteică de tort sau din coajă de tei, brăcinar, sfoară
de cânepă, plante şi arbori cu efecte terapeutice şi magice: mătrăguna, usturoi, ceapă,
porumb, plop, curpăn. Mai folosea în ritualuri obiecte de cult: crucea, lumânarea.
Vrăjitoarea mai folosea agenţi magici: apa neîncepută, patru feluri de băuturi, păr din
cap, alimente precum făină de mălai sau grâu, piper, sare. Din categoria pieselor de
instumentar magic mai făceau parte animale moarte sau vii, pui de pisică sau de câine
până a nu împlini nouă zile, căţel mort. Ca agenţi magici mai folosea „spurcăşag"
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(excremente de pui de pisică, de raţă, de găină, de câine, de gâscă, de oaie, de vacă, de
capră, de om. (Liiceanu, 1996: 84-91).
Numeroase erau locurile comune unde vrăjitoarea oficia practicile magice: la
gura cuptorului, la colţurile casei, la mejdă, la ape, la tăietor, în podul casei, la mormânt,
ceea ce asocia necromanţia. Asociind cultul soarelui, vrăjitoarea oficia în corelaţie cu
timpul magic şi cultul soarelui: până a nu răsări soarele, când scăpăta, la miezul nopţii
care reprezenta timpul optim magic.
Prepararea agenţilor magici, precum şi repetarea unor acte magice, se efectuau
în corelaţie cu mistica cifrei trei. Sărirea peste mormânt se făcea de nouă ori. Prepararea
magică a apei se făcea prin luarea cu lingura de nouăzeci de ori. Descântecul se repeta
de nouă ori în trei zile: marţea, joia şi sâmbăta. Petrecerea brăcinarului de cânepă prin
scândura găurită se tăcea de nouă ori. Formulele orale de adresare către o persoană
decedată se repetau de nouă ori.
Era esenţială şi condiţia personajelor pentru care lucra. Anumite rituri
necesitau ca persoana pentru care lucra să se desbrace complet, practica asociind ritul
nudităţii magice. Pentru dezlegarea bărbatului, acesta trebuia să se dezbrace de la brâu
în jos. În unele practici femeia trebuia să stea cu părul despletit, care asociază magia
părului de pe cap. În alte practici magice persoana pentru care se lucra trebuia să stea cu
ochii închişi, ceea ce asociază orbul magic.
Specialiştii împart practicile magice, oficiate de vrăjitoare în următoarele
categorii: practici divinatorii, practici magice de integrare, practici magice de
schimbare, practici magice de reintegrare.
Practicile divinatorii se bazează pe ghicirea dacă cineva va fi mire şi mireasă,
cine este ursitul, cine este duşmanul. Ghicirea se datora faptului că Anuţa era expertă
„datului în cărţi", operaţie pe care o denumea şi „ţâpatu' cărţilor". De altfel, aproape
orice practică magică, pe care o îndeplinea, era precedată de momentul mantie. Aşa
reuşea să ghicească sexul unei femei care urma să nască sau să ghicească hoţul pentru al putea determina, pe cale magică, să înapoieze ceea ce a furat. Cineva a dus-o la Satu
Mare, deoarece i s-au furat ceasul de aur, verigheta şi alte obiecte de valoare. Anuţa a
descoperit hoţul şi pe deasupra l-a determinat să înapoieze celui păgubit obiectele
furate. ,,Zicea că i-o vinit paguba-napoi. " (Liiceanu, 1996: 55). Anuţa ghicise de
nenumărate ori despre furturile de animale. Anuţa putea ghici dacă recolta va fi bună
sau compromisă. (Liiceanu, 1996: 75).
Practici magice de integrare. Cele mai răspândite sunt vrăjuri de ursită, prin
care se urmăreşte atingerea statutului marital sau realizarea relaţiei premaritale, prin
care se doreşte obţinerea căsătoriei. Anuţa făcea vrăji de realizarea căsătoriilor şi
desfacerea lor. În acest scop vrăjitoarea era meşteră în luatul mătrăgunii - („mătrăguna
cea distrată") după un ritual complex, bine cunoscut de către ea. Tot pentru oficierea
practicilor magice din această grupă folosea socul, „arbore cu onoare" căruia i se ducea
băutură, daruri şi bani. Practica magică la soc era însoţită de formule orale: „Na, ţâie,
merinde, I Soc, socuţule!" Tot din această categorie de practici magice făcea parte
„legarea unui bărbat" de către o fată sau nevastă, precum şi dezlegarea de această vrajă.
Ca piesă de instrumentar magic folosea cămaşa celui legat sau a celei legate. (Liiceanu,
1996: 76-80).
Practici magice de schimbare. Prin practicile magice de schimbare Anuţa
urmărea schimbarea ordinii unor lucruri, a unor situaţii. Practicile magice de schimbare
se finalizau printr-o parte câştigătoare şi o parte păgubită. Anuţa vrăjea şi descânta de
„despărţât", legări şi dezlegări, vrăji de dragoste şi mai puţin era receptivă la unele
solicitări, cum ar fi luarea laptelui de la vacă.
Pentru efectuarea acestor vrăjuri se folosea de animale nou-născute, pui de
pisică sau căţeluş, până a nu avea nouă zile, căţei morţi, care se spală cu horincă, apoi se
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dă să beie celui vrăjit, rostindu-se formule orale precum „Aşe să nu vadă fecioru' pă alte
fete, cum nu vede mâţu' aiesta. " Alte peractici de acest fel sunt greu de realizat
deoarece se foloseau ochii de la un mort, splina şi maiu', sau „spurcăşag" (excremente
de păsări: raţă, găină, gâscă, de animale: pui de pisică sau pisică, de oaie, de vacă, capră
şi de om), la care se adaugă piper. Practica era însoţită de formule orale de genul: „Tu,
hâltăşag, tu, spurcăşag, I Io n-oi şide cu tine, I Mie nu-m' trebuieşti, I Nu eşti bine, că
eşti curvă, I Eşti o bd ială şi-o buleandră. " (Liiceanu, 1996: 82 ).
O altă practică de despărţit se baza pe amestec, de piper şi nouă feluri de
fecale, care se duce la closet şi se bate cu o mătură părăsită până-n răsăritul soarelui.
După uscare amestecul se aruncă pe femei sau fete, rostindu-se: „Aşe să fie de urât, I
Cum îi de urât spurcu' I Şi cum îi de urât chiperu-mproşcat I Şi cum îi de urâtă mătura
părăsâtă I Şi cum îi de urâtă buda. "(Liiceanu, 1996: 82).
Anuţa vrăjea şi pentru aruncarea fetei în ură, folosind piper şi cenuşă aruncate
pe fata rivală. Alte vrăjuri oficiate pentru adunarea a doi parteneri aveau la bază
litolatria. Anuţa era foarte abilă în întorsul pietrelor, în albia unei văi, practică însoţită
de formule orale „Io nu-ntorc piatra, da întorc pă Toader, / Io nu-ntorc piatra, da întorc
mintea lui".
Anumite practici de legare a partenerilor au la bază mito-simbolistica stelelor
care tutelează destinul. Pentru a lega un bărbat, a-l face indiferent la farmecele celorlalte
fete sau femei sau a-l deturna de la o relaţie deja constituită, femeia trebuia să aibă o
sfoară de cânepă şi dezbrăcată, într-o seară senină, să iasă în curtea gospodăriei
despletită şi punând sfoara la spate se uită la stele şi zice: „Stelelor, surorilor, I Numa'
voi ştiţi ce fac eu, I Numa' voi şi Dumnedzău, I Ce înnod numa' deznod. I Io înnod pă
Pătru I Şi gându' lui I Şi mintea lui I Şi urechile lui I Şi ochii lui I Şi gura lui I Şi
mânurile lui I Şi picioarele lui I Şi dragostea pornirii lui de cătă I tăte fetele, I De cătă
tăte nevestele, I De cătă tăte femeile strâcate. I Cu gura să nu grăiască în faţa lor, I Să-i
sie gura mută, I Ochii fără vedere, I Mânurile şi picioarele fără putere, I Cu neputinţă în
şele, I Dragostea să-l înşele./ Cu ochii să nu vadă pă altele, I Cu gura să nu grăia(scă) cu
altele, I Cu mâna să nu prindă pă altele, I Cu picioarele să nu meargă la altele, I Cu
corpu' să nu meargă la altele, I Cu dragostea pornirii lui să nu meargă la altele./ Să vadă
femei cu suta şi cu mia, I Să n-aibă simţ al bărbăţiei. " De câte ori se rosteşte interdicţia,
trebuie tăcut un nod la sfoara de cânepă. Când intră sau iese bărbatul sau femeia din
casă trebuie să treacă peste sfoară. Sfoara este pusă într-o sticluţă bine închisă şi se pune
în pământ la un mormânt. Apoi sticluţa scoasă din acel loc este petrecută prin părţile
deschise ale cămăşii furată de Ia bărbatul legat, de trei ori. (Liiceanu, 1996: 84-85).
Alături de descântec se mizează pe forţa de constrângere a nodurilor. Din
categoria practicilor magice de schimbare are un caracter mai special „Adusul pe sus" al
partenerului, pentru care se utiliza cămaşa celui adus prin aer, învârtită într-o vârtelniţă.
Anuţa Herbil era unica vrăjitoare care ştia o variantă de descântec foarte amplă de adus
feciorul prin aer, pe bază de poruncă indirectă, acţiunea înfăptuindu-se prin intermediul
şarpelui-balaur. (Liiceanu, 1996: 80-84 ).
Practici magice de reintegrare. Se intenţionează ca, prin intermediul
vrăjitoarei, o persoană afectată să revină la starea anterioară pozitivă. O vrajă din
această grupă, oficiată de Anuţa, era „spălarea de uri la Iza". Anuţa mergea la râul
satului, iar prin descântec se adresa apei curgătoare. Descântecul are la bază analogia
căci „urile, făcăturile şi spurcăciunile sunt văzute cum se duc pe apă în jos, în timp ce
binele vine din susul apei." „Mă uitai în gios, pă apă, I Vedeam tri uri urându-se, I De la
mine ducându-se, I Mă uitai în sus pă apă, I Vedeam tri dzori, I Ale sfăntului soare
surori, I Una-i cinstea me, I Alta-i ibostea me, I Alta-i dragostea me. "
Dintre practicile magice din această grupă oficiate de Anuţa Herbil un loc
aparte îl ocupă dezlegarea femeii şi a bărbatului. Ambele se referă la pierderea
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dorinţei

sexuale şi respectiv a virilităţii, datorită unei intervenţii magice. Ca piesă de
instrumentar magic vrăjitoarea folosea peteica, precum şi rugul prin care erau trecuţi
bolnava sau bolnavul. Pentru restabilirea virilităţii bărbatului bolnav vrăjitoarea găurea
o scândură în două locuri, prin care trecea de nouă ori un brăcinar, apoi la cimitir, căuta
un mormânt cu acelaşi nume al bărbatului, după care sărea peste mormânt de nouă ori,
în timp ce rostea formule orale. Formule orale erau rostite şi la găurirea scândurii.
Dezlegatul unui bărbat de băutură era o vrajă des oficiată de Anuţa,
împreună cu soţia sau iubita bărbatului. Vraja asocia necromanţia. Anuţa amesteca patru
feluri de horincă, împeună cu soţia sau iubita băutorului, apoi se duceau la un mormânt
şi petreceau băutura peste mormânt, turnând câteva picături, cu ochii închişi, pentru
mort. Rezultă că practica asocia orbul magic. Trecerea băuturii peste mormânt era
însoţită de formule magice. „Cum n-are putere mortu' la crâjme, I La băutură, la femei
stricate, la curve, I Aşe să n-aibă el putere să vadă crâjme, I Cum nu vede mortu'
crâjmele, băutura, I Aşe să nu vadă el băutura, crâjmele, femeile."
La Anuţa mergeau frecvent clienţi care sufereau de diferite afecţiuni. Ea
descânta frecvent „De deochi", vindeca dureri de stomac, inflamaţii şi infecţii pentru
care folosea plante cu efect terapeutic: ceapă, usturoi, hrean, pătrunjel, porumb, etc.
Anuţa vindeca şi de boli grave, pe care medicii nu le puteau trata, precum epilepsia,
„făcătura", etc.
Pentru vindecarea de făcătură, produsă prin farmece, Anuţa oficia „desfăcutul",
vrajă complexă, axată pe magia în lanţ. Astfel vrăjitoarea oficia trecerea bolnavei prin
rug, căpăstru de cal sau curpăn, însoţită de formule orale. „Rug înrugat, I Care te-o
suferit Domnul Nostru Iisus pă cap, I Îi fi la Mărioara de mare bucurie şi de leac. " sau
„Curpăn înălţat şi zbălţat, I Să sii Mărioarei de mare bucurie şi de leac. I Cum te-ntinz'
pă tăte lemnele I Şi cuprindz tătă pădurea I Şi tăte cărările, I Aşe s-o cuprindă pă dânsa
sănătatea, puterea, I Şi să treacă năcadzurile păstă dânsa. " Trecerea prin rug era însoţită
de numărătoarea magică, de la nouă la unu. Urmează bătutul în pereţii casei cu diferite
obiecte de uz casnic: sucitor, tocător, sulul de la război, „hrebdinca" (peria de periat
cânepa şi lâna), etc. Urmează apoi spălarea bolnavei, prin băutul apei preparate magic,
prin luarea cu nouă linguri, de nouăzeci de ori. O altă secvenţă a desfăcutului este luarea
urmelor, în număr de nouă, şi aruncarea lor în foc. Apoi vrăjitoarea face o păpuşă pe
sulul de la război, folosind fragmente din vestimentaţia bolnavei. Păpuşa se pune în
mejdă, în brazda de pământ făcută cu hârleţul. În timp ce bolnava ridică păpuşa, Anuţa
petrece de nouă ori prin mejdă o cămaşă veche de-a bolnavei. Petrecutul prin mejdă este
urmat de petrecutul cămăşii prin rădăcini care cresc şi ajung în apă.
Descântecele Anei Herbil culese şi publicate de Radu Răutu în „Antologie de
folclor, voi. I, Baia Mare, 1980, „De spălat de uri", „De spălat de uri şi făcături", „De
adus fecioru' prin aer", „De dragoste", „De chemarea ursitului cu buciumul de
mătrăgună", „De luat la joc", „De zărăzitură" sunt interesante prin vechimea lor, care ne
este evidenţiată de piesele de instrumentar magic, de gestica ritualică şi care cuprind
variante din descântecele pe bază de poruncă indirectă sau combinaţii între porunca
directă şi indirectă.

Prin repertoriul deosebit de bogat de practici magice, repertoriul bogat de
descântece destinate celor mai variate scopuri, prin abilitatea cu care vrăjitoarea oficia
„ţâpatu' cărţilor" şi celelalte vrăji din patrimoniul său, în istoria vrăjitoriei
contemporane, Ana Herbil se evidenţiază ca o vrăjitoare profesionistă, din categoria
celor mai mari ale tuturor timpurilor.
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Note:
Antologie de folclor din judeţul Maramureş, voi. l, Baia Mare, 1980.
Bilţiu, Pamfil, Studii de etnologie românească, voi. lll, Baia Mare, Editura
Eurotip, 2012.
Bilţiu, Pamfil, Studii de etnologie românească, voi. li, Bucureşti Editura
Saeculum I. O. , 2004.
Cuceu, Ion, Corniţă, Constantin, Corpusul folclorului maramureşean, Baia
Mare, Editura Umbria, 2004.
Liiceanu, Aurora, Povestea unei vrăjitoare, Bucureşti, Editura ALL, 1996.

Cuvinte cheie: magie, integrare, vrajă, instrumentar magic,
legare, vrăjitoare, descântec, gestică ritualică.
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PERSONALITATEA UNEI MARI VRĂJITOARE - ANA HERBIL DIN
VADU IZEI ŞI PATRIMONIUL EI MAGIC (Rezumat)
noastră, axată pe surse bibliografice şi investigaţii de teren, este
celei mai mari vrăjitoare din Maramureş şi poate din întreaga ţară,
deţinătoarea unui patrimoniu magic, de mare bogăţie şi varietate.
Prima parte a cercetării este rezervată tradiţiei practicării magiei în Maramureş.
Am rezervat spaţiu cuvenit biografiei vrăjitoarei, modul în care s-a format la şcoala
tradiţiei şi căile de acumulare a patrimoniului ei magic. Am pus accent pe piesele de
instrumentar magic folosite, unele de largă circulaţie, altele inventate de vrăjitoare,
precum o gamă foarte bogată de agenţi magici. Am acordat importanţa cuvenită
locurilor unde îşi oficia vrăjurile, condiţiile pe care trebuia să le îndeplinească
persoanele pentru care oficia, apoi modul în care prepara piesele de instrumentar,
agenţii magici precum şi precedarea vrăjurilor de momentul mantie.
Partea de investigaţie a lucrării este rezervată patrimoniului ei magic, divizat în
mai multe categorii: practici magice de divinaţie, practici magice de integrare, practici
magice de schimbare şi practici magice de reintegrare.
Tratarea unor practici magice am realizat-o în strânsă relaţie cu gestica rituală,
formulele orale, din intenţia de a revela limbajul vrăjurilor Anei Herbil.
Cercetarea se încheie cu succinte consideraţii asupra repertoriului de
descântece al vrăjitoarei publicat în volumele de specialitate şi care suscită un interes
aparte prin vechime şi formulele de incantaţie pe care le cuprind.

Cercetarea

rezervată explorării
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«Carpathiancentrism» and
«Hutsulshchynocordysm» in the 19th - early 20th
century ukrainian literaturen. Signs and symbols of
a hutsul text
MykolaVasylchuk
Kolomyia, Ukraine
ln the article on the works of Ukrainian classical literature of XIX - early XX
centurythe signs and symbols of Hutsul text are considered. The author introduces the
scientific revolution and new concepts such as karpatotsentrychnist and
hutsulshchynokordyzm, justifying their use to describe phenomena characteristic of
Ukrainian literature on the Carpathians.
Key words: mountains, writer, archetype, symbol, concept, Hutsul text,
karpatotsentrychnist, hutsulshchynokordyzm.
Y)J.K 82 (091): 821. 161. 2
EEK 83. 3(4YKp)
KAPilATOQEHTPUqHICTb I fYQYJlblUUHOKOP,l1,U3M 8 YKPAiHCbKIH
JllTEPATYPI XIX - noqATKY XX CTOJIITb. 03HAKU TA CUMBOJllKA
fYQY JlbCbKOfO TEKCTY
MHKOJJa BacHJJb'IYK

Ko11nwuR, YKpaiiw
Y crnrri Ha np11K11a.ui rnopi8 yKpaîHCbKOî KJJaCH4Hoi' 11iTepaTypH XIX - no4.
XX cT. pOJrmrnYTO oJHaKH rn CHM8011iKy ryuy11bCbKoro TeKcTy. A8Top 880.lIHTb y
HayK08HH o6ir H08i nOHllTill KapnarnueHTPH4HiCTb Ta ryuyJJblUHHOKOp.lIH3M,
o6rpyHT08Yf 'ixHE: 8HKOpHCTaHHll Ha 003Ha4eHHll ll8H!U, xapaKTepHHX .lIJlll yKpaîHCbKOÎ
xy.uolKHbOi' 11iTepaTyp11 Ha TeMy KapnaT.
KJJt011oei CJJoea: ropw, nHCbMeHHHK, apxeTHn, CHM80JJ, noHllTill, ryuy11bCbKHH TeKcT,
KapnaTOUeHTpH4HÎCTb, ryuyJJbIUHHOKOp.lIH3M.
Y xy.uoJKHiii 11iTepaTypi TeMy fyuy11bIUHHH no4aJJH po3po611llrn Ha no4aTKY
XIX CT. npo ryuy11i8 i fyuyJJblUHHY nHCaJJH nOJJbCbKi, HiMeUbKi, 4eCbKi, PYMYHCbKi,
cjlpaHUY3bKi, woTJJaH.lICbKi nHCbMeHHHKH. 0.uHaK Hai18aroMiw11i1 8HecoK y xy.uoJKHf
8i.urnopeHHll fyuyJJbIUHHH Ja .U8a crn11iTill 3po61111a JJÎTepaTypa yKpai'HCbKa. Ue ii He
.lIH8HO, 60 nepe8alKHa 6i11bwÎCTb ryuy11i8 lKH8e 8 YKpai'Hi. 3.uarTbCll, lKO.lieH ÎHWHH
ernorpacjli4HHH perioH YKpai'HH 8 xy.uolKHÎH JJÎTepaTypi He y.uocrn'iBcll rnKo'i nHJJbHoi'
y8arH. 0TOlK, MOlKHa T080pHTH npo ne8HHH MaCH8 T80pÎ8, llKÎ 8 cyKynHOCTi
CTaH08JlllTb ryuyJJbCbKHH TeKCT yKpai'HCbKOÎ JJÎTepaTypw.
y JJÎTepaTypo3Ha84ÎH Hayui f HH3Ka npaub, a8TOpH llKHX 38epTalOTbCll .lIO
nOHllTill meKcmy .lIJJll 8HOKpeMJJeHHll, 110Ka11i3auii' HanwcaHoro npo ne8HHH Hace11eHHH
nyHKT 411 perioH. K11ac114HHM 3pa3KOM r npaui B. H. Tonopo8a [7]. B yKpaîHCbKOMY
JJÎTepaTypo3Ha8CTBÎ ÎCHYf HH3Ka HanpaUI08aHb OCTaHHÎX poKÎ8, llKi CTOCYIOTbCll
xy.lIOlKHbOro cjleHoMeHy «JJOKaJJbHOro, a oDKe, ii MÎCbKOro a6o perioHaJJbHOro TeKCTÎ8»
[I, c. 7]. )J.oc8i.lI 8H84eHHll ryuy11bCbKoro TeKcTy npe.ucrn811eHHH MOHorpacjlirIO TernHH
611Ko8oi' [I]. )J.oc11i.uHHUll .uar urnpoKHH KOHTeKCT po38HTKY JJÎTepaTypHoro rnnocy
fyuyJJblUHHH 8 yKpai HCbKÎH Ta C8ÎT081H JJÎTepaTypi, OKpeCJJIOf npo611eMH
TeopeTH4HOTO 8H84eHHll KpalO llK TeKCTY 8 cy4aCHOMY JJÎTepaTyp03Ha8CTBÎ. CTpo
03HaKH ryuy11bCbKOro TeKCTY 80Ha nwwe: «ue TeKCT, IUO ll8Jlllf co6010 cyKynHÎCTb
0
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Teopie, y llKHX TeMa, o6pa3, MOTHB, .llHCKypc fyuyJJbIUHHH OTpHMYE 6iJJbW a6o MeHW
po3ropHYTY .ueTani3oeaHy xapaKTepHCTHKY» [I, c. 387].
Ha ttaw nornll.U, cepe.u 03HaK, llKi cei.u'iaTb npo npH'ieTtticTb xy.umKHbOro
TeKCTY .uo ryuyJJbCbKOro perioHy, TaKi: y TBOpi xy.umKHbO"i JJiTepaTypH npllMO BKa3aHO,
IUO no.ui"i ei.u6yeaJOTbCll Ha fyuyJJbIUHHi; repoi" TBopy - ryuynH; y TeKCTi BHKOpHCTaHO
ryuyJJbCbKY .uianeKTHY neKCHKy; Hal!BHi periOH3JlbHO 3a6apenetti CJJOBa, llKi
no3Ha'iaJOTb
nottllTill
MaTepianbHo"i
Ta
.uyxoeHo"i
KYJJbTypH
ryuyme;
BHl<OpHCTOBYIOTbCll eJJeMeHTH ryuyJJbCbKOro <fioJJbKJJOpy, ernorpa<fiii", eipyeaHb,
Mi<fionorii"; 3ra.uyJOTbCll TOnottÎMH Ta ri.upoHiMH ryuynbCbKoro periotty.
Oco6nHeicTJO ryuynbCbKOro TeKCTY e y1<pa"iHCbKÎH JJÎTepaTypi E Te, mo e
xy.uoi1rnix TBOpax BHKOpHCTaHO pi3HOMaHiTHi eJJeMeHTH, llKÎ ei.uirpa!OTb pOJJb
CHMBOJJiB/MapKepie. AeTOpH MOlKYTb npllMO He BKa3yeaTH Ha fyuyJJbIUHHy, O.UHaK npH
UbOMY B 'iHTa'ia <fiopMyfTbCll CTiHKe YllBJJeHHJI, npo llKHH caMe perioH i.ueTbCll B TBOpi.
TYT enacHe Moea npo apxeTHni'iHi ylleJJeHHll (CHMBOJJH), llKHMH onepyr ncHxoattani3:
«CHMBOJJH ue E.UHiCTb np03opo"i cei.uoMocTi o6pa3a i TaEMHoro, HeeKcnniKoeattoro
3MicTy mo cTOi"Tb 3a HHM, mo ee.ue e ttecei.uoMi rnH6HHH ncHxiKH» [I O].
CHMBOJJH/MapKepH ei.uirpaJOTb ponb «6y.uieeJJbHOro MaTepiany», llKHH .uar
3Mory aeTopoei cTBopHTH xy.uoJKttiii TeKcT. I 'iHTa'i (a mono ryuynbCbKOro TeKCTY
ii.ueTbCll nepe.uyciM npo 'iHTaL1a-y1<pai·Hllll, llKHH HanelKHTb .uo Kona oci6, 3.UaTHHX
cnpHiiMaTH caMe TaKi apxeTHnH) MOlKe i.ueHTH<fiiKyeaTH "ix enacHe llK ryuyJJbCbKi. 8
O.UHHX BHna.uKax i.ueTbCll npocTO npo periOH3JlbHe 3a6apeneHHll TeKCTy, B iHWHX - npo
rnH6oKe npottHKHeHHll e ernorpa<fii'iHi .uernni.
J],ocJJi.UHHKH .uaeHO noMiTHJJH, IUO «yKpai"HCbKi apxeTHnH npOllBJllllOTb ce6e llK
CHMBOJJH y Mi<fiax, Ka3Kax, <fioJJbKJJOpi, o6pll,llax, T)Ja.UHUillX, i f y3araJJbHeHHllM .uocei.uy
HawHx npe.uKie. YKpai"HcbKa KYJJbTypa npoiiwna T)JHBaJJHH qac <fiopMyeaHHll,
crnHoeneHHll i po3BHTKY 3 ttaii.uaeHiwHx qacie i .uo cyqacHocTi. Ha po3BHTOK ennHeanH
npHpo.uHi yMOBH reorpa<fii'ittoro nonoJKeHHll, TepHTopii", Mirpauiiitti npoueCH,
eneMeHTH ittwHx KYJJbTyp. [ ... ] OcttoeoJO KYJJbTypHoro npouecy, mo nepe.uaeae
3.U06YTKH npe.uKie ttama.uKaM, 6yno Micueee HaceneHHll, l!Ke e6Hpano e co6i yci
enJJHBH, i 6y.uyeano 3 HHX ceoJO KYJJbTypy» [I O]. TaKHM 'iHHOM, CHMeoniKa
ryuyJJbCbKOro TeKCTY TiCHO noe'll3aHa 3 HapO.UHHM ceirn6alleHHllM (ei.uo6paJKeHe y
MOBi, <fiOJJbKJJOpi, Mi<fionori"i, o6pll.UOBOCTi), 3aCBO€HHM nHCbMeHHHKaMH i ei.uTBopeHHM
y TeKCTax.
Ha pieHi ryuynbCbKOro TeKCTY CHMeonH/MapKepH icHyJOTb He caMi co6oJO, a
HaneJKaTb .uo neettHX rHi3.U, mo e ceoJO qepry Mar ennHe Ha CJOJKeToTeopeHHll. Ue
noe'll3aHO 3 THM, IUO .uocei.u «nepe.uaETbCll ei.u MHHYJJHX noKOJJiHb HaCTynHHM i f
cyKynHiCTJO apxeTHnie. ApxeTHnH, npoeKTyJO'"IHCb Ha 30BHiwttiii ceiT, BH3Ha'ial0Tb
ceorpi.uHiCTb KYJJbTYPH» [I O]. J],nll npHKna.uy, aeTOp 3ra.uy10L1H CHMBOJJ no.wHuHa,
HeMHHyqe ni.UXO.UHTb .uo iHWHX nOHllTb UbOro rtti3.Ua, IUO BHnJJHBaJOTb 3 apxeTHni'iHHX
ylleJJettb: no.wHUHa, 2opu, «i«lfi, KOJ1u6a, 6puiJ3a, <jJJ1011pa, «ampa. OpHL!OMy, He KOJKHe
nOHllTill TYT ei.uirpar pOJJb KJJIO'iOBOro. TaK, CHMBOJJ 2opu MOlKe BXO.UHTH .uo CKJJa.uy
ittworo rtti3.ua cnie: wpu, J1icopy6, coKupa, «ampa, nJ1omo20H. A6o CHMBOJJ eaTpa:
«ampa, monipelfb, nicmofli, onpuiuKu, cKap6. TaKHM '"IHHOM, aeTop ryuynbCbKOro
TeKcTy nepe6year y neettoMy noni TlllKiHHll apxeTHni'iHHX ylleJJeHb, TOMY eiH, a6H He
nopywyeaTH 3aKOHH xy.uoJKHbOi" .uocToeipHocTi, npo.UHKTOBaHi UHMH o6pa3aMH, He
MOlKe BHXO.UHTH 3a "ixHi paMKH, a.ne BO.UHO'iaC Maf neeHe none .llJlll eapiauiii.
KopoTKO oxapaKTepH3YfMO OCHOBHi CHMBOJJH/MapKepH ryuyJJbCbKOro TeKcTy.
OepeiCHHM CHMBOJJOM, llKHH npHeepTaf yeary CBOflO HeCXOlKiCTIO Ha pieHHHHi
TepHTopii", f 2opu. OpaKTH'iHO KOlKeH ryuyJJbCbKHH TeKCT MÎCTHTb BKa3ÎBKY Ha ropH.
OpHL!OMy, HaBÎTb TOM, y llKOMY .UÎll ei.u6yeaETbCll .uaneKo nOJa HHMH. TaK, repoi" eipwa
JlyKH J],aHKeBH'ia «fyuynH e OapHlKÎ 1814 poKy», nepe6yaaJO'iH y <fipattUy3bKÎH
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CTOJJHUÎ, Be.U)'Tb MOBY He JJHllle npo pÎ.UHHH .UÎM, KOXaHHX, a j;j «3a ropH CHHÎ» [2, c. 17].
fopH y ryuynbCbKOMY TeKCTÎ npHC)'THÎ Ha pieHi 3araJJbHHX 3ra.uoK, 06p11cie eeprnHH Ha
.uaneKoMy ropH30HTÎ, rnnie rip (K11qepa, rnn11ui), ripcbKHX nacoemu (nonoHHH),
ripcbKHX .UOJJHH (3eopie), cKeJJb (3oKpeMa fi KOHKpeTHoi· Ha3eH - CKaMeHiJJa 6araqKa),
Ha3e eeprnHH (foeepna, 4opHorpa), ripcbKOro xpe6Ta (4opHoripcbKHtt xpe6eT).
IHKOJJH aeTopH nHlll)'Tb npo 3acHÎJKeHi rop11, J1Ki cnpHttMalOTbCJI JIK 03HaKa een11qi i
q11cTOTH (C11.uip Bopo6Kee11q).
Bo.ua y<f>opMi pi'IOK, nomoKiB, iJ:Jicepen c Heei.u'cMHOIO cKJia.uoeolO ripcbKOro
JJaH.urna<f>Ty. PiKa BHCTynac JIK: CTHXÎttHa CHJJa, He enoKopeHa JJIO.UHHOIO; p03nyqHHUJI,
JIKa 3a611pac KOXaHoro-nJJOTOfOHa; BH3BOJJHTeJJbKa 3He.uoneHHX, 3.UaTHa no36aeHTH
CT]JaJK,UaHb (IOpiw <l>e.UbKoe11q, MapKo 4epeMrnHHa, Y JJJIHa KpaeqeHKO, Xp11crn
AnqeeCbKa). Bo.uHoqac piKa - ue llIJJJIX, JIKHH c.uHac ryuynie-yKpai'Huie 3 ÎHllIHMH
Hapo.uaMH €epon11 (~Kie fonoeaubKHtt, C11.uip Bopo6Kee11q), ,ll,JKepena i noTÎqKH CHMBOJJH q11cTOTH, a pa30M 3 THM i MÎCUJI nOKJIOHÎHHJI Jl3HqHHUbKHM 6oJKeCTBaM (AHTÎH
J110611q MornJJbHHUbKHtt, lior.uaH JlenKHtt, Xp11crn AnqeecbKa). PiKH i .UJKepena e
ryuyJJbCbKOMY TeKCTÎ TaKOJK ÎHKOJJH cnpHttMalOTbCJI Ha pieHi CHMBOJJÎB 3BYKOBHX: JIK
T]JHBOJKHHH KJJeKÎT, 3arp03a pyttHauii' a6o - MeJJO.UÎHHHH 3acnoKÎHJJHBHH lllYM,
fOJJOCHCTe JKe6oHÎHHJI, .U3BÎHKÎ nepeJJHBH.
BoroHb JIK apxeTHnHHtt o6pa3 y ryuynbCbKHX TeKcTax npe.ucrneneHHtt
nepe.uyciM Ha pieHi CHMeony Bampu. Ue eornmue, JIKe e yMoeax rip, .uaneKo ei.u .uoMy,
cnpOMOJKHe epHTyeaTH JJIO.UHHY ei.u xono.uy, .uaTH
ÎJJI03ÎIO 3aTHlllKY i 6e3neKH (IOpitt
<l>e.UbKoe11q, M11Kona YcrnJ1Hoe11q, C11.uip Bopo6Kee11q), CHMBOJJ eaT]JH crne
Heei.u'cMHHM eneMeHTOM, cyn)'THÎM nOHJITTJIM 6i6'1ap, onpuuwK, no!IOHUHG. lJ:aCTO
eorOHb CHMBOJIÎJyc nepeicHy KYJibTypy. BnacHe, MOBa He CTÎJJbKH npo CaM eorOHb, JIK
npo cnoci6 woro .uo6yeaHHJ1: 3 peanbHOî noîpe611 (AHTÎH J110611q MornJJbHHUbKHtt) q11
- 3 p11ryanbHOIO MeTOIO JIK o6epera - «JKHea eaîpa» (M11xawno Kou106HHCbKHtt, fHaT
XoTKee11q, M11xawno JloMaUbKHtt). 3eepHeHHJI .uo n~MH eorHIO .uac nHCbMeHHHKoei
3Mory 3anyqaTH e TeKCT 6araTHtt lllap Mi<f>onoriqH11x eipyeaHb Ta .uaeHix 3e11qaîe.
fyuynbIUHHa Ha pieHi apxeT11nie npe.ucrneneHa TaKOJK pocJJHHHHM i
TeapHHHHM ceiTOM KapnaT. HawnoTyJKHÎlllHtt cepe.a c11Meonie uicî rpyn11 - nic. Jlic y
ryuyJJbCbKHX TeKCTaX Mac CBOÎ oco6JJHBOCTÎ. TionpH Te, IUO THnOBHM ,UJJJI KapnaT c
nepe.uyciM 6yKOBHH JJÎC, HattyJKHBaHÎllIHM CHMBOJJOM CTaB JJÎC 3Î lllflHJibKOBHX nopi.u
.uepee, a TaKOJK OKpeMÎ .uepeea UHX nopi.u: CMepeKH, JIJJHHH, pi.urne - Ke.upoei COCHH (i'x
JIK CHMBOJJH noca.u11e 6inJ1 ceoro noMernKaHHJI e Kapnarnx noJJbCbKHtt cnieeub
fyuynbIUHHH CrnHicnae BiHUeH3). Jlic npHC)'THÎtt y xy.uoJKHix TeKcrnx e o6paJÎ
CHHbOro Mapeea Ha ropH30HTi, JIKe c CKJJa.UOBOIO ÎHrnoro o6paJy - ei.u.uaneHHX ei.u
cnocTepiraqa ripcbKHX eeprnHH.
Cni.u 3eepH)'TH yeary, mo 3,aaeanocJ1 6 TaKÎ «ryuynbCbKÎ» cnoea-cHMBOJJH, l!K
cMepeKa, BiBl(R, ,Pno11pa - He 3aBJK,UH cei.uqaTb npo Te, mo ue ryuyJJbCbKHtt TeKcT. T)'T
îpe6a 3anyqarn BÎ.UOMOCTÎ 3 icrnpiî Ta eTHorpa<f>iî, a611 BCTaHOBHTH, IUO .uo KÎHUJI
XVIII cT. Hattnorn11peHÎlllHMH Ha fyuynbIUHHÎ 6yn11 6yKoei nic11, a xeowHi nopo.u11
Haca.uJKyean11 rnTyqHo 3 MeTOIO OTJJHMaT11 .uepeeo .UJJJI rocno.uapcbKHX noîpe6, TOMY 3
O.UHaKOBOIO MÎpOIO npaB.UHBOCTÎ CMepeKa, nopJl.U 3 fyuyJJbIUHHO, MOJKe CHMBOJJÎJyeaTH
fi iHrni MicueeocTi, 30KpeMa, AnbnH. Bieui TaK caMo npHTaMaHHÎ He n11rne .UJJJI
fyuynbIUHHH, i He n11rne .UJJJI ripcbKHX Tep11Topiw (AnbnH, KaeKa3), a fi .UJJJI cTenoe11x
pattOHÎB. <l>JJOJlpa - ÎHCT]JyMeHT, norn11peHHH He TÎJibKH B yKpaÎHUÎe-ryuynie, a j;j y
pyMyHie i Mon.uaeaH. TaKHM q11HoM, n11rne cyKynHÎCTb .ueKÎJJbKOX 03HaK MOJKe
CBÎ.UqHTH npo Te, qJ1 TeKCT Hacnpae.ui c ryuynbCbKHM.
y xy.UOJKHÎX TeKCTaX UÎJJOÎ HH3KH aernpie ei.uo6paJKeHO oco6JJHBOCTÎ
cnieicHyeaHHJI JJIO.UHHH
.UHKoi' np11po.u11 KapnaT. OToJK MaTepianoM .UJJJI
nHCbMeHHHKÎB cnyrylOTb CHMBOJJH .UHKHX TBapHH, nTaxie, nJia3yHÎB. 0.uHaK, BOHH 3a

rn
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CBOCIO 3HaqHMÎCTIO c BTOpHHHHMH, nopiBHJIHO 3 TBapHHaMH CBiHCbKHMH. BeoMÎOb JIK
CHMBOJJ ripCbKOi° HeBilOKOpeHoi" CHJJH BHCTynac y IlOKaJi KOHqmiKTy Mi)I{ npHpO.llOIO i
JJJO.llHHOJO (MHK011a YcTHHHOBHq, I>or.naH JlenKHH). no11JOBaHHJ1 Ha 011e11ie, cep11,
KOCYllb CTaJJO CHMBOJJiqHOIO OCHOBOIO .llJlJI p03.llyMiB Ha.n )l{OpCTOKiCTIO CBiTy (MHxai1110
IlaBJJHK, IeaH CHHJOK). Opell HK cTepe'HTHHK i open HK CHMBOJJ ceo6o.nH TaK caMo
npHTaMaHHHH .llJlH ryuy11bCbKoro TeKcTy (MHKOJJa YcTHHHOBHq, Ymrna KpaeqeHKO,
XpHcrn A11qeecbKa).
3anoJHqHBWH CHMBOJJiKy ryuy11bCbKOi° Micj>o11orii" Ta .neMOHOJJorii", KÎ3 JIK
CHMBOJJ eeie y ceoJO noeicTb npo fyuy11b!UHHY MHxai1110 KouJ06HHCbKHH. PaJoM 3
THM, CTiHKHM CHMBOJJOM y ryuyJJbCbKOMY TeKCTi c 6Î6l/Î. BoHH npHcyrni nepe.nyciM B
cj>OJJbKJJOpHHX TeKCTaX, 30KpeMa B KOJJOMHHKax. 3Bi.llTH eieui JIK CHMBOJJ fyuyJJblllHHH
nepeHeceHo i .no xy.no)l{HbOi° 11iTepaTypH. Ue BHKJJHKaHo THM, lllO eieui ceoro qacy Ha
fyuyJJblllHHi 6y11H 3aco60M BH)l{HBaHHJI, .llOCTaTKy. 0.nHaK cnpHHHJITTJI OBeUb i Kopie piJHe . ..slKlllO eieui - ue npH3eM11eHHH no6YT ryuy11ie, ocnieaHHH i poMaHTH30BaHHH y
XIX CT. , TO eeJJHKa porarn xy.no6a (Kopoeu, pi.nwe - eoJ1u) - CHMB011i3yc HKHHCb
BTaCMHHqeHo-npH3a6YTHH CBiT iH.nornponeHCbKOro pHTYaJJbHOro IlOKJJOHÎHHJI. Ilpouec
ro.nie11i, Ja6e3neqeHHJI i'x yciM Heo6xi.nHHM OilHCaHO y HH3Ui XY.llO)l{Hix TeKCTiB JIK JJe.llb
He caKpa11bHe .nii1cTBO, .ne ryuy11 BHcTynac JJHIIIe HK c11yra (fHaT XoTKeeHq, AHTiH
KpyweJJbHHUbKHH, CrnHic11ae BiHueHJ). CHMBOJJiKa .noMawHix TBapHH y ryuy11bCbKHX
TeKCTaX Mac rJJH60KHH ni.nTeKCT, noe'JIJaHHH 3 BiKOBHM .nocei.noM no6YTY ryuy11ie.
f(opo2a y ryuy11bCbKOMY TeKcTi TaK caMo Mac CHMB011iqHe 3HaqeHHH. BoHa
HaJJe)l{HTb .llO CHCTeMH apxeTHilHHX o6pa3iB. IlepBiCHO .llOpora npe.llCTaBJJeHa Ha piBHi
cme:JICKU, n.na10, 'lynawa - TaKHX co6i npoo6pa3iB w11Hxy, nporn.nopir. Ue, HK i piKa,
CHMBOJJ c.nHaHHH 11JO.nei1, a eo.nHoqac - p0311yKH. ,Uopora (a iHKOJJH i1 npoTHJJe)l{HHH
o6pa3 - Bi.llCYTHiCTb .noporn) CHMBOJJiJyc ripCbKY Bi.ll.llaJJeHiCTb, rnyIIIHHy, Ta BO.llHOqac
i nocTyn, HaMaraHHJI c.nHaTHCJI. lHKOJJH .nopora i piKa 3JJHBaJOTbCJI B 0.llHH CHMBOJJ, 60 y
.naBHHHY .noporaMH 6y11H piKH i IlOTOKH, a Ilie - CTe)l{KH, nepeicHO npoTOilTaHi .llHKHMH
TBapHHaMH. CaMe Ha ui npoTo.noporn aBTOpH BHBO.llJITb ryuy11bCbKHX KOHeH, HKi
cynpoBO.ll)l{YJOTb ryuy11a y i1oro He11erK0My )l{HTTi (..slKie fo11oeaubKHH, MHKOJJa
YcTHHHOBH'I, fHaT XoTKeeHq). TaKHM qHHOM .nopora (HK npH3HaqeHa .llJlH xo.niHHH qH
i°J.llH TepHrnpiH, a TaKO)I{ HK npouec no.no11aHHJ1 ei.ncrnHi) i B ryuy11bCbKOMY TeKcTi, i1 y
JJiTepaTypi ceirneii1 BHCTynac CJO)l{eTOYTBOpJO!OqHM eJJeMeHTOM, a6o, CKopiwe,
KaHBOJO, Ha HKY HaHH3YJOTbCJI eJJeMeHTH CJO)l{ery (y ryuy11bCbKHX TeKCTax CHMBOJJ
npe.nCTaBJJeHHH nepe.nyciM MaH.npiBHHUbKOJO np030JO ..slKOBa ro110BaUbKOro).
Y xy.no)l{Hix TBopax 3ra.nKH npo ne'lepu Ta apxiTeKTYPHi cnopy.nH, xapaKTepHi
.llJlJI KapnaT (xama-rpa:JICOa, KOJleWllR, cmaR TOlllO), Te)I{ MaJOTb 3HaqeHHJI neBHHX
CHMBOJJiB. Xarn 3ara110M BHCTynaE CHMBOJJOM 3aTHWKy, CilOKOJO. 0.nHaK, y
ryuyJJbCbKOMY TeKCTi xama-rpa:JICOQ B CHJJY CBOi°X apxiTeKTypHHX oco6JJHBOCTeH
CHMBOJJi3yc JaXHCT nepe.n .llHKOJO npHpO.llOJO, a TaKO)I{ ei.n JJHXHX JlJO.lleH. IlHCbMeHHHKH
(..slKiB ro11oeaUbKHH, MHxaHJJO IlaBJJHK, AHTiH KpyweJJbHHUbKHH) Be.llYTb MOBY npo
)l{HTJJO Ha pieHi npttHari.nHHX Jra.noK, He3HaqHoi" .neTaniJauii", i 11ttwe MapKo
4epeMIIIHHa 3aHyp!OCTbCJI y Hapo.nHy cj>i11ococj>iJO TBOpeHHJI )l{HTJJa, lllO BHTiKac 3
Micj>o11orii° Ta .neMOHOJJOfii° fyUyJJblllHHH. fle'lepa y fYUYJJbCbKOMy TeKCTi BHCTynac JIK
CXOBOK .llJlJI 11!0.llHHH, Micue, .ne 36epiraJOTbCJI CKap6H. Bo.nHO'iaC neqepa-nimeMeJJJJJI npHcTaHHllle HeqHcToi" CHJJH q" Micue, .ne qeKac ceoro qacy npHcnaHa eiKoea naM'HTb
(JOpii1 <l>e.nbKOBHq, AHTiH J1J06Hq MornJJbHHUbKHH, Mttxai1110 JloMaUbKHH). Bce ue
TiCHO noe'HJaHO 3 .neMOHOJJoricJO ryuyJJblllHHH, 3 ropoTBopqHMH Micj>aMH. CJO.llH
enttcyCTbCH i TeMa KaMeHie (,Uoe6yweei KaMeHi, CoKiJJbCbKa cKeJJH).
MapKepaMH, HKi BKaJYJOTb Ha perioHaJJbHY npttHaJJe)l{HiCTb y ryuy11bCbKHX
TeKcTax, BHcTynaJOTb e11eMeHTH no6YTY ropHH, i"xHix np0Mttc11ie i peMece11. Moea npo
TPa.nHuii1Hi JaHHTTH ryuy11ie: ei.nriHHe cKoTapcTBo, 11icop03po6KH, MHCJJHBCTBO.
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BHeceHHll
ei.uoMocTeH
npo
TexHi'IHHH
nporpec,
rinepTPo<f>oeaHi
o6cllrH
po3po6KHIHHW.eHHll npHpO.llHHX 6araTcTe .ua€ ni.ucrneH aeTopaM eecTH Moey npo
nopyweHHll rapMOHiî cniBlKHTTll JllO.UHHH i npHpO.UH, CTa€ MaTepianoM .llJlll TeopeHHll
06pa3y fyuyJJbllJ.HHH y no6y KanirnnicTH'IHY (C11.uip Bopo6KeBH'I, Onbra
Ko6HJJllHCbKa, AHTiH KpyweJJbHHlibKHH).
MaTepianoM .UJJll nHCbMeHHHKie npH cTBopeHHi ryuynbCbKHX TeKcTie iHKOJJH
BHCTyna€ pieeHb .llOCTaTKY ryuynie. )lnll XY.UOlKHbOÎ npo3H, 3aCHOBaHOÎ Ha Jaca.uax
peaniJMy, cycninbHHH CTaH repoi"e ei.uirpa€ eaJKJJHBY pOJJb (MHxaHJJO naenHK, Mapill
KonuyHllK). Bce ue TiCHO noe'l!JaHo 3 ei.uTBopeHHllM cycninbHHX cTocyHKie, a TaKOlK
onpHwKiecTBOM, l!Ke e11pocno Ha îxHbOMY rpyHTi (nepe.uyciM qepe3 nocTaTb OneKcH
)loe6ywa) i CTaJJO 'IH He HaHllCKpaeiWHM CHMBOJIOM He JIHWe JJiTepaTypH, a JaraJJOM
Macoeoî KYJJbTypH.
OpHKMeTHOIO y ryuynbCbKHX TeKcTax € rapMoHill (e MelKax apxaî'IHoro
cnieicHyeaHHll) i BHHHKHeHHll .UHCrapMOHiî ('1epe3 nopyweHHll CTapoeiubKHX
cTocyHKie). EneMeHTH .u11crapM0Hiî nHCbMeHHHKH noKaJylOTb qepe3 CHMBOJJ wum.wi"
R/OOUHU (npe.UCTaBHHKH BJIMH, no.uaTKieui, noniueHCbKi, eiHCbKOBi, KOp'IMapi, JJiCHH'li,
opraHi3aTOpH JJicop03po6oK, cnnaey). 3aHWJIÎ JllO.llH ÎHKOJIH B TeKCTaX BHCTynaJOTb llK
npe.ucTaBHHKH KiHUll CTapHX qacie, CHMBOJIH ecxaTOJJOrÎ'IHOro TPaKTyeaHHll
HOBO'laCHHX JMiH (Onbra Ko6HJJllHCbKa, )laHHJJO Xapoe'JOK, AHTiH KpywenbHHlibKHH,
CrnHicnae BiHueH3). YylKHHui, yoco6J110JO'IH .u11crapM0HiJO, MaJOTb i HH3KY ÎHwHx
BTÎJJeHb. Oepe.UyCiM ue 6paHKa-peKpym'IUHG, l!Ka npH3BO.llHTb .llO HaBMHCHOro
eHpHeaHHll ryuyna 3 Horo cepe.uoe11ma, Hiee'leHHll Horo lKHTTll i ceirnrnll.UY (JlyKa
)laHKeBH'I, JOpiH Cl>e.UbKOBH'I, MHxaHJIO naeJJHK, fHaT XoTKeBH'I), a llK i"i Hacni.uoK <f>eHOMeH T. 38. 11icapCbKUX âimeu, mo TaK caMO y ryuyJJbCbKOMY TeKCTi BHCTyna€ Ha
pÎBHÎ CHMBOJJy. IHWHM CHMBOJIOM, npttcyrniM y XY.llOlKHÎX TeKCTax, € KOp'IMap, pi.urne
- MaKnep 'IH opraHiJarnp nicopo3po6oK. 3a ceo€JO cyrr10 ue CTPaWHiwi JJJO.UH, aHilK TÎ,
mo 3aHMaJOTbCll 6paHKOIO .uo BÎHCbKa, 60 BOHH npHHWJIH i 3aJJHWHJIHCll nopll.ll 3
ryuynoM, CTalO'IH nocTiHHHM .UlKepeJJOM .UHCrapMOHii". napa.UOKCaJJbHO, ane HaHBHma
.ueplKaBHa oco6a - uicap, i B <f>oJJbKJJOpi, i B ryuyJJbCbKHX TeKCTaX Ha1araJ1 MapKOBaHHH
HeHTPaJJbHO 'IH HaBiTb no3HTHBHO. I JIHWe Ma€MO OKpeMi BHna.UKH KapHKaTypHoro
306paJKeHHll (JOpiH Cl>e.UbKOBH'I, Kapn-EMinb Cl>paHuoJ, CrnHicnae BiHueH3). OaHW.HHa
llK CDtiÎaJJbHe 3JIO npHCYTHll Ha pieHi 1anepe'1eHHll "ff icHyeaHHll Ha fyuyJJbW.HHÎ
( «naHW.HHY He po6HJJH» ).
Cno'laTKY HeraTHBHO MapKoeaHi llK po16iHHHKH, onpumKu 1 qacoM CTaJJH
poMaHTH'IHO 1a6apeneHHM CHMBOJJOM cnpoTHBY 1aHWJ1HM JJJOJlllM. UeH CHMBOJJ y
ryuyJJbCbKOMY TeKCTi Heei.upHBHHH ei.u eTHOrpa<f>Î'IHO OKpecneHHX eneMeHTÎB CHJIH,
BTÎJJeHoî y 16poî: 6apmKa, nicmoRi, pymHUlfR, nopoxieHUlfR. Bo.uHo'lac CJO.UH
.UOJJyqaJOTbCll CHMBOJIH eaTPH, KOMOpH (.UOCTaTOK), a p036HTa KOMOpa - norpa6oeaHa,
cnycToweHa. CttMeoni'IHHM eneMeHTOM ryuynbCbKoro TeKcTy noCTa€ Hi'I, llKa y
<f>oJJbKJJOpi npo onpHWKÎB cnpHHMa€TbCll llK 'lac, KOJIH ÎM .ll03BOJleHO 'IHHHTH JIHXÎ
cnpaeH. 51.cKpaeo MapKoeaHHH eneMeHT ryuynbCbKOro TeKcTy - monipelfb (6epâa,
6apmKa, COKUpa, cma-7bKG, 6(l,7ma). BiH He CYTO ryuyJJbCbKHH, ane B CHJJY TOro, mo
caMe TYT J6epircll ueH rnn .uaeHbOÎ 16poî, rnnipeub nepeocMHCJJeHHH llK ryuynbCbKHH.
I B <f>oJJbKJJOpi, i 3rQ.UOM yJKe B XY.llOlKHÎX TeKCTaX TOnipeub BHCTyna€ llK CHMBOJI
MOJIO.UeuTea, onpHWKiBCTBa.
)lJJll ryuyJJbCbKOro TeKCTY xapaKTepHHMH € CHMBOJIH ceo6oâu Ta CG.MOmHocmi.
fipCbKHH cnoci6 lKHTTll .UHKTY€ ceiH pieeHb cycnÎJJbHHX crncyHKie. IHKOJJH caMOTHÎCTb
TPaKTY€TbCll RK o6iTHHUll MOB'laHHll 'IH noKapa 3a B'IHHeHe (JOpiH Cl>e.UbKOBH'I), a6o llK
OJHaKa cTÎHKOcTi (Onbra Ko6HJJllHCbKa). PaJoM 3 THM, caMOTHÎCTb JaKoxaHoî, p03nyKa
3 MHJJHM He MOlKe 6yTH caMo.uocTaTHbOJO OJHaKoJO ryuynbCbKOro TeKcTy. CaMOTHÎCTb
TaK CaMO cnpHHMa€TbCll i llK CHMBOJI ei.uipeaHOCTÎ ei.u UHBÎJJÎ3auii", a llKW.0 6ÎJJbWe -

44
https://biblioteca-digitala.ro

YHHKHeHHll 3Ba6 CBiTy, neBHHM cpi3H'IHHM i, fOJJOBHe, .uyxoBHHM acKeTH3M. y aBTOpiB
.upyroi" noJJOBHHH XIX - no'!. XX CT. Kapnarn i ryuyJJblUHHa 'laCTO CTalOTb
CHHOHiMaMH nOHllTb peJJaKcauill, .!lYXOBHe OHOBJJeHHll (YJJllHa KpaB'leHKO). y
ryuyJJbCbKHX TeKCTax, oco6JJHBO THX nHCbMeHHHKiB, llKi npHMWJJH 3-3a Me)I(
ryuyJJblUHHH, ripCbKHM KpaM acouiJOfTbCll 3j cao6o.uoJO. BiH cyci.UHTb 3 CHMBOJJOM
op.~a, llKHM WHpllf BHCOKO Bropi. 51K M open, ryuyn TaK caMO .!laJJeKO Bi.!l 3araJJy. Ul!
cao6o.ua no.uaCTbCll llK BTe'la ai.u couiaJJbHorp JJHXa, .u)i(epeno .UJJll BHpo6neHHll
<<Teep.uorm> ryuyJJbCbKoro xapaKTepy. 0.uHaK, Ull ceo6o.ua Ha6JJH)l(afTbCll .uo
TPaKTYBaHHll i"i B CKOBOpO.!lHHiBCbKOMY p03YMiHHÎ: CBiT JJOBHB MeHe, aJJe He BniMMaB (y
3aHH)l(eHOMY TPaKTyaaHHi - MaTepiaJJbtta 6i.u111icTb). 3ai.ucH BHnJJHBac p03yMiHHll
ripCbKOfO )l(HTTll llK TaKOro, !UO no6y.uoBaHe Ha 3aca.uax .!lOUiJJbHOCTi, acKeTH3My.
PeniriMHiCTb ryuynia y ryuyJJbCbKOMY ! TeKcTi npoCTe)l(yfTbCll 4epe3 cyMiw
eneMeHTiB xpHCTHllHCTBa i ll3H'IHHUTBa. Bce ue icTOTHO BnJJHBac Ha eTHorpacpi4Hi
.ueTaJJi, cnoci6 noae.uiHKH, )l(HTTll, no6YTY ryuyniB, a BO.UHO'laC f npHBa6JJHBHM .um1
nHCbMeHHHKiB MaTepiaJJoM, llKHM, o.uHaK, iHKOJJH nepepocrnc a npocTHM .ueKop. Pa3oM
3 THM, nHCbMeHHHKH npocTO 3ra.uyJOTb llKiCb nOHllTTll 3 )l(HTTll i no6YTY ryuyniB, He
.u6aJO'IH npo i"xHJO .ueTaJJiJauiio, 60 Ha 'lac HanHcaHHll ryuyJJbCbKOro TeKcTy ue 6ynH
pe4i 3araJJbH03p03YMiJJi. 3 qacoM BOHH 3a6yJJHCll, JaTepJJHCll. ToMy i"x TPe6a
np04HTYBarn/ai.uKpHBarn
3aHOBO
4epe3
3aHypeHHll
ycpOJJbKJJOp,
Micponoriio,
.ueMoHoJJoriio fyuyJJblUHHH i KapnaT JaraJJoM.
IHwoio rpaHHJO ryuyJJbCbKoro TeKcTy c Moro .wo6He oifJOp.11.wHHR. H.ueTbCll
npo yKpai"HCbKi cnoaa-apxai°JMH, llKi 36epernHcll y no6YTi MewKaHuia 3axi.uHoro
perioHy YKpai"HH, a TaKO)I( perioHaJJbHO 3a6apaneHi .uiaJJeKTH3MH. 3araJJoM 03HaKaMH
ryuyJJbCbKOfO TeKCTy, oco6JJHBO y MOBi nepcoHa)l(iB TBopiB, BHCTynaJOTb cnoci6
BHCJJOBy, xapaKTepHHM .UJJll Micueaoro roaopy, MaHepa CKOpo4yBaTH .uellKi CJJOBa,
iMeHa TO!UO.
Xyno)l(Hi TBOpH, npHCBll'leHi ryuyJJblUHHi, 3'llBHJJHCll Ha no'laTKY XIX CT.
nepwoJO y UbOMY Pll.UY CTO°iTb poMaHTH'IHa noBiCTb «OnpHWKH B Kapnarnx» (1830)
nOJJbCbKOfO nHCbMeHHHKa EyreHiywa opOUbKOfO. 11,e HaMaraHHll HanHCaTH npo
fyuyJJb!UHHy, He 3HaJO'IH i"i Hacnpaa.ui. ToMy )l,oa6yw y noaicTi «3MaJJboBaHHM llK
poMaHTH'IHHM repoM, .!laJJeKHM Bi.!l peaJJbHOi" nocTaTi BaTa)l(Ka onpHWKiB, .uellKi
KpHTHKH nHcaJJH, mo ue He ryuyn, a "cppaHUY3bKHM repoM"» [4, c. 13]. Y TOM 'lac
nHCbMeHHHKH wyKaJJH HOBHX, uiKaBHX CJO)l(eTiB. Cepe.u ycboro iHworo, CBiTOBa
JJiTepaTypa eKcnnyaTyaana M TeMy 6naropo.UHHX po36iMHHKiB. B KOHTeKcTi Ha TOM 'lac
HeraTHBHO MapKOBaHOro KapnaTCbKOfO onpHwKiBCTBa o6pa3 )l,oa6ywa BH.!liJJllBCll
6naropO.!lHHMH pHCaMH, OTO)I( i.ueaJJbHO BnHcyaaBCll y 3anHTH 'IHTa'la. «~e .!lOBrHM 'lac
fiHCbMeHHHKH He 6a4HJJH B fyUyJJblUHHi Hi'IOrO ri.UHOfO yaarn, KpiM onpHWKiB.
KapnaTH .!lJJll nHCbMeHHHKiB faJJH'IHHH 6yJJH rnM, '!HM 3anopi3bKa Cili .!lJJll
nHCbMeHHHKiB YKpai"HH, T06TO MicueM, .ue po3KBiTaJJH BOJJeJJJ06HicTb, HenoKipHiCTb,
MY)l(HiCTb Ta ai.uaara» [ 4, c. 98]. Bnaette, MO Ba TYT npo poMaHrn'IHe cnpHMHllTTll
ryuyJJblUHHH.
PoMaHTH3M llK KOHKpeTHo-icTOpH4HHM HanpllM y niTepaTypi, Hayui M
MHCTeUTBi, «OC06JJHBiCTJO llKOfO 6yno npoTHCTaBJJeHHll 6y.ueHHOMY )l(HTTJO BHCOKHX
i.ueaJJiB, llKHX nparne Henepeci'IHHM iH.UHBi.U, CXHJlbHHM .uo CHJlbHHX, llCKpaBHX
nepe)l(HBaHb, npHCTPaCTeM, eKCTa3y» [3, c. 350], cnpHllB TOMy, !UO TBOp4a iHTeJJireHUill
wyKaJJa BCboro UbOro He .uecb .UaJJeKO, a B THX Kpallx, y llKHX )l(HJJa. 0.uHifJO 3
npHKMeTHHX pHC poMaHTH3MY CTaJJa «yeara .!lO cpOJJbKJJOpy, cpaHTaCTHKH, eK30THKH»
[3, c. 350]. I caMe B pi4Hllli yKpai"HCbKoro poMaHrn3MY po3BHBaJJacb .uillJJbHiCTb
«PycbKOi" TPiMui» Ta i"i nocni.uoaHHKiB.
YKpai HCbKa JJiTepaTypa TBOpH Ha TeMy ryuyJJblUHHH .uana ciM poKiB 3f0.!l0M
nicJJll noaiCTi 6poUbKOro. Ix onpHJJJO.UHeHo 1837 p. TYT (a onoai.uaHHi MapKil!Ha
0
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WawKes111rn «0JieHa» i poMaHTH'IHÎH noeMi IsaHa Barnnes11qa «MaL1ei1») 1po6neHo
nepwi KpOKH s XYLIO)l(HbOMY JMamosaHHÎ fyuyJiblllHHH. Baprn nÎL1Kpecn11T11, mo !Ul
TeMa 6yna HaCTÎJibKH Ba)l(JIHBOIO, lllO npOHWJia '1epe3 «PycaJIKy .[l,HÎCTpOBYJO» JHaKOBe BHL1aHH1I, J'!Ke 6e1nocepeL1HbO nOJHa'IHJIO no'laTOK HOBOÎ yKpaÎHCbKOÎ
JIÎTepaTyp11 Ta JaranoM HauioHaJibHO-KYJibTypHe BÎL1pOL1)1(eHH11 y 3axÎLIHÎi1 YKpai"Hi.
B yKpaîHCbKiH JIÎTepaTypi 3axiL1Ho"i YKpaîHH nepwoî nonosHHH XIX cT.
noMÎTHe 11s11me, 11Ke MH HaJBaJIH KapnarnueHTpH'IHÎCTIO. KapnaToueHTpH'IHiCTb, Ja
HaWHM BHJHa'leHHJ'IM, ue nOCHJieHa ysara nHCbMeHHHKÎB y CBOÎX TBOpax LIO ripcbKOro
peJib€cpy KapnaT. Cyrn rnnorpacpi'IHa BÎLIMÎHHÎCTb rip BÎLI piBHHHHHX Tep11rnpii1
cnp1111na TOMy, lllO îx nO'laJIH cnpHHMaTH J'IK ÎHWHH CBÎT (MO)l(JIHBO, TYT 3ÎrpaJIH pOJib
HapOLIHÎ nereHLIH npo rop11 11K npo Micue nop11TyHKY nÎLI 'lac nornny, OTO)I( TÎ, XTO
)l(HBYTb y sepxorip'11x KapnaT - HamaLIKH L1aBHix, L1onoTonH11x JI10L1ei1, 'IHMOCb
BÎLIMÎHHÎ BÎLI JIIOLleH cy'laCHHX [8, c. 20-25]). THM 6iJibWe, lllO BÎLIHOCHO MaJia
JaJIIOL1HeHÎCTb rip, TJ'l)l('IÎ YMOBH npO)l(HBaHH111BH)l(HBaHH11 cnpH11JIH TOMy, lllO
poMaHTH'IHO HanawTosaHa TBOp'la ÎHTenireHui11 cnp11i1Mana )l(HTT11 s Kapnarnx qepe3
npH3MY repOÎ'IHOfO 'IHHy, nos'113aHOro 3 nocTÎHHHM no6op!OBaHH11M BHKJIHKÎB
np11poL111. BiL1L1aJieHiCTb BÎLI «LlHBÎJIÎ3auii"»; BÎLIHOCHO HH3bKa KOMYHÎKaui11 rnro 'lacy;
6iJibWa COLlÎaJibHa cso60L1a ripcbKOro HaceJieHH11, nopÎBHJ'IHO 3 MewKaHLlJ'IMH pÎBHHHH,
- sce ue np11seprnno ysary yKpai"HcbKHX n11cbMeHHHKis-poMaHTHKÎB. ToMy i1 Ma€MO
3ocepeL1)1(eHicTb JIÎTeparnpis nepeL1yciM Ha ropax (6e3 noL1iny yKpaÎHLlÎB, 11Ki îx
1acen1110Tb,
Ha
eTHorpacpi'IHÎ
rpyn11).
5ls11me
KapnarnueHTpH'IHOCTÎ
'IÎTKO
BÎL106pa111noc11 y XYLIO)l(HÎX TBopax MapKÎ11Ha WawKeBH'la, IsaHa Barnnes11'1a, a
oco6n11so s MaHL1pÎBHHLlbKll1 npo1i 51Kosa fonosaubKoro. TaK caMo 11s11me
KapnaToueHTpH'IHOCTÎ npocTe)l(y€TbC11 y TBOp'IOCTi AHTOHa J110611'la MornJibHHLlbKoro
i JlyKH .[J,aHKes11'la. JlcKpaso soHo npeL1CTaBJieHo y Tsopax M11KOJIH YcTH11HOBH'la,
11KHH MHCJIHB JafaJibHOKapnaTCbKHMH KaTeropÎ11MH, L1aBWH 3pa3KH TBOpÎB i npo
HHHÎWHIO 6oi1Kism11Hy, i npo fyuyJiblllHHy, i npo csoi" TpaHcKapnaTCbKÎ MaHL1p11.
KapnaToueHTPH'IHÎCTb - ue no'laTKOBHH, CYTO poMaHTH'IHHH, ernn ocso€HHH11 ripcbKOî
TeMaTHKH s yKpaîHCbKÎH niTepaTypi nepwoî noJIOBHHH XIX cT.
I n11we J po3BHTKOM HapOLI03HaB'IOÎ HayKH p03nO'IHHanbc11 ÎHWHH piseHb
cnp11i1H11rr11 YKpai.HCbKHX KapnaT: ernorpacpi'IHO 3a6apsneHHH i paiiottosaHHH. HoMy
B)l(e npHTaMaHHHH nOLIÎJI rop11H-BepXOBHHLlÎB Ha ernorpacpÎ'IHÎ rpynH (cy6eTHOCH):
ryuynis, 6oi1KÎB, neMKÎB 3 po3Me)l(yBaHH11M 3ai1H11T11x HHMH Tep11rnpii1. Ba)l(JIHBO, mo
uei1 nOL1ÎJI BÎL16yscS1 He CTÎJibKH Ha pÎBHÎ HayKOBOMy, CKÎJibKH y MaCOBÎH CBÎLIOMOCTÎ.
0TO)I( BÎH HaCTaB He TOLIÎ, KOJIH npo ryuyJIÎB, 6oi1KÎB, JieMKÎB ynepwe HanHCaJIH nOJIJ'IK
KapOJib MineBCbKHH ( 1825) 'IH yKpai"Hellb IsaH BarnneBH'I (1837, 1839, 1841 ), a
JfOLIOM: KOJIH B)l(e 6yno Hanpal.lbOBaHO neBHHH MaCHB eTHorpacpÎ'IHOro MaTepiany,
BHXOLIHJIH LIPYKOM 3pa3KH ny6niu11cTHKH rn XYLIO)l(Hi Tsop11 Ha TeMy fyuyJiblllHHH.
CaMe 3 LlbOro '!acy i1 L1ope'IHO rosopHTH npo noS1sy ryuyJiblllHHOKOPLIH3My.
TepMiH ryuyJibll(HHOKOp.llHJM MH YTBop11n11 BÎLI yKpaîHCbKoro cnosa
fyllyJiblllHHa Ta BÎLI rpel.lbKOro Kap81a, L1e KapL1ÎO - «'laCTHHa CKJiaL1HHX CJIÎB, lllO
BKa3y€ Ha BÎLIHOWeHHJ'I LIO cepl.lll» [5, c. 389). KapL1ÎO y HaWOMY TepMÎHÎ Ma€ JHa'leHHSI
«CepL1e'IHÎCTb», OTO)I( ryuyJiblllHHOKOPLIH3M - ue cepL1e'1He CTaBJieHHSI LIO fyuyJiblllHHH
( «CJIOBHHK yKpaîHCbKOÎ MOBH» SIK OL1He 3Î 3Ha'leHb CJIOBa «cepL1e'IHHH» nOL1aC
«CnosHeH11i1 L106poJH'IJIHBOCTÎ, L1ywesHocTi, 'IYHHOCTÎ; JaL1ywesH11i1; [ . . . ] Il(11p11i1,
HeniL1po6H11i1» [6, c. 131 ]. TaKHM BH3Ha'leHHSIM MO)l(Ha KopoTKO OKpecJIHTH i TOM
orpoM ÎHTepecy, SIKHH 1'S1BHBCS1 y crnsneHHÎ LIO fyuyJiblllHHH nÎCJill nopÎBHSIHO
HeTPHBaJIOro nepÎOLIY KapnaToueHTPH'IHOCTÎ.
fyuyJiblllHHOKOPLIH3M B yKpa"iHCbKÎH JIÎTepaTypi BHnJIHBa€ 3 poMaHTH'IHOro
CBÎTo6a'!eHHSI. BOLIHO'laC, BÎH € HaCJIÎLIKOM He nepBÎCHOro cnpHHHJ'ITTSI LIÎHCHOCTÎ, a
«npOLIYKTOM» HanpauboBaHHX i p03THpa)l(OBaHHX eTHOrpacpÎ€!0, ny6niuHCTHKOIO Ta
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xy.umKHbOJO niTepaTypoJO y11sneHb rrpo ryuyniB Ta fyuynbIIUrny RK rrpo MaibKe
i.ueanbHMX JIJO.Ueii Ta i.ueaJibHMH CBiT.
BapTo simHa'IMTM, mo 11s11me 1<aprraToueH1pM'IHOCTi rrp11TaMaHHe CYTO poMaHTM'IHOMY
eTanOBÎ, a 03HaKM ryuyJiblllMHOKOp.UM3MY xapaKTepHi i ,UJIR poMaHTM'IHOro, i ,UJij[
peaniCTM'IHOro, i ,UJIR MO.Uepttoro ernrriB p03BMTKY y1<pai HCbKoi" JIÎTepaTYPM. JIBMllle
ryuyJiblllMHOKOp.UM3MY - II03aperioHaJibHe i HaBÎTb noJaHauioHaJibHe. 3-II03a MelK
3axi.uHoi" YKpai"HM rrpo fyuynblllMHY rr11can11, .UJIR rrpMKJia.uy, Isatt Heqyii-JleBMUbKMH,
M11xaiino CrnpMubKMH, XpMCTR An'!eBCbKa, fHaT XoTKeBM'I, OneKcatt.up Onecb, Jlec11
Y1<pai"H1<a, M11xaiino KouJ06MHCbKMii.
Cep.ue'IHY ysary fyuyJiblllMHÎ y CBOi°H TBOpl!opcTi BMRBJIRJIM ii aBTOpM'IYlKMHui: cepe.u RKMX Haii6iJibWe IIOJibCbKMX (UIO TeMy .UOKJia.UHO p03p06MB y CBOi°H
MOHorpaq,ii" Jltt Xopow11 [9]). 3aranoM, Irop ITen11rreiiKo y .uosi.UHMKY «fyuyJiblllMHa B
niTepaTYPÎ» ( 1997) rro.uac 475 iMeH niTeparnpiB [ 4], RKi rr11can11 rrpo ueii
eTHorpaq,i'IHMH periott. H.ueTbCR i rrpo yKpai"HCbKMX, i npo 3apy6ilKHMX aBTopiB. H11Hi
ueii nepeniK MOlKHa 3Ha'IHO p03WMPMTM.
fyuyJiblllMHa RK RBMllle, II03Ha'!eHe Bi.UCYTHiCTIO <t>anbwi, npMMycy,
OKpecJieHe rrpMHaJielKHiCTIO .uo rrepsicttoi" rrpOCTOTM, opraHÎ'IHO BIIMCYCTbCR y CMCTeMy
rrowyKy «BTpa'!ettoi" rrpa6aTbKiBlllMHM» Ta IIOBepHeHHR .uo «30JIOTOro BiKy».
fyuyJiblllMHa Hi611 rrpoTMCTOi°Tb TexHoreHHOMY cycrrÎJibCTBy, J.uerpa.uosattiii <t>inoco<t>ii"
lKMTTR, JiIICYTiii Mopani. BoHa .UYlKe 'liTKO IIOJIRpM30BaHa MÎlK IIOHllTTllMM .uo6po/Jno.
illl IIOJillpM3auill HaCTÎJibKM O'leBM.UHa, lllO Ha6ysac pMC rrpMT'leBOCTi.
0
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Ethnic and cultural ties Hutsul-natives of
Maramoroschyny (Romania) and inhabitants of the
settlements Transcarpathian Hutsul region
(Ukraine) in the context of further development of
cross-border cooperation
O. Maslianyk (lviv, Ukraine)
Y. Tkachuk (Kolomyya, Ukraine)
The article analyzes the trends of intercultural Maramoroschyny Ukrainian
population în Romania with the inhabitants ofthe settlements Transcarpathian Hutsul.
Keywords: Maramoroschyna, Ukraine, Zakarpatska Huzulschyna, hutsulynatives, ethnic relations.

ETHOKYJibTYPHI 38'}13KH ABTOXTOHIB-rYUYJIIB MAPAMOPOUJ.HHH
(PYMYHrn) TA JAKAPflATCbKOI rYUYJibUJ.HHlf (YKPAIHA) B
KOHTEKCTI nEPCnEKTHB KY Jlb TYPHOro CnIBPOlilTHHUTBA
OneKC3H.llP MacJIHHHK (Jlbeie, YKpaiiw),
}lpocnaea TKa'fyK (Ko.10.wuR. YKpaiiw)

y cmammi npoaHa7i306GHO meHdeHl{ii' p036UmKy .Wi:J1CKy.1bmypHUX 36 °R3Ki6
yKpaiilcbKozo HaceHeHHR MapawopoUţuHu y Py.wyHii' 3 _111ewKaHl(JlMU Hace.1eHux nyHKmie
]aKapnamcbKOi' I'y!Jy.7bU/UHU.
K110l/06i c.10ea:Mapa.wopouţuHa,

YKpai'Ha,

]aKapnamcbKa

I'yl{y.7bUţUHa,

2YlfJ;1U-G6moxmoHU, emHi'IHi 36 °f13KU.

AKTYaJibHÎCTb. Oicm1 fpy.1rneeHx noL1iii 1989 poKy i noeaJieHHll LIHJCTaTypH
4aywecKy poJnoqaecll HOBHH ernn po3BHTKY KYJibTypHoro )((HTTll yKpai'ttuie PyMyttii",
3'llBHJIHCb rpyHTOBHÎ LIOCJIÎLl)((eHHll npo6JieM yKpa'iHCbKoi' LIÎacnopH Ta aBTOXTOHÎB.
Cepe.LI HHX Ha oco6JIHBY yeary 3aCJiyroeyc LIOCJIÎ.[IHHUbKHH npoeJCT "YKpa'iHCbKa
MeHWHHa OiettÎ'fHo-3axiL1ttoi' PyMyHii"', llKHH 6yJio peaJii3oeatto PYMYHCbKHMH Ta
yKpa'iHCbKHMH cpaxiBUllMH BnpOLIOB)(( 2001-2003 pp. .UocJIÎ.[l)((eHHll 3.LIÎHCHIOBaJIH
cniepo6iTHHKH My3el0 icrnpi'i M. CaTy Mape (J1106a-lpHHa ropBaT, AJIÎHa AcTaJIOW,
Mapa nywKaw-J1o6oHU, 3omaH TOT, KopHeJI pa.LI), My3el0 ceJia M. CHreTa
(MapMauieii Mixaii, !Jiotta .UattKyw), pa.LIHHK MitticTepcTBa KYJibTypH PyMytti'i
.51pornaea KoJIOTHJIO (3 PYMYHCbKO'i crnpoHH). 3 yKpai'ttcbKoi' crnpoHH - npocpecop
MHKOJia Berew, cniepo6iTHHKH Y)((HY AHacrncill Berew Ta 0KcaHa ,Uep6aJib,
cpoJihKJIOpHcT Ieatt XJiaHTa Ta MHxaiiJio 3att. 06'cJCToM LIOCJIÎ.Ll)((eHHll CTaJIO
yKpa'iHCbKe HaceJieHHll noeiTy MapaMypew, iioro ttawottaJibHa Ta eTHÎ'fHa
Î.LleHTH'fHÎCTb.
00CTaHOBKa npOfiJieMH. Ope.[IMeTOM L1aHO'i p03BÎLIKH C LIOCJIÎ.[l)((eHHll
MÎ)((KYJibTypHHX 3B'll3KÎB yKpai'HcbKoro ttaceJieHHll MapaMopoIUHHH y PyMyHi'i 3
MeWKaHUllMH JaKapnaTCbKoi' fyUyJiblUHHH.
BHKJia.[I OCHOBHOro MaTepiaJiy. 3aJHa'fHMO, IUO npo6JieMaTHKa icrnpi'i Ta
cyqacHoro CTaHOBHIUa yKpa'iHUÎB PyMytti'i (ttacaMnepeL1 MapaMopoIUHHH) 6yJia

r
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npe.uMeTOM HayKos11x nowyKiB llK PYMYHChKHX, TaK i yKpaîHChKHX icTop11KÎB,
eTHonorie Ta reorpacpis. Cepe.u PYMYHChKHX .uocni.UHHKiB eaprn Bi.ll3Ha'IHTH HayKoei
npaui Jl. ropeaT, IO. lfarn Ta 8. KypeJJl!Ka.
Bi.unoei.uHo .uo npoee.ueHHX .uocni.u>KeHb CTaJJo ei.uoMo, mo YKPa·iHChKa
cninhHOTa B PyMyHiî KOMnaKTHO npo>K11sac s 6JJH3hKO I 00 HaceneHHX nyHKTaX, llKi
npe.ucTaeJJeHi 'IOTHpMa icTopH'IHHMH o6nacrnMH KpaîH11: MapaMopom11Ha (nosiT11
MapaMypew i Cary Mape), nyKOBHHa (noBÎTH CYlJaBa Ta DOTOWaHH), naHaT (noBÎTH
TiMiw, Kapaw-CeeepiH Ta Apa.u), )l,o6py.u>Ka (noeiT Tynh'la). 3ri.uHo 3 .uaHHMH
nepen11cy 2002 poKy yKpaÎHCbKa cniJJhHOTa HaJJÎ'lyc 61 091 mo.u11Hy, mo CTaHOBHTh O,
3 % scboro HaceneHHll PyMyHiî.
Ha ChOfO.llHÎ, MÎCUllMH KOMnaKTHDro npO>KHBaHHll yKpaîHUÎB c noBÎT
MapaMypew (noHa.u 36 THC. oci6), nie.ueHHa DYKOBHHa (noHa.ll 10 THC. oci6), noeiT
naHaT (noHa.ll 8 THC. oci6), noeiT )l,o6py.u>Ka (I, 5 THC. oci6). 0.uHaK 'IHCeJJhHicTb oci6,
llKÎ cnÎJJKYJOTbCll yKpaîHCbKOJO MOBOJO, nepeBHIUYC ocpiuiiiHy 'IHCeJJbHÎCTb yKpaÎHUÎB,
IUO CBÎ.ll'IHTb npo rpoMa.llCbKY i.ueHTHcpÎKaUÎJO. 3a HeocpiUÎHHHMH .uaHHMH 'IHCeJJbHÎCTb
yKpaîHuie B PYMYHÎî CTaHOBHTh ei.u 150 .uo 250 THCll'I oci6.
3a nepenHCOM 1948 poKy yKpaîHUiB HaJJÎ'lyBaJJOCll 800 THCll'I oci6, ane nOJJÎTHKa
pyMyHiJauiî npmeena .uo CTPÎMKoro 3MeHrneHHll KiJJhKOCTi yKpai·Huie.
3a ocpiuiiiHHM nepen11coM 1956 poKy B PYMYHÎÎ npo>K11sano 68, 3 THCll'I
yKpai·Huie, Haif6inhwe B noeiTax CYlJaBa Ta MapaMypew.
«MapMapoIUHHa a6o MapaMopom11Ha - icrnptt'IHa o6nacTh B KapnaTax (yKp.
MapMap6m11Ha, pyM. Maramureş(MapaMypew)), rno .uinHThCll Ha nie.ueHHY
MapMaporn11Hy(yKpaÎHChKY erni'IHY Tep11rnpi10 B JaKapnaTChKÎM PyMyHiî) Ta nieHi'IHY
MapMaporn11Hy, rno CTaHOBHTh co6oJO cxi.uHy '!aCTHHY yKpaîHChKOro 3aKapnaTTll» [8,

c. 1476].
3a piweHHllM TpiaHOHChKOro .uoroeopy 1920 poKy icrnpH'IHHM Kpaif
MapMaporn11Ha 6ye pm.uineHHM MÎ>K llexocnoea'!'IHHOJO (60% Tep11rnpiî) i PyMyHÎCJO
(nie.ueHHiwe pi'IKH T11ca; 40% Tep11Topiî).
flicnll )l,pyroî CeiToeoî BÎMHH niBHÎ'I MapaMoporn11H11 ei.uiifwna .uo CPCP i
yeiifwna .uo cKJJa.uy 3aKapnaTChKOÎ o6nacTi.
flicnll .uoernx poKiB pyMyHiJauiî Ha Tep11Topiî flie.ueHHoi· MapaMopOlllHHH
.uoci 36epiraCThCll yKpaîHCbKa MOBa i B MÎCTÎ C11reTÎ .uic yKpaÎHCbKHM niueif iMeHÎ T. r.
Wee'!eHKa. Maif>Ke ace HaceneHHll KpaJO MO>KHa HaJsaTH Harna.uKaMH yKpaîHUÎB, ane
TYT He KO>KeH ue 3Hac, a THM na'le BH3Hac CBOC yKpaÎHCbKe KopiHHll.
«Bnepwe HaJea "MapaMopow" Jra.uynhcll s rpaMoTi 3 1199 poKy» [8, c.
14 76]. Y 1918-1919 pp. exo.u11na .uo cKna.uy fyuynhCbKOî Pecny6niK11.
3a nepen11coM 1930 poKy Ha Tep11rnpiî MapMapolllHHH npo>KHBaJJO 26 OOO oci6, B TOMY
'IHCJJÎ 17 000 (65, 4%) YKPai.HUÎB.
H11Hi B nie.ueHHÎM '!aCTHHi MapaMopornHHH (C11riTChKHM Ta 811wiecbKHM p-HH
MapaMopochKoro noeiry), yJ.llOB>K pÎ'IOK PycKoea, 811wieKa i Ha nieoMy 6epe3i p. T11ca
poJTawosaHo 13 cin, B llKHX npo>KHBac noHa.u 37 THCll'I yKpaîHUÎB. Haif6iJJhWHMH 3
HHX c cena PycbKa IloJJl!Ha(Poienile de sub Munte}- 11 THC. MewKaHuie, PycKOBO
(Ruscova) - 6 THC. MewKaHuis, Kp11e11if (Repedea)- 2, 4 THC. MewKaHuie, KpH'IYHÎB
(Craciunesti) - I, 8 THC. MewKaHuie, 811wiecbKa )l,on11Ha (Valea Viseului) - I, 7 THC.
MewKaHuie, KpacHHM (Crasna) - I, 5 THC. MewKaHuie, nHCTPHM (Bistra) - I, 5 THC.
MewKaHuie. Y cenax 811rnHll PieHa(Rona de Sus), KpacHHM, nHCTPHM, 811wiecbKa
)l,on11Ha, PycbKa IloJJl!Ha, Jlyr Ha.u T11coJO (Lunca la Tisa), BeJJHKHM nH'IKÎB (Bocicoiu
Mare), KpH'IYHÎB (Craciunesti), PeMeTH (Remeti), M11Kyna (Micula) 3ara,1hHa 'lacTKa
yKpaîHCbKOro eTHÎ'IHOro HaceJJeHHll CKJJa.uac 6JJH3bKO 95 %.
flicJJll TPHBanoro nepio.uy Ma.llllp113auiî Ta pyMyHiJauiî rno.uo yKpaîHUÎB
MapaMoporn11H11, YKPaîHChKe KYJJbTypHe >KHTTll .uerno no>Keaeiwano 3 1948 poKy, KOJJH
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PYMYHCbKOIO enaao10 6yno HaaaHo npaea .llJlll HauioHaJJbHHX MeHWHH y wKÎJJbHHuTei.
BTiM i HHHÎ e PyMyHii', ae 3a oQ>iuiifHHMH aaHHMH HaJJÎ'IY€TbCll 65 THCll'I yKpaîHuie, a
3a aaHHMH Col03Y yKpaîHuie PyMyHiî - 250 THCll'I, yKpaîHCbKa HauioHaJJbHa MeHWHHa
nepe6yea€ B )lOCHTb CKJJa)lHHX YMOBax ll\O)lO 36epe)l(eHHll Ta p03BHTKY ceod'
HauiOHaJJbHOÎ Î)leHTH'IHOCTÎ, 33.llOBOJJeHHll OCBÎTHÎX Ta KYJJbTypHO-iH<f>OpMauiHHHX
IlOT]Je6.
B PyMyHiî HeMa€ )1(0.llHOro yKpai.HCbKOro JlHTll'IOro caaKa, )l(OJlHOi' WKOJJH 3
BHKJJa)laHHllM 6inhwocTi npeaMeTie yKpai'HCbKOIO MOBOIO. Ha MapaMopomHHi JJHwe e
I I caaKax Î3 pyMyHcbKOIO MOBOIO BHxoeaHHll Ta y 8 eocbMHpÎ'IHHX wKonax Î3
PYMYHCbKOIO MOBOIO HaB'laHHll yKpaÎHCbKa MOBa i JJÎTepaTypa BHKJJa)la€TbCll JIK
oKpeMHH npeaMeT. Y noeiTi € €.llHHHH e PyMyHiî yKpai'HcbKHH niueif. BHmy oceiTy
yKpaÎHCbKOIO MOBOIO MO)l(Ha 3.ll06yTH B T]JbOX HaB'laJJbHHX 3aKJla)lax Ta JIHWe 3a
O)lHÎ€!0 cneuiaJJbHiCTIO - yKpaÎHCbKa MOBa i JJÎTepa-rypa. <l>aKTH'IHO BÎ)lCyTHÎ 6y)lb-11Ki
.llPYKOBaHi 3MI yKpaÎHCbKOIO MOBOIO, OKpÎM 'IOTHpbOX nepÎO)lH'IHHX BH)laHb COI03Y
yKpaîHuie PyMyHiî.
CTonptt 3Ha'IHÎ IlOTyrn rpOMa)lCbKHX OpraHÎ3auÎH, CTpaBOCJJaBHOÎ Î fpeKOKaTOJIHUbKOÎ L(epKoe, 3MI, ÎHTenireHuii', yKpaîHui PyMyHiî nocTynoeo BT]Ja'lalOTb
pi.llHOMOBHY Ta eTHOKYJJbTYPHY Î)leHTH'IHÎCTb, BJIHBalO'IHCb y pi'IH!l\e MOHOJIÎTHOÎ
PYMYHCbKoi· ernoHauiî.
3aranoM, eTHOKYJJbTypHi 3e'113KH yKpai'HCbKoro HaceneHHll MapaMopomttHH i
MeWKaHuÎB
3aKapnaTCbKOÎ
fyuyJJbll\HHH
MO)l(Ha
npOCJIÎ.llKyBaTH
Ha
piBHÎ
HauiOHaJJbHHX npoeKTiB, CHMil03ÎyMiB, KOH<f>epeHuiH, <f>eCTHBaJJÎB, KOHKypcie, mo
peani3y10TbC11
3a
niaTpttMKH
)lep)l(a~Horo
KOMiTeTy
YKpaîHH
y
cnpaeax
HauioHanbHOCTeif rn Mirpauii', MÎ)l(HapoaHttx <f>oHaie, MiHicTepcTBa oceiTH rn Col03Y
yKpai'Huie PyMyHii' Ta 6araTbOX aocJJÎ.llHHKie, Kpa€3Haeuie, icrnpttKie.
L(iHHHM an11 Kpa€3Haeuie rn icTOpHKie CTae npoeKT "YKpai'Hui PyMyHiî:
cy'laCHHH CTaH Ta nepcneKTHBH eTHOKYJJbTypHoro p03BHTKy", BH)laHHll MaTepianie
iHiuilOBaJJH Jl. A3a, A. nonoK Ta o. Wea'!Ka. CTpoeKT 3.llÎHCHeHO B paMKax )lÎllJlbHOCTi
3MiwaHOÎ MÎ)l(ypll.llOBOi' KOMicii' 3 IlHTaHb 3a6e3ne'leHHll npae HauiOHaJJbHHX MeHWHH 3a
niaT]JHMKH )lep)l(aeHoro KOMiTeTy YKpai'HH y cnpaeax HauioHaJJbHOCTeif Ta Mirpauiî i
Mi)l(HapoaHoro
<f>oH.llY
"Biapoa)l(eHHll".
BttaaHHll
in10CTJJY€
pe3yJJbTaTH
couionori'!Horo onttTyeaHHll yKpai'Huie PyMyHii' rn aeMOHCTJJY€ nepcneKTHBHÎCTb
IlO)laJJbWHX noai6HHX )lOCJIÎ)l)l(eHb 3 MeTOIO BHJIBJJeHHll )lHHaMÎKH eTHOKYJJbTypHOro
)l(HTill yKpai'Huie PyMyHiî.
)locni.llHHK 3 PyMyHii' Bacttnb Kypenl!K e ceo€MY ernoreorpa<f>i'IHOMY
aocnia)l(eHHi «Y Kpai'HCbKa aiacnopa MapaMopomHHH» cnywHo niaTBepa)l(y€, mo
eTHOrpa<f>i'IHa TepttTopill fyuyJJbll\HHH npoCTllra€TbCll Ja Me)l(i aep)l(aBHOro KOp)lOHY
YKpai'Htt Ha Tepttrnpi!O PyMyHii', a HaceneHi nyttKTH .llOJJHHH pi'IKH PycKOBH Ta KOMyttH
oiCT]Ja BÎ)lHOCllTbCll )lO ernorpa<f>i'IHOÎ rpynH ryuynie. YKpai'Hui KOMytt Oo'IÎKOIO Mape TII
PeMeui Hane)l(aTb ao noTHCllH (.llOJJHHllH), a )l(Jfl'eJJi KOMyttH PoHa ae Cyc - ao 3MiwaHHX
ryuyJJbCbKo-noTHCllHCbKHX yKpaîHuie. TepITTOpianbHO fyuyJJbll\HHa y MapaMopocbKÎH
'laCTHHÎ PYMyHii' Matt)l(e 36iracrbc11 3 yKpai'HcbKHMH erni'IHHMH 3eMJJllMH, He oxonJIIOIO'IH
CTOTHCCll.
OcHOBHOIO 30HOIO po3MÎUieHHll ryuynie y MapaMopomHHi € BHUIÎBll\HHa
(Tepttrnpi11 Mi)!( pi'IKaMH Bacep, Biwey i Tttca). Y UbOMY cy6paifoHi BH.llÎJJlllOTbCll aei
ni)l30HH: )lOJIHHa pÎ'IKH PycKOBa Ta HH)l(HJI Te'lill 6aceifHy pi'IKH Biwey. nnoma uid'
2
TepHrnpii' CTaHOBHTb 576, 7 KM (78, I%) BÎ.ll 3araJJbHoi' IlJIOUIÎ yKpa'iHCbKOÎ eTHi'IHOÎ
TepHrnpii'. TyT npo)l(tteano 25499 oci6 (66, 4% eia 3araJ1bHOÎ 'IHCeJJbHOCTi HaceneHHll
2
yKpa'iHCbKHX cin). Tepttrnpill CToTHCCll crnHOBHTb 162, 2 KM (21, 9%). TyT po3MimeHi
aee'l!Tb yKpai'HCbKHX noceJJeHb, B JIKHX y 1992 p. npO)l(HBaJJH 12904 oco6tt (33, 6%).
BHacniaoK T]Jtteanoi' i3onJ1uii' rn T]JaHc<f>opMauii' )l(HTI€.llÎllJ1bHocTi ryuynH i noTHCllHH
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nocTynoeo ocyqacH1oeain1cJ1 e eTHorpaqii'IHOMY acneKTi. H11Hi nepe.n Hl1Ml1 CTOÎTb
Jae.naHHJI ei,nHOBl1Tl1 HauioHaJJbHO-KYJJbTYPHY cna.nm11Hy .
.[{ocni.nH11UJ1 yKpai.HCbKOro )1(11TTJI e PyMyHiî .Hpocnaea Konornno (6yxapecT)
no.na€ ceo€ 6a'!eHHll KYJJbTypHoî ,niHJJbHOCTi y cenax MapaMopom11H11. fipcbKi
KapnaTCbKi yKpaîHui - ryuyn11 PyMyHiî - cei.noMi yKpaîHui, eoH11 npauboe11Ti, ri,nHi i
36epiratoTb CB0€ 6araTe Ml1CTeUTBO 3 po.ny B pi.n . .51.K BBa)l(a€ .nocni.nH11UJI, ryuyn11
PyMyHiî )1(11BYTb Ha 6yKoe11Hi y .necJ1TbOX cenax i np11cinKax, a e MapaMopewi - y
TPbOX cenax (811wiecbKa .[{on11Ha, KpacH11i1 i 611cTP11i1), xo'I .neHKi yea)l(atoTb, mo ceno
floJJJIHa Ta iHwi TaKO)I( ryuyJJbCbKi.
6ararni1 eMnip11'1H11i1 MaTepian mo.no yKpai·HcTea PyMyHiî MiCTJITb nepio,n11'1Hi
e11,naHHJ1 Coto3y yKpaîHuie PyMyHiî (CYP) "YKpaîHCbKl1M eicH11K", «BinbHe cnoeo»,
«Haw ronoc», "06pii"', pyMyHoMoeHa raJeTa "Curierul Ucrainean".
Hai16inbw Konop11THO on11cae e3a€Mo3e'll3Kl1 ryuynie ycifi" MapaMopom11H11
M11xai1no JloMaUbKl1M y ceorn )J,11JJOriî «3aeopo)l(eHl1M ceiT», (T11ca, Jlbeie, 2014). TaK,
y nepwiw '!acrnHi «flo TOM 6iK '-lopHorop11» eiH n11we: «flpocrnpa Hawa ryuyJJbIU11Ha
B )J,OB)l(iHb, y w11piHb i Bl1CO'liHb - HiXTO He 3Ha€ .noneeHa, .ne i"i no'laTOK, a .ne KiHeUb.
IlpoCTJlrJJaCJI Y3)J,0B)I( i ew11p, ni,nHJIJJaCJI Bl1COKO. 3aMHJIJJa nie.neHHY 3aKYTl1HY
ran11UbKOÎ eonocTi, enepe3anacJ1 'laCTl1HOIO 6yKoe11HCbKOÎ Bepxoe11H11, JaKoc11411nacJ1
eepxaM11, nonoH11HaM11 i1 nicaM11 3aKapnaTTJI.
fyuynbm11Ha! 3an11wHeHa JeJJeHoto KpacoToto, cnoeHeHa c11n11, ecnaeneHa
6yi1HiCTIO np11po.n11 Ta 6ypxn11eiCTIO )1(11TTJI MewKaHuie-ryuynie.
A Tid Kpac11 i1 c11n11 6yno, Ma6YTb, Hai16inbwe e '!acrnHi fyuynbIU11Hl1 no TY
crnpoHy '-lopHorop11 Ha.n 6ttCTPOTe'IHl1Ml1 pi'IKaM11 6inoto i '-lopHoto T11caM11. Ane Ull
3aKapnaTCbKa fyuynbm11Ha 6yna e Hac Hai1MeHwe 3HaHa - Ja6YTa 6yna KOJJl1Cb, y
MpHui 3a6yrrJ1 3an11w11nacb no cboro.nHi. A TaM Kpaca, HKii1 pieHy He nerKo Hai1T11. TaM
JaxoeaHo Hai16inbwe nepeo6YTHocrn rip i ryuynbCbKOÎ crnpoei'l'll1Hl1.
Cnaey uifi" ryuyJJblUl1Hl1 Hecna B ceiT T11ca - cnaeHi TYT eeJJH'll1HOIO i Kpacoto
cena, a Mi)!( Hl1Ml1 Hai16iJJbWi - .HciHJI 3 6JJl13bKO .necllTbMa Tl1CJl'laMl1 MeWKaHuie i
Paxie - iJ ciMOMa Tl1CJ1'1aMtt. Crnpoe11HHi ue oceni - îx no'laTKl1 ry6nJ1TbCJ1 e
MpllKOBl1HiCHBOÎ)J,aBHl1Hl1.
TYT i nonoH11H11 npocrnpi 3 6yi1H11M11 TPaeaM11 - Mi)!( Hl1Ml1 2. 022 M e11coK11i1 IT'€TPOC,
a ,nanbwe, Wewyn, MeH'lyn, IlpenyK11, 6n11JH11ui i .npyri, - TYT He n11we .nei T11c11, ane
i1 noTOKl1, Mi)!( J1K11M11 Hai16inbwi POJiw een11K11i1 i Ce11.noeeub.
Maw)l(e 3oeciM Ja6yrnio, HiK11M He,nocni,n)l(yeaHoto 6yna Ta Hai1MeHwa
4acT11Ha fyuynblUHHH J MicTe'IKOM PycbKOIO IlonHHOIO ei.n nonoH11H11 Kon11nawa Ha
nie.neHHl1M Jaxi.n .no MiCTa C11r0Ty. U:H 4acT11Ha HaJJe)l(aJJa nepe.n nepwoio ceiToeoio
eii1Hoto .no Ma,nllp!ll11HH, nicnll eii1Htt np11nana PyMyHiL
Haw Hapi.n TYT 6ye 6eJM11nocep.nHo i1 6eJwa.nHo H11weH11i1 MaTepiHJJbHO i1
rno6neHl1M MOpaJJbHO, - '111CTO yKpaîHCbKi i MiwaHi cena He MaJJl1 CBOÎX WKiJJ, ceJJJIHl1
)1(11JJl1 e Hy)l(,ni i TeMHOTi, 6a, CBJ1!lleH11K11 TYT 6yntt 3Ma,nJ1p11JoeaHi TaK, wo i1 y uepKeax
He Haxo.n11n11 Hawi nio.n11 Hi'loro ceoro, Hi'loro pi,nHoro.
Ma,nJ1p11 Ma)J,Jlp113yean11 ryuynie, pyMyH11 pyMyHiJyean11, a )1(11)),11
e11311cKyean11; eci, HK rono,nHe raweopoHHll, KJJtoean11 )1(11Be Tino Haw11x nio.new.
fyuynbCbKi cena TYT, JIK IleTPoea, PycKoea Ta .npyri, e6ori; nptt ronoeH11x
eyn11UJ1x rapHi )1(11,niecbKi 6y.nieni, np11 HHX ropo.n11, ca.n11 i1 ciHO)l(arn, ryuynbCbKi )!(
xarn poJKl1HeHi no eepxax i rpyHHX.
flpeKpacHa i1 6ararn TYT npttpo.na, a nio.n11 cipi, 6i,nHi, 6ni.ni, He,no)l(11eneHi
.niTH, )l(aJJb 6epe rJJJl)J,iTH Ha H11X, - MaTepi îx nepe,n'laCHO nocrnpini, o6JJH'l'IJI B Hl1X
)l(yp6oio o xni6 HacywH11i1 noopaHi.
A eci BOHl1 .no6pH4i, w11pi i1 rocrnHHi, cep,ne'IHi, nari,nHi i1 np11xttJJbHi, xo'I
6i.nHi i1 HewacHi.
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TiJibKH .uecb TaM .ua.neKo, y eepxax, ni.u nonoH11HaM11, Ja.ueplKa.JIHCb 6yn11 me
6araTi raJ.u11, Hama.uK11 KOJIHWHix .uyKie Bepxoe11H11.
CniJibHHMH Jyc11nm1M11 naenep11Jyean11 (pmop10«aJ1u - aeT. ) li olKe6pa1Jyean11
lKH.UH, Ma.ID1p11 li PYMYHH ryl(yJiie - raJ.uie JaMiH10ea.n11 e ceoYx cnyr i HaHMHTie.
1
Bi.u HenaM'llTHHX '!acie 6yea.n11 TÎCHÎ i 6eJnepep11eHi JB llJKH MilK ra.n11ubK010 i
JaKapnaTCbKOIO fyuynblllHHOIO eJara.ni, a J uiEIO 'laCTHHOIO Ja Kon11naweM, JOKpeMa.
ITpoxo.u11e TYT ronoeHHH WJillX J-Ha.u 4epeMowy Ha.u T11cy - J],i.uyUJKOBOIO Pi'IKOIO,
noTiM iwos .ueoMa nnallMH Ha noJIOHHHY CKynoey, .ua.nbwe nnaEM, Je. YropcbKe li
CrnenHllMH Ha 4epeMow y 3eneHiM, Jei.urnM Ha W116eH11li, a6o Jly.uoeolO Ha
BaTyttapKy, a Jei.uc11 PycbKHM J],inoM Ha Kon11naw, a J Hboro e rn11611Hy
JaKapnaTCbKHX rip.
Kon11naw TelK OTO'lyeae TeMHHH JIÎC, UlO npOCTllraBCll no BHCOKHX 6eperax
nornKie alK nepe.u PycbKY IToJillHy. fopa li noJIOHHHa Kon11JiaUJ 6yn11 BlKe no TY
cTopoHy 4opHorop11.
KpiM nnalO '!epeJ Kon11naw een11 Ha 3aKapnaTTll me nnaY JÎ Crnra, rpaHH'IHoi·
noJIOHHHH, J <l>ypaT11Ka li Jle.uecKyna reH alK Ha.u pi'IKY B11woey, .ue lKHJIH TelK Hawi
JIIO.UH, JMiwaHi J pyMyHaM11. Ha cyci.uy101J11x JÎ co6010 nonoH11Hax cxo.u11n11cll JIÎTOM
ryuyn11 J uid i Tid CTOpOHH 4opHorop11 - CXO.U11Jil1Cll i .UPYlKl1Jll1 MÎlK co6ol0.
ByJbKHM, KaMeHHCTHM pycnoM npo.u11paecll TOH noTiK noMilK nicoey
rymae11Hy li CKeni i, moliHo MHHYBUJH nic11 Kon11JiaUJa, p0Jn11eae ceoY eo.u11 .uemo
w11pwe, a lioro e11c0Ki 6eper11, n0Kp11Ti een11K11M11 JIHCTKOBHMH li 'laT11HH11M11 nicaM11,
pOJcysaJIHCll mopaJ 6iJibWe, TOlK nJIHB YlKe WHpOKOIO, pOJKÎWHOIO .UOJIHHOIO J nyraMH,
6yHHl1M JÎJIJillM, KBÎTaMH i TpaeaMH alK .uo npocTopoY, nJIO.UOBHTOi°, COHl(eM Ja.JIHTOi°
pieH11H11, Ha llKili poJJIOlKHJIOCll KOJIHCb ceno, Cboro.uHi MÎCTe'IKO PycbKa IToJil!Ha.
fOBOp11Jil1 TYT KOJil1Cb CTapi JIIO.UH, UlO focnO.Ub nporHaB 6ye iJ palO He JIHWe
A.uaMa li Eey, a.ne li ycix Jeipie i maxie, a Ti Haliwn11 .UJill ce6e .upyrnli pali enacHe no
TY crnpoHy 4opH11x rip, Ha.u .ueoMa T11caM11».
ErnoKyJibTypHi Je'llJKH ryuynie-aernxrnHie MapaMopom11H11 (PyMyHill) rn
3aKapnaTCbKOi° fyuyJibllll1Hl1 (YKpaYHa) nepe.u6a'lal0Tb He JIHWe KOHTaKTH Ha pieHi
po.u11H, a li TÎCHY cnienpau10 Ha pieHi rpoMa.UCbKHX, KYJibTypHo-oceirnix opraHiJauili,
Heypll.UOBHX QlYH.Ual(ÎH Ta .ueplKaBHHX ÎHCTHTyuili.
2015 i 2017 poKy aeTOp11 Ma.JIM Haro.uy .UOCJIÎ.UHTH yKpai°HCbKe lKHTTll y
ripcbKHX cenax IToJillHa, Kp11e11li, PycKoeo, PoHa, KpaCHHH, 611CTPHH, B11wiecbKa
J],on11Ha. Hawi MÎKpo.uocni.ulKeHHll n11TaHb HauioHa.JibHoY rn eTHÎ'IHoY i.ueHTH'IHOcTi,
eTHOKYJibTypHoY caMoi.ueHTHQlÎKal(ii°, eTHOMOBHHX npoueciB He npeTeH.UYIOTb Ha
eceOClllKHÎCTb, O,UHaK .ualOTb ni.ucrne11 TBep.uHTH, IllO HaHBl1Ull1H pieeHb yKpai°HCbKOi°
eTHÎ'IHOi° caMocei.uoMocTi .ueMOHCTPYIOTb yci 'IOT11p11 ryuyJibCbKi cena - KpacHHH,
611CTPHH, Kp11e11li Ta B11wiecbKa J],on11Ha.
TYT no6YTYE poJMOBHa .uia.neKTHa ryuyJibCbKa Moea i TPa.u11uiliHa KYJibTypa,
now11peHi JB'llJKH J po.u11'laM11 HanpaeoMy 6epeJi p. T11c11 (YKpai°Ha).
J],Jill yKpai'Huie PyMyHii° 6yn11 opraHiJoeaHi nepwi Hal(ÎOHa.JibHi Q>ecT11ea.ni e
ecix KpallX - e MapaMopewi, liaHaTi, J],o6py.ulKi, 6yKoe11Hi, .ue yKpai'Hui, e TOMY 'IHCJIÎ
H ryuyn11, JMOrJIH cniJIKyeaTHCb i Bl1ll811Tl1 CBOE .uyxoeHe i MaTepia.nbHe MHCTeuTBO.
Y 6yxapecTi BlKe cTa.n11 TPa.u11uiliH11M11 ,,,[{Hi yKpai°HCbKOi° KYJibTyp11", Tenep ue
.UÎHCTBO ei.u6yeaETbCll MaHlKe KOlKHOro poKy, a .uellKi Q>ecTHBa.JIÎ, TaKi, llK <l>eCTHBa.Jlb
yKpai°HCbKHX KOJill.UOK, mo npoxo.UITTb y M. C11reTi, J 1993 poKy crne TPa.u11uiliH11M.
CellTKoea CJIYlK6a e YKpai°HCbKÎH l(epKei, napa.u KOCTIOMie i MacoK Ha eyJIHUllX Micrn i
uiKae11li KoHuepT rypTyE yKpai·Huie i e11KJI11KaE noUJaHy i no.u11e Ji crnpoH11 pyMyHie rn
ena.u11 uboro KpalO. Ha UbOMY Q>ecT11ea.ni JaBlK.UH 6yn11 npHCYTHi KOJill.UHHKH J
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cyci.UHbOro 3aKapnarrll. Y C11reTi MapMauidi si.u6yscll B)Ke XXIII Mi)KHapo.uHMM
Q>ecTMBaJib yKpa"iHCbKHX KOJlll.UOK, 3BM'laÎB Ta o6pll.UÎB 3HMOBHX CBllT.
IHWMM KYJJbTypHHM Tj)a.u11uiMHMM Jaxi.u, llKMM npoxo.uMTb mopoKy Ha
liYKOBMHi, - ue <l>ecTMBaJib „CniB)KMITll", .ue yKpaîHui 3 nesHoro ceJJa opraHÎ3YIOTb
Q>ecTMBaJib i 3anpowyl0Tb XO'la 611 O.UMH KOJleKTHB si.u ÎHWMX 6yKOBHHCbKHX MeHWHH
(a îx .uocMTb 6ararn), rocTeA 3 6JJM3bKOî YKpaîHM, np11MipoM, uiKaBMM 13-A Q>ecTMBaJib
npoAwos y ryuyJJbCbKOMY ceJJMI.Ui K11pJJ116a6a.
IlepWHM <l>eCTMBaJlb yKpaÎHCbKHX KOJlll.UOK si.u6yscll Ha liyKOBHHÎ 27 rpy.UHll
2015 poKy s CepeTi. Ocb llK npo ue n11we «YKpaîHCbKHM sicHMK» ('IMCJJO 1-2, 2016):
«HapewTi! ... IlicJJll KÎJJbKOX cnpo6, MO)KJ]MBO A s11npo6ysaHb, cepeTCbKa opraHiJauill
CYPy, 3Î CBllTO'IHoro HaTXHeHHll 11 roJJOBM M11xaAJJa MixaecKy-AHIOKa, 3a
nÎ.UT]JMMKOIO Micuesoî Mepii" Ta ni.a noKpOBMTeJJbCTBOM CyqaBCbKOÎ nosirnsoî
opraHi3auiî CYPy, B cynposo.ui IJJJJÎ Cas'lyKa - roJJOBM i lsaHa Eo.uHapa - nepworo
3acTynH11Ka roJJOBM, 3opraHiJysaJJ11 s np11MimeHHi KyJJbTypHoro ueHTJJY «MixaA
TeJJÎMaH», nepw11A s11nycK <l>eCTMBaJJIO yKpaîHCbKMX KOJlll.UOK».
3a iHiuiaTMBOIO Ta npoeKToM BMKJJa.Ua'IOK AHKM lliT106iaHy Ta KoHBaJIÎÎ
fp11ropiM'IYK 3 ceJJa naJIKisui, nosiT Cyqasa, Ja ni.UT]JMMKOIO MiHicTepcTBa ocsiTM Ta
Col03Y yKpai·Huis PYMyHiî, B Hosoo6JJa.uHaHOMY MicuesoMy KYJJbTypHoMy .uoMi
si.u6yscll WOCTHM BMnycK MÎ)KnOBÎTOBOro KOHKypcy «CBllTO pi.UHOÎ MOBH». liyJJM
3anpoweHi Ta 6paJJM yqaCTb B KOHKypci YlJHÎ WKÎJJ, .ue BHB'laHbCll pi.uHa yKpai HCbKa
Mosa: 3 CyqaBI.UMHM - naJIKisui, HerocTMHa, lliep6isui, KaJI11HewT11-KynapeHKy,
KaJI11HewT11-EHaKe, BawKisui, lipo.u11Ha, YJJbMa, bsoapeJJe CyqeseA, MoJJ.uosaCyJJMUll, IlaJITÎHy, Map11uell, MiJJiwisui, CepeT, Pa.uisui, Cyqasa; 3 MapaMopoI.UMHM PycKosa, IloJJllHH, BepxHll PiBHll, PeMeTM, Jlyr Ha.a T11co10; 3 nosiTy TiMiw - lll,YKa.
Pi.uHa yKpaîHCbKa Mosa npe.ucrnsJJllJJacb ny6JJiui pÎ3HMMM Q>opMaM11: .ueKJJaMysaHHllM,
YCHHM on11caHHllM HapO.UHOro CTj)OIO pi.uHoi" MicueBOCTÎ, ece a6o CKJla,UaHHllM TBOpy Ha
TeMy pi.UHOÎ MOBH, KOpOTKHMH BMCTaBaMM (€. <l>paCMHIOK,
YKpaîHCbKMM sicHMK, N~ 5-6, 2016).
IlpoTllroM .usox .UHÎB y 3aJIÎ «BaciJJe JlyKa'ly» 3axi.uHoro yHisepc11TeTy BaciJJe
foJJ.uiw y M. CaTy Mape si.u6yJJocll ypO'IMCTe si.uKpMITll Vil-ro Mi)KHapo.uHoro
CMMn03ÎYMY
«PyMyHCbKO-yKpaÎHCbKÎ
BÎ.UHOCMHM:
icTopill
Ta
cyqaCHÎCTb».
OpraHiJarnpaMM CMMnmiyMy 6yJJ11 Col03 yKpaîHuis PYMYHii" Ta CaTYMapcbKa nosirnsa
opraHÎJauill Col03Y yKpa"iHuis PyMyHiî, llKOIO Kepye Hosoo6paHMM roJJosa nosirnsoi·
opraHiJauii Ta reHepa.ribHMM ceKpernp CYPy J1106a fopsaT. IlapTHepaMM no.uiî 6yJJ11
IlosiTOBMM MYJeM 3 Cary Mape, Y)Kropo.ucbKMM HauioHaJibHHM yHisepc11TeT, 3axi.UHMM
yHisepcHTeT «BaciJJe foJJ.uiw» (Apa.a) opraHiJauill CaTy Mape, HauioHaJibHMM
JlÎCOTeXHÎ'IHHM YHÎBepCMTeT (JlbBÎB), linaro.uiMHHM QJOH.U 3 l.fepHÎBUÎB «CycnÎJJbHÎ
pecypc11 Ta iHiuiaTMBM» (YKpaîHCbKMM sicHHK, N~ 5-6, 2016).
lll,e O.UMH KYJJbTypHMM Jaxi.u yKpaîHuis MapaMopom11H11, llKMM B)Ke MO)l(Ha
mnsaTM Tj)a.UMUÎMHHM, ue „<l>eCTHBaJlb-KOHKypc yKpai HCbKOi noe3ii"', I.UO npOXO.UMTb
KÎJJbKa poKiB ni.upll.U y ceJJi B11wHll PiBHll i Ha.u11xae MOJJo.ue noKOJJÎHHll .uo noe3ii", .uo
yKpaîHCbKOro cJJosa. lll,o6epe3Hll s PYMyHi"i npoxoMTb „Wes'leHKÎBCbKÎ .UHi".
CTaJIO B)Ke Tj)a.u11uie10 KO)KHOro poKy nposo.u11T11 "CBllTO oceHi" B
MapaMopocbKOMY ceJJi PeMeTM, KY.UM KOJJeKTMBH scix yKpaîHCbKMX ciJJ npHHOCllTb
3pa3KH csoro MaTepÎa.ribHOro, a oco6JJMBO .uyxOBHOfO ypo)KalO. liyKOBMHCbKÎ ryuyJJM He
3a6yJJ11 BÎ.U3Ha'IMTM csoro repoll JlyK"llHa Ko6MJJMUIO B ceJJi HiciniTi i nposeJJH .u~e
rapHe TenJJe CBllTO, .ue 6yJJH npMCYTHÎ i Ix 6paTH 3-3a KOp.UOHy.
Y ryuyJJbCbKOMY ceJJi B11wisCbKa ,[{oJJMHa 2016 poKy 6yJJ11 opraHÎ3osaHi i
3HllTÎ CTy.uielO TeJJe6a'!eHHll "YKpaîHCbKÎ se'lopHHui" y xaTi Hapo.uHoro noern fasp11JJa
KneMnywa. IHiuiarnp - Micuesa aKTMBÎCTKa Mapill Ilanap11ra.
0
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fyuym1 MapaMopom11H11 mopoKy rypTyJOThCll HaBKono cneu11cpi•rnoro
secHllHoro CBllTa „fyuynhChKa Mipa" y ceni oHC'fPllH, llKe 1aKJ111Kac CJOJJ.11 ryuynis J
uinoî PyMyHiî i J YKpaîm1.
Y 2015 poui OJJ.llH 3 asrnpis BÎJJ.BÎJJ.aB XIV-ii cpecrnsaJJh secHllHllX o6pllJJ.ÎB
'TyuynhChKa Mi pa". Horo iHiuiarnp - )l,MH'fPO KopeHJOK, BÎJJ.OM11i1 yKpaîHChKllH
n11chMeHH11K-ryMop11cT, B'IHTeJJh, npocpecop MyJ11K11, llKllH JJ.OKJJaJJ.ac 6araTo 1yc11J1h,
mo6 He 1apocna nonosoJO yKpaîHChKa H11sa. Och llK BÎH poJTnyMa'!11B CYTh JJ.ÎHCTBa:
"Mipa - ue po6oqe CBllTO, KOJlll 1611pa10ThCll JIJOJJ.11, BÎB'lapi JJ.OllTh Ta MÎpll!OTh MOJIOKO
oseuh, rocnoJJ.ap noJHa'!yc cpap6aM11 Km1rny csoJO BÎBUJO, mo611 Mir p01ni1HaT11
soceH11. Ue BllXÎJJ. oseuh Ha nonoH11Hy. Ue CBllTO BiJJ.6ysaCThCll He TÎJJhKll y HallloMy
ceni, a i1 B ÎHlllllX yKpaîHChKllX cenax - B11lllÎBChKÎi1 )l,on11Hi, B11lllHÎ PisHii1, PycKosii1,
noJlllHax. BiB'lapChKÎ 3Bll'laÎ, Ha )l(aJJh, nO'laJJll 'fPOXll 1a6ysaT11Cll. CaMe TOMY 14 poKÎB
TOMY li Ta KOJJlllllHÎH paJJ.HllK MiHicTepcTBa KYJJhTYPll PYMyHii" Jlpocnasa Konornno
1ano'!aTKysan11 y ceni ollC'fPllH cpecrnsaJJh 'TyuynhChKa Mipa", Hac niJJ.TPHMaB np11Map
(ciJ1hChK11i1 ronosa) Bac11nh .ll.YJJ.4YK».
<l>ecp11'!Ha aprnCTH'!Ha nporpaMa 1anoBH1tJ1a i cueHy, i Jan 6yJJ.1tHKY KYJ1hTyp11
- rypT "Beceni ryuyn11" J ollC'fPOro nicHllMll i TaHUllMll BllKJJllKaB m11pi osauii", a
Hanp11KÎHUÎ rypT "fOpKyu11" J B11lllÎBChKOî )l,on11H11 noJJ.apysan11 s11c0Ke niceHHe
yKpaîHChKe i PYMYHChKe MllCTeUTBO. fyuynhChKe HapoJJ.He rynllHHll o6'cJJ.Hano ace
ceno - 611C'fPllHll i rocTi MaJJll HaroJJ.y CKYlllTyBaTll BÎB'lapChKÎ C'fPaB11: c11p, BypJJ.y,
6p11HJJ.3!0, 6aHylll, llfHllTllHy.
HaCTynHoro JJ.Hll siJJ.6ynocll noCBll'leHHll oseuh OTUeM IsaHoM fOpqeJO.
HacrnllTeJJh 611cTpllHChKOÎ napacpiî o. IBaH TaK po1noBiJJ.ac npo secHllHllH o6pllJJ.
ryuynhChKOÎ Mip11: "3 JJ.aBHÎX-JJ.aBeH Hallli npeJJ.Kll npauJOBaJJll nicopy6aM11 a6o
s11pomysan11 xyJJ.o6y, 1a6e1neqyJ0411 TaKllM 'lllHOM noBCllKJJ.eHHe )l(llTTll. Mai1)1(e
KO)l(Ha ciM'll 'fPllMaJJa OBeUh. niJJ. qac 311Mll rocnoJJ.api 'fPllMaJJll BÎBUÎ BJJ.OMa, a 3
npllXOJJ.OM BeCHll BÎBUÎ 1611paJJllCll JJ.OKyn11 JJ.O OJJ.HÎci° CTaHHÎ, JJ.e îx nepe611paB BÎB'lap,
llKllH MaB BllraHllTll îx Ha BllCOKOripHi naCOBllChKa. Ha )i(aJJh, OCTaHHÎM '!aCOM Mipa He
Maf Te CaMe JHa'leHHll, llK KOJlllCh. nepeBa)l(Ha 'laCTllHa JJ.ÎHCTBa npOBOJJ.llThCll JJ.OBKOJJa
cpeCTllBaJJJO, apT11CTll4H0°i nporpaMll, ane JJ.aJJÎ po611ThCll MOJlllTBa Ja OBeUh Ta BÎB4apiB.
Uhoro poKy li BÎJJ.npas11s UJO MOJJllTBY y 4opHii1 )l,on11Hi, y rocnoJJ.apll-BÎB'lapa
IsaHaTypyca. Ba)l(JJllBllM c Te, mo Hallli JJJOJJ.11 JJ.aJJÎ JYC'fPÎ4aJOThCll y uei1 JJ.eHh y
CJJ.HOCTÎ Ta JJJ06osi".
Il(e HÎKOJJll ryuynhChKÎ cpecrnsani He npoxoJJ.1tJ111 Ja Me)l(aM11 YKpaîH11.
HeMano poKÎB BllHOlllYBaJJllCh nnaH11 nposecT11 cpecT11H11 B PyMyHii" - Ha Cyqasm11Hi 'III
MapaMopom11Hi, JJ.e y KÎJJbKOX JJ.eCllTKax cin npo)l(l!BaJOTh asrnxToH11-ryuyn11, BÎJJ.piJaHi
BÎJJ. ryuynhChKOfO MaTep11Ka nOBOCHHllM nepeJJ.ÎJJOM €spon11, OJJ.HaK MeHTaJJhHO
nos'llJaHi 3 HllM JJ.YXOBHOJO nynOBllHOJO: BOHll HaJJ.ÎHHO 16epern11 JJ.aBHÎ cniBaHKll i1
nereHJJ.11, TPaJJ.11uii", caM06YTHJO KYJJhTYPY·
E>yno HeMano poJMOB i1 JJ.llCKycii1, n11can11cll nnaH11 i1 npono111uii", OJJ.HaK
cnpasa J MÎCUll He pylll11J1a. TaM, JJ.e He Morn11 co6i JJ.aTH paJJ.y ocpiuii1Hi i1 JJ.ep)l(aBHÎ
ycTaHOBll, BJllBCll JJ.O po60T11 Bac11J1h Ilonos11q - noBa)l(HllH faJJJ.a 3 cena Kp11soro
(PeneJJ.ll), ronosa cpoHJJ.Y «CoJOJ ryuynis PyMyHiÎ», JJ.1tpeKTop TaMTelllHhoro 6yJJ.1tHKY
KYJ1hTyp11. roaop11s Mano, JJ.aB cnoso 2017 poKy nposecrn neplll11i1 MÎ)l(HapoJJ.HllH
ryuyJJhChKllH cpeCTllBaJJh y pÎJJ.HOMY ceni. 3HaHllJOB npllXllJlhHllKÎB y noBÎTOBllH paJJ.i B
Eiall-Mape, BJllB y COJOJH11K11 np11Mapa ( cÎJJhChKoro ronosy) IBaHa M11Konai1'lyKa,
noîxas Ja nopaJJ.OJO y Bepxos11Hy JJ.O )l,M11TPa CTe<f>nJOKa - ronos11 sceyKpai HChKOro
rnsap11cTBa «fyuynhIUHHa» Ta .51pocnasa KiKÎH'lyKa - ronos11 acouiauiî Micues11x paJJ.
ryuyJJhChKllX perÎOHÎB.
4ac i 6eHJllH He paxyBaB, lllYKaB-npOCllB KOlllTll, nepeKoHyBaB cnOHCopiB,
JaKJ111KaB aKTopiB s11cTyn11rn 6e1 roHopapis. I OT 30 n11nHll 2017 poKy TPeM6irn
0
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CKJIHKam1 ropJIH .uo PyMyHiî Ha IlepruHH: Mi)!(Hapo.uHHii: ryuynbCbKHi1 cpecTHBaJJb.
IlpHH:wnH ryuynH ii: PYMYHH 3 cyci.uHix cin, npHîxaJJH no6paTHMH 3 YKpaîHH - 3
BepxoeHHH, KonoMHÎ, 51peM<ie, Ha.usipHoî, Jlbeoea, Paxoea, 6yKOBHHH„.
fyuynbCbKHi1 ceiT Toro .UHJI nepeHiccJI Ha MapaMopomHHy: TYT cnieaJJH
KOJJOMHHKH ii: TaHLllOBartH apKaHa, rpaJrn-eHrpaeaJJH cKpHnKH ii: .ueHLlÎBKH ... BapHJJH
6aHow ii: 6orpaq, cMa)!(HJJH 6apaHHHy, qacTyBartH 3HaMeHHTOIO pyMyHCbKOIO uyii:KOIO n'IO .uo Te6e! I cninKyeaJJHCJI, Ha6yeaJJHCJI e npttuHiii: 6eci.ui, p03yMÎJJHCJI Ha pieHi
cepllJI, 60 3 €.!lHHOro yKpaÎHCbKOro npaKopeHJI JIBJJeHi CBÎTOBÎ, BHCOKHMH y1sepxaMH
no€.uHaHi, pi.UHOIO fyuyni€10 36parnHi. Ha BHCOKOMY opraHiJauiii:HoMy pieHi y
KptteoMy y 2018 poui ei.u6yecJ1 i II Mixrnapo.UHHi1 ryuyJJbCbKHH cpecTHBartb e PyMyHiî.
Ha ycix 1axo.uax - cpecTHBartJIX, eeqopHHLlJIX, KOHcpepeHLlÎJIX - 06oe'J13KOBOIO
€ yqacTb .uenerauiii: i yqacHHKie 3 YKpaîHH, 30KpeMa ii: ryuynbCbKHx paii:oHie, wo
norntt6JJIO€ MÎ)!(KYJJbTypHi 3B'Jl3KH, 3MÎLlHIO€ TPaHcKop.uoHHe cniepo6iTHHLlTBO, cnpHJ1€
.uyxoeHoMy po3BHTKY yKpai'Huis PYMyHiî.
Ocb csi.u'ieHHJI eTHÎ'iHOÎ ryuynKH, eKc-pa.UHHKa MiHicTepcTBa KYJJbTYPH
PyMyHii' 51pocnaett KonoTttno: «fyuynie 3 MapaMopomHHH He MO)!(Ha nopiBHJITH 3
ryuynaMH 3 Kocoea. BoHH MalOTb ÎHWHH BÎ.!lTÎHOK y Moei. A paxiecbKÎ ryuyntt TaKÎ
caMi, JIK Hawi. Y Hac 16epernocJ1 'iHMarto, ane ii: 6araTo 3HHKJJO, HanpttKna.u, y)!(e HeMa€
LlHM6anie. TpeM6iTH ii: coniJJKH €. BttwttealOTb MeHwe, nepeea)!(HO xpecTHKOM. Y
HaWOMY ceni 36epernOCJI JJHWe 15 ryuynbCbKHX Kemapie, 0.!lHH 3 HHX € B My3ei' B
6yxapecTi. Ha )!(aJJb, HeMa ryuyJJbCbKOro MYJelO e PyMyHiî, ane y BttwiecbKiH: )J,oJJHHi
16epircJ1 llÎM raepHJJa KneMnywa, nicopy6a, noern. BiH 6ye CaMOYKOM, p03YMHOIO
1
JJIOllHHOIO. Ha H:oro xaTi MH ecTaHOBHJJH naM J1THY .uowKy, TaM 6araTo ryuynbCbKHX
BHpo6ie. fyuynH-aBTOXTOHH MYCJITb noKa3aTH, wo )!(HBYTb Ha CBOÎX 3eMJJJIX, i TÎJJbKH
.UOJJJI, icrnpiR po3.UÎJJHJJH 'ix Kop.uoHaMH. Ha ryuynie PyMyHiî TPe6a .UHBHTHCJI JIK Ha
TaKHx, wo, cnaea 6ory, 3fiepernHCJ1, i TPe6a îM .uonoMOITH, wo6tt 36epiranttcJ1 .uarti. Ha
MapaMopomHHÎ HÎKOJJH He MÎHJIJJH yKpaîHCbKY CJJy)i(6y oo)!(y Ha pyMyHcbKy: .uocei.u
noKa3y€, wo TÎJJbKH TaM, .ue 3fiepernacJ1 QepKea, 3fiepernacJ1 HallÎJI i 'ii caM06YTHÎCTb».
Ha pyMyHCbKÎH 6yKOBHHÎ 6yno 3HHWeHo yKpai.HCbKY QepKey, nepeKJJaJJH
JJÎTYPrilO PYMYHCbKOIO, TOMY MOJJO.!lb nepecTarta roeopHTH yKpa'iHCbKOIO MOBOIO. Ha
MapaMOpOll\HHÎ yKpai HllÎ He CKOpHJJHCJI MallJlpCbKIH BJJa.ui, a KOJJH npHHWJJa
PYMYHCbKa, TO ryuyntt Teep.uo ei.ucTOJIJJH ceoi' npaea Ha pi.UHY Moey, xoqe ue 6yno
HenerKo.
Ha pyMyHi3allÎIO yKpaîHLlÎB enJJHBa€ PyMyHcbKa npaeocnaeHa uepKea
(6orocny)!(ÎHHJI i nponoei.ui Matt)!(e noeCIO.!lHO ei.u6yea10TbCJ1 nttwe pyMyHcbKOIO
MOBOIO), po3nopoweHÎCTb ii: caMOÎ30JJJILlÎJI BÎ.!l ÎHWHX Kpaîe yKpaÎHCbKOro noceJJeHHJI,
TaMTeWHJI yKpaÎHCbKa ÎHTenireHLlÎJI 6yna 3artJIKaHa, 3a3HaJJa nepecni.uysaHHJI pe)!(HMY
qaywecKy. CouianicTH'iHa PYMYHÎJI po6Hna ece .UJJJI TOro, wo6 He KOMYHÎKyeantt Mi)!(
co6010 ryuynH-yKpaÎHLlÎ MapaMopomHHH ii: 3aKapnaTTJI, CyqaeH i 6yKoBHHH.
KonlO'iHH .upiT o6a6iq THcH ii: qepeMowa Ha .uecJ1THJJÎTTJ1 po3.UÎJJHB ryuynbCbKÎ
0

POllHHH.
Bi.u PYMYHCbKOî peeoJJIOLlÎÎ 1989 poKy po1no'iartOCJ1 HauioHartbHe ii: uepKOBHe
si.upo.!l)!(eHHJI, O.UHaK H:.ue BOHO .!ly)!(e noeiJJbHO qepe3 He.UOCTaTHIO 3allÎKaBJJeHÎCTb
1
ueHTPartbHoro ypR.uy PyMyHiî Ta Micueeoi· sna.utt, a TaKO)!( qepe1 He.uocrnTHi 3B J13KH 3
MaTepHKOBOIO YKpaîHOIO, J1Ka enÎ30.!lH'iHO npoJ1BJJJ1€ ÎHTepec .uo uid ryuynbCbKo'i
3aKYTHHH.
)J,ep)!(aBHHi1 Kop.uoH YKpa'iHH ii: PyMyHiî npoxo.uHTb B3.!lOB)!( TttcH i He
36ira€TbCJI 3 eTHÎ'iHHM, TOMY e Me)!(ax PyMyHiî 3Haxo.uHTbCJI .uo niecoTHÎ cin, JaceneHoî
yKpaîHLlJIMH. )J,ep)!(aBHHi1 npanop YKpaîHH He 3YCTPÎHew e yKpaîHCbKHX cenax
MapaMopowHHH, xoqa Ha cinbpa.uax PYMYHCbKHx cin 3aKapnaTTJI BHCÎJJH pyMyHcbKÎ
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Tj)HKonop11. Ha cueHi y DHCT]JOMY HaJBY cpecrnaruno «fyuynbCbKa Mipa» Han11can11
TiJibKH PYMYHCbKOIO MOBOIO, xo•rn 97 Bi)lCOTKiB MewKaHuia cena - ryuyn11-yKpaîHui.
)],Hi Hanpy)l(eHoî npaui Ha MapaMopom11Hi JaJIHWHJIH HeJa6yrni apa)l(eHHH i
nonoBHHJIH )liapiyw HOBHMH JHaHHHMH. )J,11peKTop11 6y)lHHKÎB KYJibTypH HHKOJiaH
Mapi'lfK i BacHJib nonOBH'I 6yJIH HaWHMH ri)laMH.
no6yaan11 y ciMox cenax, ocb îx nepeniK: 6HCT]JHH, 811wiacbKa )J,oJIHHa,
KpaCHHH, KpHBHH, PycKOBa, PoHa, noJI!IHH, y MÎCTi C11roTi. CniJIKYBaJIHC!I 3
ryuynaM11-raJ)laM11 i raJ)lHHHMH. CnpaB)l(Hi naTj)iorn KpalO - )J,MHTpo KopeHIOK,
BacHJib )J,y!l'lyK, BacHJib nonOBH'I, HHKOJiaH Mapi'ICK, AHHa i tl:ocHn fo)lHH'IYKH,
)J,MHTj)O fOJI)liW, neTpo i IOpiH n11pO)l(YKH, IOpiH MocKaJIIOK, M11xaHJIO Typyc, AHHa
JiyuaK, TaHacii:i rn lnoHa 0H'li, KaciRH niuypa, o. IaaH Ap!leJIHH, o. laaH IOpqa, o.
neTj)O ParoBaH - yci BOHH p03noBi)laJIH npo CBOÎ cena H MiCTa, )liJIHJIHC!I npo6JieMaMH,
poJnHTYBaJIH npo MaTep11Koay YKpaîHy i fyuynbIUHHy.
ETHOreorpacpi'IHe BHB'leHH!I npo6JieM p03BHTKY Mi)l(KYJibTYPHHX JB '!!JKiB
yKpaîHCbKoro HaceneHHH pyMyHcbKoî MapaMopomHHH JÎ caoi"MH filHHOKpOBHHMH
6paTaMH B YKpaîHi )l03BQJ1j[( 3po6HTH neBHi BHCHOBKH.
theTbCR HacaMnepe!l npo HaraJibHY npo6neMy cyrrrneaoro ranbMyBaHHR
aCHMiJIHUÎHHHX npoueciB Ta peyKpai"HiJaUilO KpalO, RKi MO)l(JIHBi TiJibKH Ja aKTHBH0°i
yqacTi MaTepHKOBoi" YKpai"HH qepe3 Ha)laHHH ilYXOBHoî rn MaTepiaJibHOî ni!lTPHMKH.
no)l(BaBJieHH!I eKOHOMi'IHHX JB'!IJKÎB Ha MaKpO- Ta MaKpOpiBHRX MO)l(e
qaCTKOBO nOJHTHBHO BnJIHHYJIH Ha BHpiweHHR couianbHHX Ta cpiHaHCOBHX npo6JieM. y
ripcbKHX yKpaîHCbKHX KOMyHax )ly)l(e fOCTj)OIO ( npo6JieMa 6e3po6iTTH, no)li6Ha
c11TyauiH cnocTepiracTbCR i B cenax 3aKapnaTCbKOÎ fyuynbll.IHHH. PoJBHTOK
Tpa)lHUiHHHX npOMHCJiiB Ta ni)lTpHMKa 3 6oKy )lBOX )lep)l(aB MaJIOro i cepe)lHbOro
6iJHecy, )lOCTynHi Kpe)lHTH, cyqacHi TeXHOJIOriî 3MOrJIH 6 qacTKOBO BHpiWHTH
npo6neMy 6eJpo6irrH.
ETHÎ'IHa caMoi)leHrncpiKauiH JaJHana pÎJHOMaHÎTHHX KYJibTYPHHX rn
couiaJibHHX BnJIHBÎB, ll.10 HeraTHBHO noJHa'IHJIOC!I Ha cnpaai J6epe)l(eHH!I
HauioHaJibHoi" Tpa)lHUii" Ta eTHOKYJibTYPHHX UÎHHOCTeH, O)lHaK He nepeTHyJia
KpHTH'IHOî Me)l(i.
npouec
HÎBeJIIOBaHHR
Tj)a)lHUÎHHo-no6yrnaoî
KYJibTypH
JMO)l(e
HeMHHY'IHH
npHraJibMyBaTH BilYMJIHBa i CHCTeMHa po6orn lUO)lO J6epe)l(eHH!I caM06YTHOCTÎ
eTHOrpacpi'IHHX rpyn, BÎ)lHOBJieHH!I HaUÎOHaJibHO-KYJibTypHoi" cna)lll.IHHH, nOCHJieHH!I
KYJibTypHo-npocaiTHHUbKo"i po6oTH cepe!l MOJIO)loro noKoJIÎHHR, a TaKO)I( BÎ!lpO!l)l(eHHH
B cyqacHHX eKoHoMi'IHHX yMoaax Tpa!lHUÎHHHX cpopM rocno)laplOBaHHH.
HamBH'laHHO Ba)l(JIHBOIO c yqacTb ocpiuiHHHX )leneraurn, xy)lO)l(Hix
KOJieKTHBiB, caMoopraHiJoBaHHX rpoMa)lHH J YKpaîHH y KYJibTYPHHX Jaxo)lax, mo îx
npOBO)l!ITb yKpaîHui PyMyHÎÎ, - cpeCTHBaJI!IX, aeqopHHURX, KOHUeprnx, KOHcpepeHUÎ!IX,
- ue cnpH!!( norn116neHHIO Mi)l(KYJibTypHHX JB'!!JKÎB, JMÎUHIO( Tj)aHCKOp)lOHHe
cniapo6iTHHUTBO, Ha)lac HOBHH iMnynbc y cnpaai ilYXOBHOro poJBHTKY yKpaîHCbKOî
cnpaBH y cyci)lHiH )lep)l(aBi - 'IJieHa €apoco10Jy.
Baa)l(afMO Ja ilOUiJibHe Mo6iniJyaarn yci npoyKpaîHCbKi CHJIH )lJIR HKHaHWBH)lworo
CTBopeHHH noTy)l(HOro yKpaîHCbKoro KYJibTypHoro ueHTPY rn eTHOrpacpi'IHOro M)'3e10
y MicTi C11roTi MapMauici:i, a y B11wiacbKiH )J,oJIHHi Ha 6aJi xaTH-MyJelO faap11na
KnHMnywa - fyuynbCbKoro MyJelO. TaKO)I( HaraJibHOIO npo6neM010, mo noTj)e6yc
BHpiweHHH, c Bi!lCYTHiCTb Ha pyMyHcbKiH qacTHHi MapaMopoll.IHHH cpaxoa11x
)locni!lHHKie (icrnpHKiB, KpanHaauia) MHHynoro i cyqacHoro KpalO. Ha pyMyHcbKiH
6yKoBHHi icTopH'IHi p03Bi!lKH H eTHO)locni)l)l(eHHR npoea)lHB JHaHHH KpanHaBeUb
IOpii:i lfora, O)lHaK piK TOMY eiH noMep, a ri!lHOÎ JaMiHH Ha CyqaBIUHHi 6y!le Ba)l(KO
JHaHTH.
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Mi)f(KYJJbTypHHX 3B 'Jl3Kia, 3MÎUHIOBaTH TPaHcKop)J.OHHe cniapo6iTHHUTBO, Ha)J.aaaTH
HOBHH iMnyJJbC y cnpaai LIYXOBHOfO p03BHTKY yKpaÎHCbKOÎ cnpaBH y cyci)J.HÎH )J.ep)f(aBi
1

PyMyHiî - 'IJJeHa €apoco103y, 3a)J.JJJI Toro, 11.106 nÎLITPHMaTH eTHOKYJJbTypHi 3B J13KH
aaToxrnHia-ryuynia MapaMopomHHH (PyMyHiJ1) Ta 3aKapnaTChKOÎ fyuyJJhlUHHH.
J(m:epe.!la ma llimepamypa

I. A1a Jl. O. ' nonOK A. A. ' Wea'!Ka o. B. YKpaÎHlli PyMyHi'i: cy'!aCHllH CTaH Ta nepcneKTllBll
eTHOKynhTypHoro po1e11TKy. K11îe: Couic. PieHe: Jlicrn, 1999. 88 c.
2. lieeKa OneKca. Jlirnn11c cin MapaMopow11H11. liyxapecT: RCREDITORIAL, 2011. 184 c.
3. liep11 i ra.nKyi1: 16ipH11K MapaMopocbKllX np11cnie'i'e i np11Ka10K I ynopll.llHllK OneKca lieeKa.
liyxapecT: RCREDITORIAL, 2006. 458 c.
4. Berew M. M. , ropeaT Jl. B. Hap11c11 icrnpiî yKpaîHuie MapaMOpOll.lllHll (PyMyHill) B 19181945 poKax. YlKropo.n: Konip npiHT, 1998. 87 c.
5. BllTBllllbKllH CocjipoH. lcTOpll'IHllH Hap11c npo ryuyni.w11Hy. KonOMllll: CeiT, 1993. 94 c.
6. ropeaT Jl. B. CouianbHO-eKOHOMi'IHllH, noniTll'IHllH i Kyni.TypHllH p03BllTOK yKpai'Huie
MapaMopow11H11 (PyMyHi11) e 1918-1945 pp. YlKropo.n, 1998. 172 c.
7. ryuyni.w11Ha B nn11Hi eiKie: icrnpi11 i KynbTypa. MaTepian11 MilKHapo.nHoi' HayKoeo-npaKTll'IHOÎ
KOHcjiepeHuiî (Jli.eie, 30 ci'IHJI 2016 p. )//Ja pe.naKUiEIO O. Macnl!Hl!Ka i n. Cipe.nlKyKa. Jlbeie:
Jlira-npec, 2015. 417 c.
8. EHU1tKJ1one.ni11 yKpaîHOJHaecTBa I ron. pe.n. B. Ky6ii1oe11'1. K11i'e: Mono.ne lKllTTll, 1996. 1599
c.
9. )l(yKoeci.K11i1 A. , Cy6TenbH11i1 O. Hap11c icrnpiî YKpaîH11 I pe.naKTop11 .H. fp11uaK, O. PoMaHie.
- Jli.eie, 1992. 230 c.
I o. 3aH M. n. npo6neMll eTHi'IH0°i, MOBHoi' Ta KOHcjieciHHOÎ i.neHTll'IHOCTi yKpai'ttuie y noeiTax
MapaMypew Ta CaTy Mape (PyMytti11) // Hapo.nHa TBOp'liCTb Ta ernorpacjii11. 2009 . .N'2 2.
11. lcrnpi11 ryuynhll.lllHll I Ja pe.naKuiEIO M11Kon11 )loMaweBCbKOfO. I-VI TOMll. Jli.eie: Jloroc,
1990-1999 pp.
12. KiMnaH-KllMnllHY neTPO, KiMnaH-K11MnllHyleaH. 3 BllCOKO"i BepXOBllHll - .no 1eneHoi"
niw11H11. liyxapecT: RCREDITORIAL, 2008. 170 c.
13. Koea'! leaH. «CMilOTbCll, nna'IYTb con oe 'î„ .». JliTepaTypHi nopTpern y 2-x TO Max. liyxapeCT:
RCR EDITORIAL, 2014.
14. Kypen11K B. YKpaîHui PyMyHci.Ko"i MapaMopow11H11: MOHorpacjii11. Jli.eie: e11.naeH11'!11tt ueHTp
JlHY iM. IeaHa <l>pattKa, 2001. 184 c.
15. JloMal.lbKlltt M. 3aeopolKeH11i1 ceiT. Jli.eie: T11ca, 2014. 496 c.
16. Jlio6nl0 Te6e, ryuyniE! 36ipH11K YKPaÎHCbKllX ryuynbCbKllX niceHb //ynopll.llHllK !Opitt 411ra.
liyxapecT: RCREDITORIAL, 2009. 258 c.
17. Macn11H11K O. )loera .nopora Ha li1tCTP1ti1„.//fpalK.lla, 2015. 4. 2. C. 35-39.
18. Peryw KopHenii1. YKpaÎHlli e PyMyHii". -liyxapeCT: RCREDITORIAL- 2017- 156 c.
19. TpattCTa M11xai1no fa<j>i11. ni.n CYJip'llM cnoea. liyxapeCT: RCREDITORIAL, 2018, 376 c.
20. YKpaîHCbKlltt eicHllK. 2016-2018 pp. , .N'25, 6.
21. 411ra!O. Oii 6ararn fyuyni11. liyxapeCT: RCREDITORIAL, 2003. 456 c.

*Oleksandr Maslianyk, writer,joumalist, editor-in-chiefofGrazhda magazine (Lviv, Ukraine).
**Yaroslava Tkachuk, general director of The the Yosaphat Kobrynskyy National Museum of
Folk Art ofHutsulshchyna and Pokuttia (Kolomyia, Ukraine)
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Două

obiceiuri unice în ţară de pe Valea Someşului
din localitatea Rus, judeţul Sălaj:
„Moşuţii" şi „Ciocota de la Rus"
Mureşan

Olimpia

muzeograf, Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
Moşu/ii de Rus
de Anul Nou de pe Valea Someşului, din localitatea Rus, judeţul
Sălaj este un obicei unic în ţară. În ajunul de Anul Nou, doi tineri neînsuraţi, sunt
îmbrăcaţi din cap până în picioare în paie iar apoi colindă toate casele din sat unde fac
un dans specific. Costumarea se face la casa meşterului priceput în costumarea cu paie
ajutaţi de alţi bărbaţi, tineri şi bătrăni din sat. Erau doar doi oameni pricepuţi în sat care
ştiau îmbrăca moşuţii: Brânduşan Teodor şi Muscă Alexandru. Cei care urmează să fie
costumaţi aduc doi căpiţi de rogoz de baltă sau paie de ovăz moi, din care oamenii
răsucesc şi împletesc un singur fuior bine strâns, lung cât să înfăşoare din cap până în
picioare feciorii care au fost aleşi să îmbrace acest costum. Aceasta operaţiune este
foarte migăloasă şi durează ore bune dar obligatoriu trebuie terminată până la venirea

„Moşuţii"

nopţii.

Echiparea celor doi moşuti este însă un prilej de voie bună şi împlinire, fuiorul
bine răsucit de toţi participanţii la această îndeletnicire aduce ideea de unitate iar paiul
din care este făcut aduce în prim plan anul vechi plin de belşug, gata să fie înlocuit de
cel nou plin de speranţe. Abia după ce sunt acoperiţi cu fân cei doi poartă numele de
Moşuţi iar tradiţia poate să înceapă. Costumaţia mai prezintă o mască pe cap (chipiu)
confecţionată din carton şi îmbrăcată cu hârtie colorată (roşu, portocaliu), culori cât mai
stridente. Pentru a-i diferenţia, una din măşti avea panglici colorate - feciorul care o
purta fiind - baba iar cealaltă mască, cu mustăţi şi barbă, având în partea de sus
însemnul crucii sau o panglică tricolor era - moşul. Cei doi moşi reprezintă anul vechi şi
anul nou: Unu-i anul nou, celălalt îi anul vechi, obiceiul reprezintă trecerea de la anul
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vechi la anul nou. Unul mul/ămeşte că o ajuns şi anu aiesta - fericirea întâlnirii dintre
cei doi 1•
Masca şi purtătorul de mască se intervertesc rând pe rând iar forţa vitală
condensată în mască poate pune stăpânire pe cel ce se pusese sub ocrotirea ei. De aceea
o anumită perioadă el respectă o sumă de interdicţii: alimentare, sexuale, se roagă:
Feciorii care umblă moşu/i înainte cu două zâle nu mânân că numa pome fierte sau
cârna/fript. Avem de-a face cu un soi de pregătire în vederea unor schimburi mistice.
După ce s-au îmbrăcat „moşuţi", în seara de Anul Nou, în jur de ora 20, însoţiţi
de ceteraşi şi de feciori încep umblatul pe la casele oamenilor, pornind dintr-un capăt de
sat şi urmând să termine în capătul opus. Pe drum, ceteraşii cântă melodii de joc, flăcăii
şuierăm (fleşcăie) şi se opresc în dreptul porţii fiecărui gospodar. Ei nu intră în curte
până nu iese gazda la poartă şi le deschide uşa. Odată intraţi în casă, ceteraşii cântă
melodii de joc, moşuţii joacă un dans scurt iar după ce termină îşi scot măştile de pe cap
şi urează gospodarului şi familiei : An Nou Fericit! După urare gospodarul îi plăteşte şi
pleacă mai departe. Cel care adună banii este unul dintre ceteraşi .

Dansul în toate casele din sat durează până dimineaţă iar mâncarea şi băutura
sunt interzise după ce au fost costumaţi . Jocul lor lăsa belşug în fiecare casă prin paiele
căzute din costumaţie în timpul dansului, dar aduc şi bucuria despărţirii de anul vechi şi
păşirea în cel nou. Pentru sătenii din Rus Anul Nou începe abia după ce Moşuţii le-au
trecut pragul cu un joc de pe Someş.
Obiceiul este foarte frumos descris de Brânduşan Ioan unul din oamenii din sat
care a fost la rândul lui moşu/ şi care acum îi îmbracă pe tinerii care se încumetă să facă
acum moşu/ii în sat:
Obiceiu aiesta îi de mult, di pă vremea bunicilor, io nu vreu să dispară că îi
numa aicea la Rus. Umblau 2 feciori în noptea de Anu Nou, umblau tăi satu. Mereu la
muzicant şi să înjălejeu care vroieu să hie moşufi şi îl întrebeau: cât îmi dai să umblu
moşu/, îmi trebe o căpiţă de paie. Nu vă dau numa 200 de lei. Muzicanţii plăteu moşu/ii,
ei strânjeu banii. Erau tri cu muzica, tă/i erau din sat: ceteraş, contralău şi gordonaş.
Cine era pretin cu muzicantu mere şi zâce: io vreu să hiu la anu moşu/, să-mi fac
uarişte bani. Îmi dăde 250 lei. Io am umblat mai mul/i ani, de îmbrăcat îţi trebe paie
1

Inf. Petric Raveica, 67 ani, Rus - Sălaj , 2017
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sau fân, cel mai bun era rogozu di pă vale. Cei care umblau cu moşuţii trăbuieu să facă
ros de paie sau rogoz. De multe uări merem la CAP şi furam rogoz di la cai şi merem
şi-l ducem la muzicant acasă unde ne îmbrăcau doi uamini. Erau numa doi în sat care
ştieu îmbrăca, di la ei am învăţat io: Brânduşan Teodor şi Musca Alexandru, numa
aieştea ştieu. Nu-i aşe de greu, da trebe să ştii cum, îi o tehnică. Să făceu răsucituri pă
drod. Unu traje on mănunchi de paie din căpiţă şi tăt traje şi învârteşte paile alea şi
face cordă lungă, să face sângură numa trebe să tăt învârteşti. Ca să steie paile alea
bine pă tine, unu la capăt lafârcitură de unde faci sucitura acolo stă cu o sârmă de aia
subţâre, traji din câpiţă şi tăt faci sucitură şi învârti sârma ceie ca să po/i înfăşura bine.
După ce ai făcut sucitura ce ie lungă, lungă de fân o înfăşori pă fecior începând di jos di
pă pticior, di la gleznă şi vi rotă, rolă până ajunji între pticiore. Apoi îl pui pă celălalt
pticior şi apoi alea le îmbinezi le leji on plic şi îi faci loc să să potă ptişa. După ce să
îmbină alea două sucituri să continuă în sus până suşioară apoi la mâini şi la gât. Apoi
să făceu chipiurile din material, trăbuie să hie mai lunji să nu să vadă gâtu ori faţa
numa tăie! la uăti, la nas şi la gură. La babă i să pune nişte prime acă/ate de chipiu şi
la moş era.făcută înfa/ă o cruce sus pă chipiu.
Feciorii care umblă moşu/i înainte cu două zâle nu mânâncă numa pome fierte
sau cârna/ fript bine ca nă nu !răbuiască să margă afară, n-ai cum mere şi dacă te
scapă că nu poţi, trăbuie să strâci tăt.
După ce erau gata de îmbrăcat, la ora opt sara, în sara de Anu Nou trăbuie să
porneşti. Să începe dint-on capăt de sat şi termina în celălalt, tătă noptea, ori că ploua,
ori că ninje, cât era de frig, umbla tăt satu şi terminai în ziua de Anu nou pă la
amniază. Muzican/ii începeu muzica şi ieşe gazda afară şi te chema, nu intrai în casă
până nu vine gazda să-fi deschidă uşa. Dacă nu-ţi deschide gazda uşa nu intrai, merei
mai departe. După ce intram înăuntru, muzican/ii cântau, moşu şi baba trăbuie să joce,
cântau muzica populară, moşuşii trăbuieu să să învârtească de câteva uări, ei nu
vorbesc mnică, câteva minute, muzicantu întrerupe şi mere la altă casă. Gazda î/i dăde
di la 3 lei în sus, 5 lei, JO lei, cine îţi dăde 25 de lei era mult. Muzicantu strânje banii, el
era şefu. Erau după noi o grămadă de băieţi care cântau, fluierau, era o larmă pân sat
de numa. Când găta tăt satu, asta era pă la 12 zâua, când ieşeu uaminii di la beserică.
La ultima casă acolo unde ştiem că terminăm, muzicantu plăte on chil de pălincă şi la
femeie îi plăte să ne facă carne friptă cu cărnaţi şi coste. Acolo ne dezbrăcam, mâncam
şi să numărau banii şi nouă ne dăde 250 lei la unu aşe cum ne-am în/ăles la început.
După ce ieşeu di la biserică, noi, Moşu ţii, era obligatoriu să facem joc, danţ. Merem la
cămin, scotem tăt din cămin, vineu muzicanţii, erau şi ei obosâţi. La joc vineu tă te feti le
şi jucau: era învârtita, ţigănesc, patru paşi şi şepte paşi şi domneşte.
1
Tătă lumea aştepta în noptea de Anu Nou să vină moşuţii
Referitor la originile obiceiului unii spun că moşuţii - moşul şi baba sunt
reprezentaţi de primii oameni care au locuit în sat: Cine o vinit prima dată în locu aiesta
o fost on moş şi o babă care făceu coveţi şi s-o stabilit aici şi pă aceia îi chema Rus şi
de aceia o rămas satu Rus şi de aceia săface, din respect şi nu vrem să să piardă 2 .
În ceea ce priveşte semnificaţiile obiceiului unii spun că jocul moşuţilor
trecerea de la anul vechi la anul nou: Unu-i anul nou, celălalt îi anul vechi,

reprezintă

obiceiul reprezintă trecerea de la anul vechi la anul nou. Unul mulţămeşte că o ajuns şi
anu aiesta îi fericirea întâlnirii dintre cei doi. Cei doi moşu(i sunt îmbrăcaţi la fel
deosebirea dintre ei este că unu-i mai învechit şi celălalt îi mai vesel, are nişte prime
agă/ate de coif, colorate 3.
lnf. Brânduşan Ioan, 68 ani, Rus, Sălaj, 2017
Idem
'Inf. Petric Raveica, 67 ani, Rus, Sălaj, 2017
1

2
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cea mai clară este susţinută de simbolistica paielor de grâu sau de rogoz, de jocul care
nu este decât o concretizare a bucuriei şi a speranţei într-un an mai bun, mai roditor dar
şi prin urări . Jocul lor lăsa belşug în fiecare casă prin paiele căzute din costumaţie în
timpul dansului , dar aduc şi bucuria despărţirii de anul vechi şi păşirea în cel nou : paile
care cad în ocol îi noroc, îi on ghinion pântu casa care nu-i primeşte'.
Toată lumea primea Moşuţii: Tătă lumea îi prime, nu este casă în sat unde să
nu intre Moşu/ii. Acum, mai nou în zâua de Anu Nou, după ce ieşeu di la biserică jucau
în fa/a bisericii ş i invitau fetele la joc. Amu, în ultii ani i-o îmbrăcat la o casă pă vale şi
s-o strâns tătă lumea şi cântau şijucau 2 .

În Rus, de-a lungul zecilor de ani s-a împământenit şi o cutumă . Cu cât sunt
Mosutii în noaptea de Anul Nou atât va primi şi preotul în preajma Bobotezei
când va veni să binecuvânteze casele oamenilor. Rusenii sunt mândri că au o tradiţie
veche de sute de ani, unică în lume şi speră să păstreze obiceiul mulţi ani de acum
înainte.
Măştile prezentate în jocurile de Anul Nou la români nu sunt legate numai de
spiritele strămoşilor, ele constituie un mijloc de refulare a tensiunilor sufleteşti ascunse
pe toată durata anului. Jocurile cu măşti sunt, la stărşitul perioadei ceremoniale un fel de
purificare, pregătindu-ne să intrăm liberi în perioada care vine.
cinstiţi

Ciocoia de la Rus
În localitatea Rus din judeţul Sălaj , se pătrează un alt obicei, care potnv1t
localnicilor este unic: Ciocota de la Rus. Deşi ciocnitul ouălor este un gest ritualic al
Paştelui, Ciocota de la Rus este un obicei inedit prin vechime şi prin amploarea
manifestării.

1

2

lnf. Ferheş Gheorghe, Rus, 9 1 ani, Sălaj , 20 17
lnf. Ungur Ana, 88 ani , Rus, Sălaj
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În prima zi de Paşte, după slujba de la biserică toţi localnicii din Rus se adună în curtea
bisericii unii pentru a participa la concursul special de ciocnit ouă, iar alţii doar pentru a
privi. Fiecare participant la ciocotă (doar bărbaţi) aduce de acasă un coş cu 30-40 de
ouă, pe care le ciocneşte cu ceilalţi concurenţi. Proprietarul oului mai rezistent îl
primeşte pe cel spart, aşa că la final unii pleacă acasă cu sute de ouă câştigate, iar alţii
cu coşurile goale. Pentru această competiţie, oamenii se pregătesc meticulos. În ajunul
sărbătorilor pascale fiecare sătean îşi pregăteşte minim 100 de ouă. În Joia Mare îşi aleg
ouăle cu care vor să concureze şi apoi le vopesc de regulă în coji de ceapă, care dau un
pigment natural şi nu deteriorează coaja oului. Dar pregătirile încep cu mult înainte,
când localnicii aleg găini negre, ale căror ouă s-au dovedit în timp mai rezistente, le ţin
separat de celelalte din gospodărie şi le hrănesc cu „ingrediente miraculoase", ştiute de
bătrânii satului. Pun, apoi, ouăle în făină de porumb, cu capul în jos. De obicei, bătrânii
comunei sunt cei mai mari meşteri în tainele acestui obicei şi pleacă acasă cu cele mai
multe ouă. Regula este simplă: participa numai ouăle de găină, iar oul mai puternic pe
lângă faptul că îl sparge pe cel mai slab, îl şi capturează iar regula de bază era aceea că
ouăle trebuie ciocnite întâi cap în cap, tocmai de aceea formulele de căutare a unui
partener de competiţie erau, pe rând, : „ Cap de ou!" şi „ Cur de ou!".
Există două feluri de confruntări:
- Prima are loc între două ouă întregi, când se disputa zona mai ţuguiata a
oului, numită cap.
Cel care are oul mai slab poate da învingătorului şi alt ou, nu neapărat cel
folosit în competiţie, pe care-l scoate de regulă din coşarca aranjată cu ştergură şi spart
în confruntările anterioare.
A doua confruntare se petrece între doi ciocotari cu ouăle sparte doar în
cap. Miza se mută pe zona mai bombata a oului, numită fund.
Nu de puţine ori au fost cazuri când ciocotarii au rămas fără ouă şi au plecat
acasă pentru a vopsi altele, chiar în ziua de Paşti.
În Ziua de Paşti, cât ţinea Ciocota, clopotele băteau încontinuu, fiind trase pe
rând de către tineri.
Obiceiul îi vechi, din bătrâni, tăt aşe-i şi amu. Înainte, în Postu Paştelui să
aleje găina şi ouăle care-s mai tari, alea di la puicuţă. Alea să strânjeu în fiecare zi şi
să puneu separat, să puneu înt-o mierţă, să pune fărină şi să puneu ouăle acolo. Când
să umple mierţa de ouă, să pune jărină şi să puneu alte ouă. Le însemna cu ţăruja
(creion) ca să ştii care ouă îs di la care găină. Ouăle să vopsesc în Vinerea Mare, în
zâua aceie nici coptii nu au voie să mânânce de dulce. Ouăle să vopsăsc cu coji de
ceapă roşie şi albă şi în ciorap cu frunze. Înainte învierea era la ora 3 noptea. Înainte
bătrânii, de joi sara până după înviere nu să mânca nici nu să be apă, nimic. Amu să
face la 12 de câţiva ani.
Plăteşte cineva Paştile, o familie. Să dăde paşti înt-o oală de lut cu lingură de lemn şi
după Înviere, fiecare lua paşti. În duminica de Paşti, tătă lumea mere cu coşu cu ouăle
la biserică, să sfinţăsc şi după slujbă, tătă lumea stă în curtea bisericii, preotu iesă
afară cu on ou în mână şi zâce: „ Cristos a înviat! Haida-ţi să ne dăm de-a ciocota ". El
dă primul cioc cu cineva şi apoi tă/i bărbaţii ciocănesc ouă. Să strâng bărbaţi bacuri,
bacuri şi tăt ciocănesc. Cine sparje ouăle alea le adună şi le duce acasă sau le dă pă la
coptii. Tăt atunci să suie 5, JO coptii în podu bisericii să tragă clopotu.
Jo când vin acasă di la biserică, aşe-i tradiţia în familie, întătdeauna mânânc două ouă
şi o păscuţă, unu pântu mine, că am postit şi unu pântu familie, pântu coptii să le deie
Dumnezo sănătate. La noi să face pasca în cuptor cocător, pă o tavă mare să pune
aluat apoi brânză şi apoi să adună aluatu ca şi plăcinta. Apoi să taie bucăţi. Noi o

62
https://biblioteca-digitala.ro

facem cu brânză de oaie. Dacă ai mniel să mânâncă şi o bucată de carne de mniel.
inainte merei la biserică cu jeburile pline de ouă, amu să duc cu coşu 1 •
Evident că existau diferite metode prin care erau alese ouăle tari, care asigurau
succesul la ciocotă. Se spunea că, atunci când Paştile erau mai devreme, coaja ouălor
era mai rezistentă, pentru că găinile erau hrănite doar cu cereale, aşa că unii nu le
dădeau găinilor sa mănânce iarba atunci când sărbătoarea cădea primăvara târziu. Totii
îşi alegeau şi-şi păzeau ca pe ochii din cap acele ouă „miraculoase". Gurile rele şi
invidioase îi acuzau pe unii mai norocoşi că şi-ar fi măsluit ouăle ca să câştige: că şi lear fi tinut în zeamă de var sau în zeamă de gunoi, că şi le-ar fi umplut cu ghips sau cu
zahăr ars etc. Tocmai de aceea, dacă existau îndoieli, ouăle erau încercate prin lovire cu
unghia.
Când începe Postu Mare, primu ou di la puică acela-i cel mai tare, acelea le
păstrează în fă rină, mazăre să stea răci. işi adună tăţi cam câte 100 de ouă care vor să
dea ciocoia. Să vopseu cu coji de ceapă, bunica vopse cu fucsin, era în Ileanda. in
dumineca de Paşti uaminii mărg cu coşarca cu ouă, să sfinţăsc la biserică, le pun în
faţa altarului. Pă vremuri sâmbăta să vopseu ouăle. Amu să pun în coşarcă, demult le
puneu în ce aveu, mereu cu ele pân jeburi. Demult Învierea să face la ora tri, când
cânta cocoşu. Afară în curtea bisericii bărbaţii dau ciocoia, dădeu şi cu capu şi cu
curu, care s-o spart să puneu deoparte, le aduna. Anu aiesta unu o adunat 100 de ouă.
Tăt satu mere cu ouă la biserică. Sunt şi certuri, că nu ş-o ţânut bine ou. După slujbă
apoi tătă după amiaza de Paşti să trăjeu clopotile 2.
Obiceiul este unic, nefiind întâlnit nici măcar în satele învecinate. Modul în
care a început, evoluat şi păstrat până în zilele noastre rămâne o enigmă dar mai ales o
mândrie pentru oamenii din Rus. Dincolo de implicaţiile de ordin religios, Ciocota de la
Rus rămâne o sărbătoare a Paştelui şi a comunităţii.

' lnf. Brânduşan Ioan, 68 ani, Rus - Sălaj, 2017
'lnf. Petric Raveica, 66 ani, Rus - Sălaj, 2017
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Alimentaţia rituală

iarnă

în

Sălaj

în timpul sărbătorilor de
- Colacul, forme şi simboluri

Olimpia Mureşan
muzeograf. Muzeul Judeţean de Istorie şi Artă Zalău
Alimentul primordial tradiţional din spaţiul românesc este pâinea, cel mai
râvnit aliment, un etalon social, având în vedere că pentru societăţile rurale din trecut
era idealul alimentar, ce s-a dovedit de foarte multe ori greu de atins 1•
Chiar dacă în hrana zilnică, pâinea din grâu a putut fi înlocuită cu alte feluri de
pâine (pâine învăluită sau mălai), în timpul sărbătorilor mentalitatea tradiţională nu
permitea compromisuri. Pâinea, prescura, colacul erau realizate doar din făină de grâu
curat, la care se adaugă gesturile obligatorii şi care le propagă sacralitatea. Colacul este
forma pe care o ia pâinea în timpul sărbătorii Crăciunului. Sărbătoarea dă actului
alimentar o formă de manifestare iar alimentele capătă însuşiri magico rituale ce pot
influenta viata omului şi relaţiile cu cei din jur 2
Coptul pâinii şi al colacilor de Crăciun
De Crăciun, în toate casele din satele sălăjene, alimentul primordial în jurul
căruia se concentrează sărbătoarea este colacul. Colacul este darul cu cea mai mare
încărcătură de sacralitate pe care cineva îl poate primi de Crăciun. Oferirea şi primirea
colacului de Crăciun este gestul ritual care leagă sufletul gazdelor de cel al
colindătorilor.

Colacul este o coptură cu rol ceremonial, modelarea lui având un relief ritual,
marcând toate momentele ce reclamau o strategie procedurală atât în viata individului,
cât şi raportat la derularea timpului calendaristic. Colacii se făceau în fiecare casă de
către femeia gazdă, din grâu curat, la fel şi pâinea care se cocea de Crăciun, în număr ce
varia în funcţie de anticiparea numărului de colindători. Ofranda din aluat este
obligatorie indiferent de formă sau mărime, acest dar fiind un element de bun augur
pentru recolta viitoare. Deşi creativitatea celor ce îi pregătea putea reprezenta un factor
de diferenţiere, în general, în fiecare comunitate colacii aveau forme şi motive
prestabilite, consacrate în timp. Semnele şi formele colacilor repetă modele arhaice şi au
valente magice. O caracteristică importantă a modelării colacilor de Crăciun o
reprezintă însă simplitatea, iar ca formă, cercul a avut dintotdeauna frecventa cea mai
mare. Simbolistica acestuia se referă la putinţa lui de a închide, de a încadra şi, astfel, de
a proteja.
Colacii nu diferă foarte mult ca formă şi denumire de la un sat la altul.
„Colacul Crăciunului" sau „Colacul rândului de colindători" este de dimensiuni mai
mari, rotund, frumos împletit şi împiestrit cu flori din aluat care se făcea la toate casele
unde erau fete de măritat pentru fiecare „rând" de colindători. „Pupezele" sunt colăcei
care se fac special pentru fetele care umblă la colindat, din aluat împletit în formă de
opt, cu chip de păpuşă înfăşată cu ochi şi gură din boabe de piper sau de fasole. Pupăza
îl reprezintă pe „Isus înfăşat" şi se face de regulă, din aluat dulce, din aluat pentru
cozonac iar în alte locuri are forma unei păsări cu cioc. Colăceii împletiţi, de formă
rotundă, cu hartă, cu gaură în mijloc sau „cocuţii" simpli se făceau pentru băieţi. În

Barbu Ştefănescu, Tehnică agricolă şi ritm de muncă în gospodăria {ărănească din Crişana (sec. al VJ/1-lea
începutul sec. al XIX-iea), voi. I, Oradea, I 995, p. I 9 I-I 94
~ Sabina Horvat, Alimenta{ia tradi{ională din Bihor - pâinea între cotidian şi sacru. în Caietele ASER,
nr. I /205, p.261
1

şi
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unele părţi se mai fac „cordanci" pentru ţigani. În satele unde umblă şi ţigani, pentru
aceştia se făceau „cordanci", nişte colaci din făină de mălai „înveliţi" cu făină de grâu 1•
În perioada sărbătorilor de iarnă se cocea mult, de la pâine, colaci pentru
colindători şi cozonaci care trebuiau să le ajungă până după Bobotează: de la Crăciun la
Bobotează

nu

să

pită să ne-ajungă până

mai cocea în cuptoriu, nu coce nime, facem

după Boboteză 2 . Se adunau mai multe vecine „laolaltă" şi coceau împreună, la care avea
cuptor de pită. Fiecare gospodină cocea de Crăciun câte 7-8 pâini din făină bună de
grâu, iar cozonacul să făcea: din.făină pă piatră, cernută pân sâtă deasă 3 şi prescura din
făină albă cernută

pân

două

sâte, una mai

rară şi

una mai deasă.

Când.făceam

pita de

4

Crăciun, tătdeauna facem şi prescură . Tătdeauna cocem şi prescuri la sărbători. Aşe
prescuri sfi.nţâte ca de Paşti şi Crăciun nu mai ieste 5. Aluaturile rituale - prescurile
erau făcute de femei bătrâne, iertate care îndeplineau condiţia de curăţenie rituală:

Prescurile le făceu femeile mai bătrăne sau văduvite, femeile iertate. Nu pute face
oricine prescuri. Pune prescurniceru, cu ala să împunje aluatu, cu crucea cătă mnijloc,
să face cruce. Cu prescurniceru nu ave nime voie să umble, ala-i curat, îl ţânem înt-on
loc curat în dulap învălit înt-on jolj alb. Dacă să întâmpla să coci prescura şi nu să
coce bine, nu-ţi ieşe, trăbuie să meri să o arunci pă apă, că nu era voie s-o arunci, nici
s-o dai la animale, îi prescura peştilor 6 • În unele locuri se obişnuia ca femeile care
frământau prescurile trebuia să se spele pe mâini cu apă sfinţită •
În localitatea Bobota, pâinea de Crăciun era reprezentată de un colac mare,
frumos înstruţat care se consuma cu preparatele special pregătite pentru această
7

sărbătoare:

Aici la Crăciun nu să face pită obişnuită pă vatră sau în cuptor şi să face colac
- facem şi câte 3, 4 că nu ştiem care îi reuşit. Aici şi care o fost cel mai sărac şi ala ave
batăr on colac. Forte greu să fac aceia, trăbuie să stai tăt la gura cuptorului şi să-i
întorci tăi rotă cu cociorva şi să pui hârtie udă deasupra pă el să nu să prindă. Aluatu
era unu obişnuit de pită sau cu on plic de zahăr şi-l facem rotund ca o pâine, îl punem
în formă, apoi tăiem bucăţi mai mnici, JO bucăţi, apoi împletem o scordă în tri şi o
punem păs tă el, apoi alta în patru păs tă ie în formă de cruce şi mai împletem o scordă
din tri şi o punem rotă şi să vedeu tăte scordile alea aşe fain. Trăbuie să steie să
dospească în tepşe, apoi le unjem cu ou, cu o pană de gâscă. Colacii ceia îi cocem la
gura cuptorului şi îi tăt întorcem rotă. Trăbuie să hiefrumos, de aceiafăcem mai mulţi
că cel mai fain îl punem pă masă în noptea de Crăciun şi blidu cu clisa hiartă şi păs tă
iele să pune dosoi alb. Când vineu colindătorii.să lua dosoiu şi unde era fată, fecioru
care îi plăce de fata ceie, tăţi aveu briceag, da ala care era drăguţ scote briceagu şi
tăia din marjinea colacului o bucată. Părinţii zâceu: no, cu aiesta s-a însura, că aiesta
o început colacu. Apoi să aşezau la masă şi mâncau şi să aduceu restu mâncărurilor. da
alea trăbuieu să hie pă masă. Apoi ala să mânca în tăte zâlile de Crăciun, erau tare
mândrii colacii ceia 8.
Şi colaci se coceau mulţi, pentru că trebuia să ajungă şi pentru consumul din
dar şi pentru colindători. Când se făceau „coptăturile" de Crăciun, gospodinele îşi
aduceau de seara făina în casă pentru că dimineaţa se apucau devreme de frământat: o
casă,

' Inf. But Viorica, Pecei - Sălaj
Inf. Oltean Nastasia, Rus - Sălaj
' Inf. Giurcuta Ana, Ip - Sălaj
'idem
5
lnf. Buciuman Aurelia, Meseşenii de Jos - Sălaj
6
Inf. Păuşan Floare, Meseşenii de Jos - Sălaj
7
Inf. Prodan Maria, Cristolţ - Sălaj
' lnf. Talpoş Maria, Bobota- Sălaj
2
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covată

mare pentru pâine, aluat din care făceau şi colăceii de Crăciun şi o covată mai
pentru aluat de cozonac. După ce terminau de frământat aluatul, îl lăsau la dospit,
timp în care pregăteau cuptorul pentru copt: Când facem focu În cuplori punem prima
dată patru lemne mai grosă, aşe ca on pătrat, în mnijloc punem paie şi heciuri mai
subţâri păstă paile alea, apoi lemne mai subţâri, apoi îl aprindem. Apoi să puneu lemne
grasă, fiecare ştie câte lemne mânâncă cuptoru, altu mânca două braţă de lemne, altu
an braţ, care cum erafacut. Îl lăsam să ardă bine, după ce ardeu lemnile,facem aşe cu
drâgla pă vatră, trăbuie să scânteieză, să hie roşie vatra. Apoi să împinje an plic mai
încolo jaru ala şi să face iară cu drâgla. Tăt cotam cu drâgla să vedem dacă-i roşită
vatra. Dacă era scânteia tă, nu era bine, mai trăbuie lăsată. De alte uări băgam o pană
de gâscă la gura cuptorului, dacă să aprinde, atunci era pe iute focu, mai trăbuie lăsat.
Să cota cuptoru dacă -i bun de băgat în iei cu farină de mălai, aruncai farină de mălai
pă vatră şi trăbuie să să aprindă, atunci era bun de băgat, aşe-l cotam. Când era roşită
împrăştiem jaru ala pă făt cuptoru, trăbuie lăsat jaru pă vatră până începe să facă
cenuşe albă. Apoi, să trăje jaru în gura cuptorului şi apoi să băga plita, În fundu
cuptorului că să coce mai greu. În faţa pitii să puneu cocii şi cozonacii 1.
Prima dată băgam plita, făcem cruce cu mâna păstă aluat, apoi o scotem şi băgam
colaci. Făcem şi câte 150 de colaci. Pântu ţâgani să faceu an plic mai mnici. Apoi
facem cozonac cu silvoiţă sau cu an ptic de nucă. Colacii să strânjeu pă aţă - aţă de
colac/.
mică

Inainte, nu toate femeile aveau forme speciale în care să-şi coacă pamea,
cozonacii sau mălaiul, de cele mai multe ori improvizau din tot felul de obiecte: tomna,
când desfacem mălaiu, femeile, care pănuşi erau mai faine, le rupe di pă cucuruz şi le
lega mai mul/te Iola/tă. Când băga În cuptor, aduce pănuşile alea şi le băga în apă
caldă, le crăpa să să lăţască, le aşeza pă lopată şi pă alea pune aluatu, aşe coceu 3 . Nici
1

2
3

lnf. Gurzău Emil ia, Zalnoc - Să l aj
lnf. Suciu Valeria, Şasa - Să laj
lnf. Marian Iacob a clopotarului, Brebi - Sălaj
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drojdie pentru copt nu aveau: când cocem, tătdeauna luam on ptic de aluat, îl punem
înt-on blid sau ulce de lut, îl acoperem cufiteu de pământ şi-l punem la rece, păfărină,
în cămară. La săptămâna, când cocem iară în cuptor, cu ala frământam pita, aşe
dospe 1. Nu avem drojdie, luam vara on ptic de spumă di pă cadă de prune, făcem on
cocule( şi ala-I împărţem, făcem nişte pancove aşe, ala ne era drojdia 2.
Darurile oferite colindătorilor sunt diferenţiate după categoria performerilor.
Cum copiii sunt cei ce inaugurează colindatul, darurile oferite lor sunt primele ofrande
de grâne şi fructe, având deci concentratul de valoare al începutului. Acestea sunt
oferite colindătorilor de femeia gazdă, copiilor şi de fete flăcăilor. Între colindători şi
gazde există un set de obligaţii, reciproc cunoscute, care condiţionează corecta
cooperare a partenerilor, eficienţa performării obiceiului 3• Spre exemplu, sunt şi situaţii
izolate când gazda refuză să primească colindătorii şi, în astfel de situaţii, aceştia, prin
intermediul versurilor, adresează cuvinte de ocară gazdei. Este o formă de revanşă
publică, care îi compromite pe cei care nu-şi respectă obligaţiile ceremoniale,
îndeplinirea corectă a rolurilor. Copiii, după ce termină de colindat colinda, cer să fie
dăruiţi înainte de a o face gazda, prin versurile rostite imediat după colindă:
Sare lupu pă butuc,
Dă-mi colacu să mă duc.
De mi-i da, de nu mi-i da,
4
Altu, nu te-oi corinda !
Sau:
Puică neagră într-o ladă,
Mie doi colaci îmi trabă 5 .
Colacul pentru „rândurile" de feciori reprezenta pamea sacră. Pe măsura
importanţei lui este şi urarea de mulţumire pe care o fac colindătorii la încheierea
colindei şi primirea colacului. În unele sate, urarea pentru colac are o întindere epică
aproape baladescă, spune povestea facerii lui, pornind de la aratul câmpului, semănatul
grâului, seceratul, treieratul, măcinatul şi terminând cu pregătirea aluatului şi coacerea:
„S-o sculat gazda
Dintr-un pat mare cu perini,
Cu capu zvulturat.
Să dusă la poiată,
Întinsă tri tânj ei
Prinsă şase juncalăi.
Mărsă-n
Trasă

o

râtu lui Ierusalim,

brazdă crăiasă

Ca Dumnezău să ne trăiască!
C-o mână boii mâna,
Din alta grâu roşu presăra,
Din gură pe Dumnezeu lăuda:
- Dă, Doamne, roade bune
În tăte părţi le,
Şi dă, Doamne şi haznă
La munca asta a mea.
Pe când a fost iarba de coasă,
lnf. Terec Anica, Jac - Sălaj
lnf. Criste Florica, Cizer- Sălaj
J Germina Comănici, Semniftca(ii etnologice ale darurilor la colindat în Studii şi comunicări etnologice, Vll,
Editura Academiei Române, 1993, p.115-127
' Inf. Dumuta Lauren\iu, Biuşa - Sălaj
5
ldem
1

2
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Grâul s-a fost copt.
Bietu ţăran luă nişte heţă
Cu nişte fieră încârligăţele
Şi făcură grău tăt mânânţele.

La jupân gazdă
Nu tarei s-o părut.
Chemară o ceată de feciori
Făcură grâul tăt bujor,
La jupânu gazdă
Tăt nu i s-o părut.
Îl dusă acasă
Să pună un stog
Din faţa pământului
Pănă-n înaltul cerului.
La jupânu gazdă
Tăt nici aşe nu i se-mpare.
Chemară pă Hodoroge Ion,
Pă Ştefan Vântureaşcă,
Pă Fedeleş Marton.
Hodorog Ion din paie aleje,
Ştefan Vântureaşcă în slavă-I aruncă
Fedeleş Marton, capă masă-I alejea.
La jupân gazdă
Tăt nu i sămpare.
O pus într-un săcuţ
Şi s-o dus cu el la moră.
S-o dus câtingan
Ca ş-on bătrân.
Cât o dus o dată cu taru
Adusără de două ori cu carul.
Acasă dacă o ajuns,
O pus on ptic înt-o covată
Femeia o frământat
Şi-o făcut on colac fain
Şi nouă ni 1-o dat.

Să ştim că aşe să munceşte

Şi aşe trebuie făcut

1
•"

Colacii erau dăruiţi de gazdă imediat după colindat. Şi astăzi, aproape peste tot în
colacul este darul care este oferit colindătorilor copii, chiar dacă numai în anumite
gospodării mai este făcut în casă, sunt cumpăraţi de la brutării, iar pe lângă colac, copiii
mai sunt dăruiţi cu bani şi dulciuri.
O funcţie deosebită revine locului de aşezare a darurilor, a mesei, a spaţiului unde
sunt primiţi colindătorii. Mesei i se acordă o atenţie deosebită, având atât o valoare
augurală, prin bogăţia de produse etalate, cât şi simbolică, prin sensul fiecărui dar. În
multe zone, masa astfel încărcată cu bucate se păstrează din seara de Crăciun până a
doua zi, semn auguric privind belşugul pentru tot restul anului viitor. Pe masă era pus
„colacul Crăciunului", merele, nucile pentru colindători şi alte bucate. Ea este
înconjurată simbolic de către cetele de colindători la Crăciun şi de ţuraleisători de
Bobotează. Era şi o colindă pe care azi doar bătrânii o mai ştiu, „Masă rotilată":
Sălaj

1

Inf. Connoş Maria, Aluniş-Sălaj
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Masă rotilată
Galbână

de piatră,
În trei cornuri de masă
Sunt tri flori alese.
În mijloc de masă
On pom înflorat
De mere-ncărcat.
Soarele-şi luce
Merele-şi coce
On vânt le suflă
Merele ptică.
Doi boieri vine
Merele-şi culege
Mândru i-o-ntrebat,
Luna-n drum le-o stat:
-Cine vi le-o dat?
-Noi le-am cumpărat
De la mândru sore
Cu mare rugare 1•
Situată în centrul unei reţele de simboluri şi semnificaţii, masa jalonează deci
spiritualitatea populară şi mentalitatea arhaică, constituind totodată şi un punct de
plecare pentru numeroase credinţe şi obiceiuri din spaţiul satului sălăjean.
Colacul pregătit pentru „rândurile" de feciori nu are nuanţările terminologice
precum cele specifice colindatului copiilor, fiind individualizat prin anumite mărci
verbale: ca de exemplu „colacul Crăciunului" (satele de pe Valea Crasnei" sau „colacul
feciorilor" (satele de pe Valea Someşului). Acest colac era pregătit de fetele care erau
colindate de feciorii satului, de dimensiuni mai mari având o formă rotundă, în unele
locuri cu gaură în mijloc şi frumos împletit. Colacu era mare cât o pită, să împlete pă
marjină şi la mnijloc punem o oluţă, să rămâie şaura ceie cât îi mâna să-l pată băga pă
botă. Să împlete în tri şi să pune pă aluatu ala. Fetilejăcem colac împletit, cu făt.felu
de forme: flori, frunză, păsărele le punem uăti din sâmburi de măr, între iele frunză 3 .
Înainte de Crăciun ne facem nişte curele din aţă de fuior şi cu surcalău la
4
capăt şi băgam colacii, strânjem câte 150-200 de colaci .
Colacul era înmânat feciorilor după ce terminau de colindat de către gazdă, tata
fetei: Gazda căsii dăde colacu, tata.fetii, unde nu era, dăde mama, fata nu ave voie 5.
De regulă, colacul era pus în mijlocul mesei alături de „canceul" cu vin şi
„oiaga" de pălincă.
La Nadiş, fata trebuia să pună lângă colacul feciorilor „un struţ de flori din
hărtie creponată" iar feciorul căruia i se înmâna colacul: îşi luaflorea ceie di la colac şi
ş-o pune la clop când mere la dan( În alte locuri, (Cosniciu de Sus)), colacul fetei era
pus pe masă dar acoperit în momentul în care intrau feciorii, iar când terminau de
colindat „guda" (şeful rândului de feciori), îşi băga mâna pe sub faţa de masă şi-şi luau
colacul pe care-l puneau în botă. La Jac, în grupurile de pocăiţi, fetele aşteptau feciorii
la colindat cu colacul Crăciunului pe masă, un colac mare, rotund, împletit frumos.
După ce terminau de zis colinda, se mulţumea, apoi drăguţul fetei începea colacul, şi
1
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muşca o dată din el iar colacul rămânea pe masă: numa ala îşi băga în gură din colac,
ala rămâne la.fată pă masă 1 •
În Domnin, fiecare fata care era colindată de feciori trăbuia să facă doi colaci:
unul pentru feciorii mai mici şi unul pentru feciorii mai mari: Fiecare fată făce doi
colaci unu pântru feciorii mari şi unu păntru ceia mnici. Unul dintre feciori pă care-l
vro ie fata, ala pune clopu pă iei şi pă urmă el mere şi juca .fata 2.
La Cizer, fetele îşi puteau atrage „orânda" de Crăciun prin oferirea feciorilor
care colindau fetele a unui colac în care se pune un ou: Jo n-am avut maică, o murit
când avem 12 ani. N-am avut cine să mă înve/ă multe. Când am fost .fecioriţă şi vineu
.feciorii cu corinda la Crăciun, nănaşe care m-o botezat, o vorovit cu mai multe muieri
să-mi facă colacu pântu feciori, să mă mărite. O făcut colacu şi, în colacu ala o băgat
on ou. Când or vini.feciorii, să-i dau colacu ala la unu dintre.feciori. După cei l-am dat
unu din.feciori, care o ştiut, o băgat bota în colacu ala şi o umblat cu iei pân sat, nu ştiu
câte o făcut, să hiu văzută şi luată de .feciori 3.
Dăruirea colacului este însoţită de cinstirea cu băutură. Fata gazdă, invită ceata
de feciori după terminarea colindei şi oferă colacul pregătit pentru fiecare „rând" şi
paharele pregătite cu băutură. Colacii strânşi de feciori la colindat sunt consumaţi la
ospeţele ce succed colindatul: Vergelul şi „danţurile" care se fac după colindat.
În satele de pe Valea Someşului (Răstoci, Ileanda), colacii pentru colindători
au formă rotundă, cu gaură în mijloc şi se adunau pe o sfoară din cânepă împletită:
Copii mnici umblau după colaci cu aţă de colaci, o lega de gaică şi păstă
umăr. Colacii erau împletiţi în tri şi cordufă, cu gaură. A/a de colaci să făce din lână,
împletită în tri, lătu/ă, în mai multe culori, tăte colorile, din lână, să nu taie colacu.
Neamurile dădeu colaci mari şi ceia/a/fi mai mnici 4.
La Crăciun umblam după colaci cu a/a. O legam de brâu şi o /âpam păstă umăr. O
făcem lată, aşe de trijejete, o împletem cu o botă, o bătem să hie deasă - aţa de colaci,
aşe i să zâce, după ace o fost strai/a. De multe ori, avem optinci şi desfacem aţa ceie şi
o spălam şi cu aceie merem. Nu tătă lumea ave 5 .
Tot în această zonă, la Bobotează se făcea un colac special care avea
semnificaţii aparte: La noi, la Răstoci, de Bobotează înainte să făce la fiecare casă
prescură şi părăstas, era on colac mare. special care numa la Bobotează să făce,
împletit în tri şi crestuţă pă iei. Ala să duce la biserică la Bobotează şi ala rămâne la
popa. Tătă lumea făce colacu ala, erau tepsii mari special pântru ala. Când vine popa
cu crucea, să puneu 4, 5 .fuiore pântu preoteasa, să puneu pă masă, şi colacu şi
prescura şi părăstasu, on blid cu nuci şi unu cu mere. Tăte să puneu pă masă când vine
popa. Era unu cu desaji păstă umăr şi ale le strânje, şi le duce popa acasă (fuiori/e şi
nucile şi merite). Popa mai dăde din iele 6.
Din colacii strânşi de colindătorii copii, se făcea pa/ioucă: mâncam o grămadă
de vreme din ei că strânje mu/fi atunci, nu era atâta ptită ca şi amu. După ce să întăreu
şi nu-i mai putei mânca, îi opărei în apă hierbinte, să să moie şi toptei jumări şi-/ unjei
cu unsorea ceie şi punei on plic de brânză de vacă sau de oaie, de care avei, era tare
bun. Şi amu.facem, că adună nepo/ile. Da, numa din coci de casă, făcu/i în cuplori, de
7
ceia/a/ţi tă/i să.fac ca mămăliga când îi pui în apă .
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Din colacii aceia pă care ii adunau pruncii la Crăciun facem colăcei muieţi. Şi
amu fac, aduc cocirlăi de mălai din.grădină şi le tai şi le pui în fundu oa/ii şi pui apă să
nu treacă păstă iele şi crăp co lăceii in două şi îi pui acolo şi să moie la aborii ceia, să
moie bine şi le frig cărnaţi şi pui pă iei şi brânză. Ne făce mama când eram mnici şi
amu le fac la prunci. Aşe on gust bun au di pă pănuşile alea '.
Din colăceii aceia, după ce trece Boboteaza facem fasole cu zamă şi punem
colacii acolo în oală şi îi întorc şi când s-o înmuiet îi ieu şi îi tai şi pui ulei şi sare şi
aşe-i de bun de numa. Când eram coptii stătem în uşa cuptorului să să cocă colacu să- l
mâncăm că numa atunci il avem. De Crăciun muierile făceu mulfi colăcei în cuptor că
erau mulfi prunci, o fost mare satu, plin de coptii. 2.
Colacul pregătit şi oferit cetelor de colindători reprezenta pâi nea sac ră , darul
primei recolte din anul care se apropie de sfârşit. Pe mă sura importanţei lui este şi
urarea de mulţumire pe care colindătorii o fac la încheierea colindelor. Poartă numele de
" oraţie la colac" sau "urarea colacului" şi este atestată în aproape toate zonele ţării.

1

2
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Tradiţiile şi

obiceiurile din comuna
Rona de Sus, judeţul Maramureş
prof. drd. Paul Romaniuc

Tradiţiile şi

obiceiurile în Rona de Sus au rădăcini adânci în negura istoriei
ulterior, al celei creştine - slave, împletite cu cea romanica, fiind în
vecinatatea structurii socio-culturale romanice.
Ronenii sunt oameni solidari cu ai săi la bine şi la rău. Aceste va l enţe exp l ică
substanţa spirituală a culturii locale maramureşene cu o identitate aparte, exprimată pri n
mândrie - o expresie a sensului existenţial , conotată la aspiraţiile umane a şi celorlalte
popoare.
În general - ca dealtfel în tot Maramureşul - în Rona de Sus predomină cultura
lemnului . Pentru ca, în cea mai lungă perioadă a existenţei ei, casele, uneltele şi
ustensilele au fost făcute din lemn. Şi prima biserică a satului era tot din lemn. Ca mai
târziu să pătrundă şi cultura industrială, lăsând în urmă casele de bărne măiestrit
îmbinate, cu acoperişurile lor înalte în patru ape şi cu cerdacurile ce în co njoară de multe
ori pe trei părţi casa, ce sprijină streşinile largi pe stă lpi aşezaţi în ordine simetrică .
Ţesăturile de in, cânepă: covoarele, cergile înflorate, ş tergare l e ş i fără îndo i a l ă
ş i portul ronean - sunt deosebite de cele ale celorlalte sate cu pop ul aţia majoritară
ucraineană din Maramureş .
Legatura între omul
şi locul din conceptul de
spaţiu şi timp în aceasta zona
mirifică s-a statornicit dealungul veacurilor. Munţii ,
pădurile , apele, drumurile nu
le erau străine ronenilor. Iar,
dincolo
de
acestea
se
desfaşoară un spaţiu legendar,
mitologic, cel prezentat de
peliculă
geniala
cinematografică
„Umbra
precreştine şi,

strămoşilor

uitaţi "

(după

Michailo Koţiubenschey. ). În
spaţiul ronean, relaţiile oamenilor se organizează după statutul lor, consfiinţit de
organizarea socială: femeilor le aparţine casa, iar bărbaţilor - gospodaria, dar, de mul te
ori , la anumite lucrări agricole şi cele - rolurile se contopesc - familia partici pă
împreună pentru realizarea lucrărilor propuse în spaţiul şi timp.
Anul calendaristic al acestui loc se împarte d upă anotimpuri şi munci, cu
oameni care îşi desfăşoară activitatea în funcţie de vârsta fiecăruia - tradiţii l e transmise
din generaţie în generaţie , pastrate şi până în ziua de astăz i . Ele îşi găsesc expresie în
urările şi colindele copiilor, în cântecele de primăvară - la arat şi semă n at, la coasă , în
timpul prăşitului , secerişului , a străngerii recoltelor etc. Fii n dcă viaţa ronenilor este
legată de trei din principalele ocupaţii :agricultura, păstoritu l , prelucrarea lemnul ui .
Oieritul individual sau constituirea stănilor comune, văratu l oi lor la munte, au ţin u t
comunitatea unită, păstrăndu-ni tradiţia urcatulu stănei. la munte sau - „Măsuriş"
(„Mira") .
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Ronenii trăind într-o zonă de întâlnire între români şi maghiari, apreciază viaţa
obiceiurile acestora, împrumutând unele obiceiuri, portul şi tradiţii, stiluri
arhitecturale, înbinându-le.
Dacă mai demult casătoriile se făceau
doar între tinerii din acelaş sat, azi aria
căsatoriilor mixte s-a extins în toată ţară
- şi peste hotare. Totuşi , nunta se
desfăşoară la început separat la casa
mirelui, a miresei, cu invitaţi proprii,
urmând ca mirii să se întâlnească
ceremonial numai la actul cununiei,
după care mireasa este la casa mirelui.
Desparţirea miresei de familia ei este
redată printr-un ritual specific zonei,
scoaterea
valului
de
mireasă
(„latcanea"), punerea baticului pe cap,
iar mirelui - o pălărie . Tot ceremonialul
este însoţit de cântece specifice acestui
moment
normă
din
obiceiul
şi

tradiţional.

Pe lângă relaţiile umane cu
lumea, ronenii au avut şi - parţial- mai au relaţii şi reprezentările mitologice ale forţelor
naturii, cu spiritele binelui, a răului, cu soarta, norocul sau nenorocul. În special,
strămoşii noştri credeau în duhurile, ce băntuie lumea, viaţa , care nu este tocmai o idilă ,
ci înrămată de bine şi rău, bucurii şi necazuzri, spirite bune şi spirite rele. Spiritele rele
apar sub denumirea de „ciort", "didiko"(drac), "vovkun"(omul-lup), " lisni"(fetele
pădurii) ,
"zbisceata"(copii născuţi morţi, nebotezaţi) , „vorojke "(vrăjitoarele),
„mara"(năpastă), "bosorkania"(strigoi), "vidima"(Pentru spiritele malefice gaseau tot
felul de ierburi, mătănii , tămâia şi în special semnul crucii.
Poezia orală din Rona de Sus a însoţit locuitorii ei de la nastere p â nă la moarte,
vorbind despre copilărie, tinereţe, bătrăneţe , despre relaţiile de familie, despre lumea
înconjuratoate:
Obiceiurile populare sunt legate de momentele esenţiale ale existenţei
(naşterea, botezul, nunta şi înmormântarea) şi de diferite momente calendaristice care
marchează succesiunea anotimpurilor. Dintre tradiţiile care se mai păstrează şi în zilele
noastre amintim: naşterea , botezul, nunta, înmormântarea, ritualuri de înfrăţire,
colindatul, pluguşorul şi sorcova, floriile, claca şi şezătoarea. Bineînţeles că toate acesta
au suferit modificări de-a lungul timpului păstrându-se doar o parte din ritualuri.
Colindatul este un obicei care marchează na şterea Domnului Isus Cbristos.
Copii umblă din casă în casă cântând colinde sau prezentând aşa numitul Irod, o
minipiesă de teatru. Pluguşorul şi Sorcova se de sfăşoară cu ocazia Anului Nou când se
urează belşug şi sănătate. Printre obiceiurile calendarului ortodox ucrainean, după stilul
iulian, cele mai mari sărbători sunt Crăciunul şi Paştele.
Sfântul Andrei ("Andrija"
Ucrainenii îşi sărbătoresc patronul spiritual, pe Sfăntul Andrei, la 13
decembrie. Patronul, care a crestinat lumea slava, care, pâna la el, cultiva politeismul.
Iarna este sobră, plină de privaţiuni şi primejdioasă dar sărbătorile acestui
anotimp, cele mai spectaculoase din tradiţia ucrainenilor, prefigurează parcă clipele în
care totul va reveni la viaţă.
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Noaptea din ajunul Sf. Andrei este destinată unor obiceiuri, poate antecreştine,
care să asigure protectie oamenilor, animalelor şi gospodăriilor. Ţăranii ucrainenini leau pus sub oblăduirea acestui sfănt, tocmai pentru că ele trebuie garantate de autoritatea
şi puterea sa.
Ajunul Sf. Andrei este considerat unul dintre acele momente în care bariera
dintre văzut şi nevăzut se ridică. Clipa cea mai prielnică pentru a obtine informatii cu
caracter de prospectare pentru anul care vine. Se crede ca în această noapte "umblă
strigoii" să fure "mana vacilor", "mintile oamenilor" şi "rodul livezilor".
Împotriva acestor primejdii, tăranul român foloseşte ca principal element
apotropaic (de apărare), usturoiul. În egală măsură, casa, grajdul, catetele, uşile şi
ferestrele acestora sunt unse cu usturoi pisat, menit să alunge pătrunderea duhurilor rele
la oameni şi animale.
În general, acest usturoi cu rol de apărare, provine din cel menit cu un an
înainte, în acelaşi moment al anului. Cea mai importantă actiune ce se desfăşoară în
această noapte este "păzitul usturoiului". Împreună, fete şi flăcăi, veghează şi petrec,
tocmai pentru a înzestra usturoiul cu calitătile necesare.
Forţa magică cu care el va fi investit în ajunul de Sf. Andrei îi va ajuta pe toti
să depăşească momentele de cumpănă de peste an: va servi drept remediu terapeutic, va
aduce petitori - purtat la brâu, va păzi sălaşurile de duhurile rele.
Deşi învăluite de muzică şi dans, fetele vor veghea cu străşnicie usturoiul, ce
nu trebuie furat pe ascuns de flăcăi. Păzit astfel, usturoiul va putea mai apoi să asigure
protectia fiintei umane, reuşind uneori să-i schimbe chiar soarta. Tot în această noapte,
pentru a testa rodnicia livezilor şi câmpurilor, se aduc crengute de vişin în casă, care vor
înflori până la Crăciun, sau se seamănă boabe de grâu în diverse recipiente.

Sfântul Nicolae
Decembrie vine apoi cu sărbătoarea, atât de aşteptată de copii, a Sfăntului
Nicolae. Câti dintre noi nu au aşteptat cu înfrigurare dimineata 19 decembrie pentru a se
uita dacă Moşu' a lăsat ceva în ghetele pregătite de cu seară? Acest obicei al darurilor
aduse de Moş Nicolae s-a împământenit mai mult la oraş.
Este posibil să fie un împrumut din ţările catolice, unde Moş Crăciun este cel
care pune daruri în ghete sau ciorapi anume pregătiti. Moş Crăciun aşa cum este el
cunoscut azi, cu renii şi veşmântul roşu şi barbă albă a fost inventat la începutul
secolului XX de o companie de publicitate americană care făcea reclamă pentru celebra
Coca cola. Adevăratul Moş Crăciun, cel din traditia Bisericii este însă Sfăntul Nicolae.
Copiilor din Maramureş li se poate întâmpla ca Moş Nicolae să aducă şi câte o
vărgută (pentru cei obraznici). Rolul de ocrotitor al familiei cu care a fost investit de
religia ortodoxă Sfăntul Nicolae îi dă dreptul să intervină în acest fel în educatia
copiilor. Povestea lui Moş Crăciun începe cu un bătrân numit Sfăntul Nicolae, episcopul
din Myra.
Se spune că el posedă puteri magice şi a murit în 340 a. H. şi a fost îngropat în
Myra. Târziu, în secolul XI, soldatii religioşi din Italia au luat rămăşitele sfăntului cu ei
înapoi în Italia. Ei au construit o biserică în memoria lui, în Ari, un oraş port din sudul
Italiei. Curând, pelerinii creştini din toată lumea au venit să viziteze Biserica Sfăntului
Nicolae.
Ei au preluat legenda lui Moş Nicolae în locurile lor natale. Legenda s-a
răspândit în toată lumea şi a luat caracteristicile fiecărei tări. În Europa în secolul al XIIlea ziua Sfăntului Nicolae a devenit ziua darurilor şi a activităţilor caritabile. Germania,
Franta şi Olanda celebrează ziua de 6 decembrie ca o sărbătoare religioasă şi oferă
cadouri copiilor şi săracilor, şi ajută fetele sărace să se mărite oferindu-le o zestre.
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Când colonistele olandeze au călătorit în America, au adus cu ele un episcop
care purta un costum roşu şi mergea călare pe un cal alb. Imaginea americană a
episcopului va evolua treptat până la cea a unui bătrân spiriduş vesel. A fost descris ca
un bătrân olandez vesel şi bucălat din comedia Istoria New-York-ului a lui Washington
Irving.
Anul 1823 a continuat poveştile cu Moş Nicolae cu publicarea poemului "O
vizita a lui Moş Nicolae" al lui Clement Moore. Multe ţări şi-au păstrat propriile
obiceiuri şi tradiţii de Sfântul Nicolae. In unele culturi, Sfântul Nicolae călătoreşte
împreună cu un însoţitor care îl ajută. În Olanda, episcopul navighează pe un vapor
sosind pe 6 decembrie(la popoarele slave de rit vechi -şi a Ucrainei- 19 decembrie).
Are la el o carte mare care îi spune cum s-au purtat copiii olandezi în timpul
anului. Cei cuminţi sunt răsplătiţi cu daruri iar cei obraznici sunt luaţi de asistentul său,
Black Peter. În Germania, Sfântul Nicolae călătoreşte tot cu un însoţitor, cunoscut drept
Knecht Ruprecht, Krampus sau Pelzebock, care vine cu un sac în spate şi o nuia în
mână.

Copiii obraznici sunt pedepsiţi cu câteva lovituri de nuia. În Italia, La Befana
este zâna bună care se îmbracă în negru şi aduce daruri copiilor la 6 ianuarie. În multe
ţări latine: Spania, Puerto Rico, Mexic şi America de Sud, copiii îi aşteaptă pe cei trei
regi să le aducă daruri de Crăciun.
Crăciunul

Cântarea cântecelor de stea este o parte foarte importantă din festivităţile
Crăciunului ucrainean. În prima zi de Crăciun, mulţi colindători umblă pe străzile
acoperite cu zăpadă ale oraşelor şi satelor, ţinând în mână o stea tăcută din carton şi
hârtie, cu scene biblice pictate pe ea.
Tradiţia din România cere ca cei mici să meargă din casă în casă, cântând
cântece de stea şi recitând poezii sau legende, pe toată perioada Crăciunului. Liderul
cară cu el o stea din lemn, acoperită cu staniol şi decorată cu clopoţei şi panglici
colorate. O imagine a Sfintei Familii este lipită în centru stelei.

Colindatul creştin
Pentru cea mai aşteptată sărbătoare din decembrie, Crăciunul, ucrainenii au
apelat în egală masură la tradiţie, ştiind să accepte şi obiceiuri mai recente. lntâmpinată
cu bucurie, Naşterea Mântuitorului aduce cu ea şi o sumă de practici foarte vechi prin
care se celebra Solstiţiul de Iarnă, momentul în care natura dă speranţe că va renaşte.
Obiceiul colindatului a înglobat în el nu numai cântec şi gest ritual, ci şi
numeroase mesaje şi simboluri ale unei străvechi spiritualitaţi ucrainene. El s-a păstrat
asociindu-se câteodată cu celebrarea marelui eveniment creştin care este Naşterea
Domnului Iisus Hristos. Există de asemenea cântece de stea (sau colinde creştine), care
au ca subiect Naşterea Domnului. In ajunul Crăciunului, pe înserat, în toate satele din
ţară, începe colindatul. Copiii cu steaua vestesc Naşterea Domnului şi sunt primiţi cu
bucurie de gazdele care îi răsplătesc cu mere, nuci şi colaci.
In Maramureş, cei care colindă sunt oameni în toată firea. Obiceiul este să
treacă pe la fiecare casă iar apoi, cu tot cu gazdele care i-au omenit, să continue
colindatul. Postul Crăciunului ia sfârşit şi fiecare se poate bucura de mâncărurile rituale:
preparatele din porc, sarmalele, colacii şi cozonacii, prăjiturile şi vinul. Cele trei zile de
sărbătoare ale Crăciunului aduc linişte şi pace în case.
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HE.60 I 3EMJUI
-«Cno6yitao naae-raJito JJ.YM noBeceJJblTbth>

He6o i JeMJui/2
Hbrni Top:>KecTByJOT,
Attre11b1, JIJO.lle/2
Beceno npa1tty10T!
-XpbICTOC pO.llbIBCa!8 Eora eon110Tb1eca, Attre11b1 cnbtBaJOT,
Uapic eiTaJOT,
fIOKJIOHbl ,lla!OT,
IlacTb1pic rpa!OT,
-„lJ.y.llo, qy.llo!"- noBi.llaJOT:
- Bo Bi<jlJlerni/2
Becena HOBbJHa,
Ilpb1qicrn-)l.iea/2
IlopO.llbIJta Cbrna,
Cnoeo 0Tqec/2
8JJIJ1a Ha C11-Ti110, Bo TeMttocrnx JeMHbix/2
Cottue 1aceiTbIJ10!
Attre11b1 cny:>KaT
CeocMy Kopo1110
I eo BepTeni/2
Teop11T Horo eo1110!
Tpb1 cnaetti uapi/2
h CXO.llY npbIXOJJ.1!T,
Jla,llaH i CMiptty, /2
30JIOTO- npb1HOC11T
Uap!O i Eory/2
Ta ii o<t>ipyJOT,
IlaCTbipic JllO,ll1!M/2
Bce pOJnoei.llaJOT! ..
I ttapmK.lleHHoMy/2
Eory noKJIOH itaiîMe!
-«Cnaea BoebillIHbIX !»/2HoMy Jacnb1eai!Me!
-«fiOJJ.bTe JJ.O Xbl:itei!»

NEBO I ZEMNIJA
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-«Slobudno pane-gazdo dum poveselâtâ!"

Nebo i zemnija/2
Nâni torzjestvujut,
Anhelâ, liude/2
Veslo praznuiut!
- Chrâstos rodâvsa,
V Boha voplotâvsa,
Anhelâ spivajut,
Ţarije vitajut,
Poklonâ dajut,
Pastârie hrajut,
-„Csiudo, csiudo!" -povidajut:
- Vo Viflejemi/2
Vesela novâna,
Prâcsista Diva/2
Porodâla Sâna,
Slovo Otcseje/2
Vziala na Sja-Tilo, Vo temnostjach/2
Sontse zasvitâlo!
Anhelâ spivajut
Svojemu Korolju
I vo Vertepi/2
Tvotjat ioho voliu!
Trâ slavni tsari/2
Iz schodu prâchodjat,
Ladan i smirnu, /2
Zoloto - prânosjat
Tsarju i Bohu/2
Taj ofiruiut,
Pastârie liudjam/2
Vse roszpovidajut!
I Narozjdennomu/2
Bohu poklon dajme,
-„Slava vovâschnâch !" Ijomu zaspivajme!

-„Podjte do châzji!"
Sărbătorile de iarnă în Rona de Sus încep cu 7 ianuarie şi se termină cu
Boboteaza şi Sf. Ioan pe 20 ianuarie.
Primul obicei este „Viflaimul" , reprezentând o transpunere a evenimentelor
biblice şi anume naşterea Mântuitorului Isus Hristos .
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Viflaimul se pregăteşte încă din postul Crăciunului de tinerii satului sub
îndrumarea preotului. Aceştia se grupează în două-trei viflaimuri . Un viflaim numără
12 băieţi , care, păstrând obiceiul din bătrâni , fac repetiţie acasa, la fiecare dintre ei , pe
rând, sau la Parohie. Ţinuta lor este de teatru. Costumele necesită resurse de timp şi
răbdare pentru realizarea lor.
Ei colindă satul de-a lungul lui, pe timpul Crăciunului, poposind pe la casele
unde sunt poftiţi.
Acest „Viflaim" dă reprezentaţii şi de „Datini şi obiceiuri" după stil vechi
desfăşurat la Sighetu Marmaţiei, tradiţie lansată - din anii 1990 - de către consilierul
Ministerului Culturii şi Cultelor - D-na laroslava Colotelo.

"Maseaţii"
Concretizarea spectaculoasă a unor mituri antice slave legate de simbolistica
animalelor, aceste manifestări reprezintă o modalitate originală de exprimare a
arhaicelor asociaţii rituale dintre animale şi cultul cvasiuniversal al soarelui. Există şi un
cuvânt generic pentru aceste obiceiuri: "mascaţii". Recuzita, măştile, costumele sunt
pregătite din vreme. Mai ales măştile sunt cele care vorbesc cel mai mult despre
imaginaţia şi umorul săteanului ronean. Faptul că aceste obiceiuri se practică la
cumpăna dintre ani este justificat de simbolistica zilei de 7 ianuarie, care în gândirea
populară reprezintă data morţii dar şi a renaşterii ordinii cosmice. Structura ceremonială
a obiceiului este în acelaşi timp plină de forţă şi vitalitate. Muzica şi dansul, remarcabile
prin virtuozitate şi dinamism, măştile pline de expresivitate, alcătuiesc un spectacol
unic.
A treia săptămână din ianuarie este marcată de doua alte importante sărbători
creştineşti: Botezul Domnului sau Boboteaza pe 19 ianuarie, şi Sfăntul Ion pe 20
ianuarie. Toţi ronenii se duc la biserică de Bobotează, pentru a lua apă sfinţită, atât de
necesara pentru tămăduire şi purificare.

Împodobirea bradului
Naşterea

lui Iisus Hristos ce coincide cu Crăciunul.
Pomul de Crăciun, aşa cum îl cunoaştem noi astăzi, decorat cu globuri în care
se reflectă lumina scânteietoare a lumânărilor sau a instalaţiei electrice, nu a fost
dintotdeauna împodobit astfel.
Deşi în Europa originea sa precreştină nu mai e contestată de nimeni, părerile
rămân totuşi înpărţite: unii văd în el o reprezentare a , , arborelui lumii", alţii îl
consideră o referire directă la , , arborele Paradisului", împodobit cu mere de un roşu
aprins, care amintesc de păcatele comise de primii oameni, înainte de alungarea lor din
rai.
Până în sec. al XV-iea, crenguţele verzi cu care erau împodobite casele cu
ocazia Crăciunului, ca şi darurile ce le făceau oamenii unii altora, erau considerate
tradiţii păgâne. Dar nu peste multă vreme în locul acestora va fi folosit un arbore întreg.
Conform documentelor, în 1605 la Strasbourg a fost înălţat primul pom de
Craciun, într-o piaţă publică. Nu avea încă lumânări şi era împodobit cu mere roşii. In
1611, la Breslau, ducesa Dorothea Sybille von Schlesien împodobeşte primul brad aşa
cum îl cunoaştem noi astăzi.
După 1878, decoraţiunile (globurile) de Crăciun din sticlă argintată de Turingia
au tot mai mult succes, aşa că această tradiţie pur germană va cuceri întraga lume, fiind
adoptată pretutindeni, fie că este vorba despre ţări din Asia, Africa, America de Nord şi
de Sud sau Australia.
La sfărşitul sec. al 19-lea, în saloanele germane, sărbătoarea era de neconceput
fără pomul de Crăciun, împodobit şi scânteietor. In 1776, prin intermediul soldaţilor
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germani care participau alături de englezi la războiul de independenţă, tradiţia pomului
de Craciun ajunge şi în Statele Unite, iar în anul 1880 cucereşte şi Casa Albă.
O altă tradiţie în Rona de Sus este împodobirea bradului din Biserică . În ziua
Ajunului, fete şi băieţi vin să împodobească bradul, colindând.
Pentru seara de Crăciun, la cină se pregătesc 12 feluri de mâncare şi toate de
post: ciuperci fierte şi preparate cu ulei şi usturoi , hribe cu sos alb (picant) , fasole
boabe, fasole păstăi , mazăre , bob cu ulei şi usturoi, grâu, porumb fiert cu zahăr sau
miere , varză călită , prune uscate şi fierte, hribe etc. Toate bucatele sunt aşezate pe
masă. Masa este pregătită pe două variante . Cei care locuiesc la periferia satului satului
- bătrânii şi cu famiile lor - pregătesc masa astfel: sub masă aşează un legănel
rudimentar sau iesle în care se aşează fănul , paie sau otavă . Cele patru picioare de la
masă sunt legate cu lanţ care este prins la capăt cu un lacăt . Punerea lacătului reprezintă
punerea pazei şi îngrijirii pruncului Isus de planurile rele ale lui Irod . În acelaşi timp, în
casă este adus şi un snop - de regulă de ovâz - şi este aşezat în loc de cinste într-un colţ
din casă. Acest colţ este ales încă din vremea secerişului.
A doua variantă este mai practică: sub faţa de masă se aşează făn , otavă , paie
şi apoi pe masă sunt aşezate nouă feluri de mâncare. La aşezarea mesei se pregăteşte un
tacâm complet în plus şi se lasă un scaun liber, ceeace simbolizează - ajutorarea
aproapelelui. La servirea mesei, se aprinde o lumânare, după care se sting luminile.
Masa se încheie cu rugăciuni, rostindu-se troparul praznicului.
Anul Nou
Sărbătorirea Anului Nou a fost permisă şi în timpul regimului comunist, pentru
aceasta nu avea o conotaţie religioasă. Se crede că nici o persoană nu ar trebui să
petreacă această noapte de una singură, atât timp cât este noaptea în care noul an,
reprezentat de copil, se naşte, iar vechiul an, reprezentat de bătrânul obosit, e înlocuit.
că

Floriile ("bâcicova nedilea")
Floriile ("bâcicova nedilea") este un obicei care se desfăşoară în duminica
dinaintea Paştelui. În timp ce se desfăşoară slujba religioasă oamenii aprind lumânări pe
morminte.
Preotul oficiază slujba la biserica, dupa care sfinteste măţişorii de salcie şi le împarte
tuturori din biserică. Astfel, oamenii se ating cu acei măţişori sfinţiţi, spunând "bâcică
tea biut".
Paştele (Învierea Domnului) este a doua mare sărbatoare a creştinilor din Rona

un post lung, prin abţinerea de la consumul unor alimente „de dulce",
trupul şi sufletul, retrăgându-se spiritual în sine, prin abstinenţa de la
anumite petreceri, de la viaţa codiniană anterioară, întreaga familie se pregăteşte pentru
marea sărbătoare. Gospodinele gatesc diverse bucate: pască, cozonci, prăjituri, fierb
şuncă, vopsesc ouale(„pesanke") etc.
Marea sărbătoare începe cu învierea, careare loc sâmbăta la orele 24, noaptea.
Oamenii se strâng la biserică, participă laslujba de înviere, ca la miezul nopţii să
primească Lumina Sfăntă, în sunetele clopotului bisericii, exclamând „Hristos a înviat!"
(Chestos voscres!"), „Adevarat că a înviat" (Voistenno voscres!").
Legătura între cei morţi şi cei vii se face prin participarea familiilor la
aprinderea lumănărilor la mormintele rudelor decedate, ca în dimineaţa de Paşte, toată
comunitatea satului merge la biserică pentru sfiinţirea coşurilor cu bunătăţile familiei pască, ouă, slănină, şuncă şi cămaţi afumaţi, cozonac etc. După sfiinţirea de către preot
a bucatelor, oamenii se întorc acasă, se aşează la masă, se roagă şi mănâncă din bucatele
de Sus.

După

purificându-şi

sfinţite
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Maghiarii sunt, ca, în conjuctura istoriei, grupaţi în satul Coştiui, care aparţine
de Rona de Sus, ei au tradiţiile lor, tot creştine, aparţinând ritului catolic, cu influenţe
ucrainene şi româneşti, întrucât mica lor comunitate este venetică în zonă, încă de pe
timpul Mariei Tereza, azi populată în proporţie de 80% de ucrainenii de la periferiile
Ronei de Sus si de romani, stabiliti aici prin aliante familiale.
Ouă tradiţionale

(pâsancâ) din Rona de Sus
cu aspectele religioase, în Maramureş sărbătoarea Paştilor
simbolizează renaşterea şi înnoirea vieţii de zi cu zi. Curăţarea casei, înnoirea hainelor
şi o baie rituală înainte de mersul la biserică sunt toate mărci ale noului început. Toată
lumea, bogată sau săracă, se îmbracă în hainele sale cele mai bune (multă lume poarte
costumele naţionale) şi merge la slujba de la miezul nopţii.
Lumânări sunt aprinse pentru fiecare persoană în timpul acesteia, iar oamenii
pleacă cu lumânările încă aprinse, pentru a aduce lumina în casele şi apartamentele lor.
Se spune şi că lumânările aprinse opresc fulgerul şi tunetul de la rănirea oamenilor pe
drumul spre casă.
Odată ajunşi acasă, ucrainenii continuă sărbătoarea tradiţională, cu o masă care
include specialităţi ca pască, şuncă (şovdor), cozonac, cârnaţi, slănină afumată,
brânzeturi, ouă(pâsancâ), bunătăţile casei.
Credinţa că ouăle reprezintă sursa vieţii, a dus la legarea ouălor de anumite
ritualuri de înviere a naturii şi în cele din urmă la legarea Paştelui de acestea. Ronenii
pictau ouăle în mod tradiţional cu roşu şi le decorau ornamental. În timp, alte culori au
început să fie folosite, transformând vopsirea ouălor într-o formă de artă şi un talent
pentru experţi.
Împistritul ouălor este un obicei practicat şi în Rona de Sus. În Săptămâna
Mare, începand cu ziua de marţi până vineri, pe lânga simpla vopsire, fierbere în suc de
coajă de ceapa, se practică şi încondeierea cu pensula, fie împistritul, folosindu-se ceară.
Împreună

Folclorul constituie obiectul preocuprilor, stărilor sufleteşti - sentimente de
bucurie, tristeţe, care se petrec în fiecare anotimp, în regimul diurn sau nocturn, în
spaţiul deschis al câmpiei sau la poalele muntelui, în singurătate sau în tumultul vieţii
cotidiene, în diferite ipostaze: naştere, lucrul pe câmp, la nunţi, botezuri, înmormântări.
Poezia orală din Rona de Sus a însoţit locuitorii ei de la nastere până la moarte,
vorbind despre copilărie, tinereţe, bătrăneţe, despre relaţiile de familie, despre lumea
înconjuratoate. şi în cea mai mare parte - despre dragoste.
Redăm mai jos un fragment din acest larg segment, care ţine trează memoria
colectivă a comunei Rona de Sus.

3 )liKepeJia HapollHOî TBOp'locri Z djerel narodnoii tvorciosti
Ta KOCblWI He po3l.1Bbrne, Ta kosâţia ne rozţvăne
A)!( He nOJJblBaHa,
Aj ne polâvana,
.[{ieKa He 3Hac mo6b1Tbl, Divka ne znaie liubâtâ,
A)!( He y11yJJyeaHa.
Aj ne ţuluvana.
Ta YTKbl mo6a npblXOllblT? Ta utkâ liuba prâchodât?
-YT pom coJJOllKOro,
- Ut rota solodkoho,
nornMy He roneH cnaTbl, - Potomu ne hoden spatâ, UyJJyeae 6b1 MHoro.
Ţuluvavbâ mnoho.
XTo He BMblf 11yJJyeaTbl,

Chto ne vmiie

ţuluvată,
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Ta Haii ca HayqiT,
Ta nai sa naucit,
Haii yH ceoîM nouinyHKOM Nai un svoim poţilunkom
HiKoro He MylfiT!
Nikoho ne mucit!
Ta Janycrn 6y.!le cj>aiiHbIH, Ta zapusto bude fainăi,
A)[( mo6b1 He Ma€,
Aj liubă ne maie,
Haii KJia.!le .!lpb1eo ny.u ronoy Nai klade drăvo pud holov
Ta tak nai liahai.
Ta TaK Haii m1rac
He i.!leMy ca e J.!lOJIOBJill
Ne idemu ca v zdolovlea
napHy 3 nipbOM .!laTbl,
Parnu z piriom datâ,
A)[( He eMi€ 06b1i1MaTbI,
Aj ne vmiie obăimătâ,
<t>aiiHo uynyeaTbI.
Faino ţuluvatâ.
He € .!lOCTa ca KapaTbI,
Ne ie dosta sa karatâ,
Ka)[(.!lbIH .aeHb Ha noJibI?
Kajdâi deni na polâ?
CTopaJ TPe6a noryJillTbI,
Poraz treba pohuleatâ;
ct>aiiHo ca mo6bITbI.
Faino sa liubâtâ.
A)[( 6b1 He om Hoea MO.!la Aj bâ ne ota nova moda A6b1 ca mo6bITbI,
Abâ sa liubâtâ,
.[{ielfarn 6b1 ca He y.!l.!laJibI,
Divcata bâ sa ne uddalâ,
Xnonui He )[(eHbIJibI.
Chlopţi ne jenâtâ.
Ma10T .!liBKbI .!lOMa icTbI,
Maiut divkâ doma istâ,
0.!le)[(bl - mii cnaTbI,
Odejă - tai spatâ,
Ta MbIHe n, llTHa.aueTb ro.!ly- Ta mâne piatnadţeti hoduXoTllT ca y.!l.!laTbI.
Chotiat sa uddatâ.
He CMiiiTeca wrn eaM 6y.!ly Ne smiitesa şto vam budu
3a mo6y cnieaTbI,
Za liubu spuivatâ,
Ta KOMY mo6b1 He TPe6a,
Ta komu liubă ne treba,
Mo)[(e MbI BKaJaTbl.
Mojemâ vkazată.
Ta KOMY mo6bI He rill, Ta komu liubă ne hiia, Haii fi. Hi He Ma€,
Nai ieii ne maie,
Jlio6bIJiaM d Taii 6y.uy,
Liubâlam ieii tai budu,
MiHi Haii JibIWa€!
Mini nai lăşaie!
Jlio6y TPe6a lfecTyeaTbI,
Liubu treba cestuvată,
)l{bIBOT COKOTblTbl,
Jâvot sokotâtâ,
I>o He ro.!leH Ha CIOM ceiTi
Bo ne hoden na sium sviti
.[{eb1lfi ca epO.!lbITbI.
Dvâcii sa vrodâtâ.
0.!leH )[(bIBOT TaKbIH llK COH, Oden jâvot takâi iak son,
PaJ-.!lBa ca MbIHa€,
Raz-dva sa mânaie,
Xrn JI106b1e, TaHHO JI106b1e, - Chto liubâv, taino liubâv, TynbKO naMllTa€!
Tuliko pamiataie!
KoTPbIH 'IOJioeiK poJyMHbIH, - Kotrâi colovik rozumnâi, ToT nio6y wyKa€,
Tot liubu şukaie,
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KynbKO JJb1xoro Ha ceiTi Kuliko lăchoho na sviti Jho6oe noKpbrnac!
Liubov pokrâvaie!
Ta JJbIW om He 40JJoeiK,
Ta lăş oto ne ciolovik,
Wrn ci' He 4ecTyc,
Şto ieii ne cestuie,
YTKOJJbI ceiT - .noKbl 6y.ne,
Utkolâ svit - dokâ bude,
J1106a ece naHyc.
Liuba vse panuie.
Ta Ko6b1 JJI06a Ha npo.naw,
Ta kobâ liuba na prodaş,
Ta 6eM ci Kynbrna,
Ta bem si kupâla,
Ta za liubkom supârana,
Ta Ja JJI06KoM cynb1paHa,
J1b1w 6eM He xo.nb1na.
Lăş bem ne chodâla.
Ta KaJJbIHa 6ina ue\Te,
Ta kalâna bila ţvâte,
KanbIHKbI 4epneHi,
Kalânkâ cerlenii,
Ta ceî JJI06Kbl non106b1Tb1,
Ta seii liubkâ poliubâtâ,
Ha .[lMbIYpH eee4epi.
Na Dmâtrea vveceri.
~

TOT ee4yp iJ MbIJJeHbKbIM,
Ia tot veciur iz mâlenikâm,
Hir.na He Ja6y.ny,
Nigda ne zabudu,
ConoTKO HH nouynyeae,
Solotko nia ţuluvav,
Y.n TOr.!lbI ro JJI06JJIO.
Ud tohdâ ho liubliu.
Ta Ko6yna-M, Myii MbIJJeHbKbitt, Ta kobâm, mui mâlenikâi,
iJ rn6oe He CbI.Uina,
Iz tobou sâdila,
PoT coJJO.!lKbitt HH ic4anyeae,
Rot solodkâi nia izcialuvav,
3.nopoeJJH-M ceii iJina!
Zdorovliam sei izila!
.[leweeo-M mo6y npo.nana,
Deşevom liubu prodala,
Za solodku hruşu,
3a coJJO.!lKY rpywy,
Tenepb He cnmo - Hi He po6n10, Teperi ne spliu - ni ne robliu,
JlbIW .nyMaTbl Mywy.
Lâş dumatâ muşu.
Ta Ko6e-M H MOIO JJ106y
Ta kobem ia moiu liubu
PaJ HaJaT .nycrnna,
Raz nazat dustala,
He c e 6aHKY TYJJbKO rpoweii,
Ne ie v banku tuliko
A6e-M HaJaT npo.nana!
Abem nazat prodala!

hroşei,

WKo.na 6yno, Myii MbIJJeHbKbitt,
Şkoda bulo, mui mâlenikâi,
YciM mo6y HBblTbI,
Usim liubu iavâtâ,
Ma!O <f>aiiHy noee.niHKy, Maiu fainu povedinku, He xo4 3annaTbITb1.
Ne choci zaplatâtâ.
Ta He )K.!ly, JJ106Ky, o.ne)Ki,
Ta ne jdu, liubku, odeji,
60 Hy6paHa xo)Ky,
Bo ia ubrana choju,
JlbIW TBOIO .no6py OXOTy, Lâş tvoiu dobru ochotu, Aii6o ci' He BbJ)Ky!
Aibo ieii ne vâju!
.[lypHa-M 6yna, Myii MbIJJeHbKblH,
Dumam bula, mui mâlenikâi,
MeHe n0Hbl3b1Tb1,
Mene ponâzâtâ,
Iie-c Mae ca 'liM rop.noeaTbI,
Bes mav sa cim hordovatâ,
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MttoB ca noxsa.rrbITbI!

Mnov sa pochvalâtâ!

Tradiţii

Obiceiurile populare sunt legate de momentele esenţiale ale existenţei
(naşterea, botezul, nunta şi înmormântarea) şi de diferite momente calendaristice care
marchează succesiunea anotimpurilor. Dintre tradiţiile care se mai păstrează şi în zilele
noastre amintim: naşterea, botezul, nunta, înmormântarea, ritualuri de înfrăţire,
colindatul, pluguşorul şi sorcova, floriile, claca şi şezătoarea. Bineînţeles că toate acesta
au suferit modificări de-a lungul timpului păstrându-se doar o parte din ritualuri.
Colindatul este un obicei care marchează naşterea Domnului Isus Christos. Copii umblă
din casă în casă cântând colinde sau prezentând aşa numitul Irod, o minipiesă de teatru.
Pluguşorul şi Sorcova se desfăşoară cu ocazia Anului Nou când se urează belşug şi
sănătate.

Claca
Claca este un obicei de întrajutorare pentru diferite munci agricole de toamnă.
Pe lângă partea practică a ajutorului care scurtează munca, claca constituie şi un mijloc
de petrecere şi de voie bună. După terminarea lucrului gazda îi cheamă pe clăcaşi acasă
unde îi cinsteşte cu mâncare şi horincă iar după masă adesea se face şi joc.
Obiceiuri şi tradiţii legate de momente importante din viaţa omului (P.
Romaniuc)
Este bine cunoscut că omul, în viaţa de pe pământ, trece prin trei momente
foarte importante: botezul, nunta şi înmormântarea. Toate trei au o legătură deosebită cu
viaţa religioasă a omului, iar primele două sunt considerate Sfinte Taine.
Naşterea

Tradiţiile

spirituale ale ronenilor trăiesc în viaţa sufletească a oamenilor şi ţin
de sat, de casă şi de familie, de obiceiuri şi datini. Acestea fiind păstrate sunt mărturii de
neclintit că ronenii nu trăiesc oriunde, ci acolo unde locurile sunt create pentru ei anume
parcă. Putem spune că au obiceiurile lor, poate odată cu trecerea timpului schimbate
uneori, dar nu înlocuite definitiv.
Tradiţiile din Rona de Sus fac parte din viaţa eternă a satului. Practic, viaţa
oamenilor a fost şi este întotdeauna viaţa unui sat, a unei comunităţi întregi. Roneanul
oriunde s-ar duce nu uită aceste tradiţii spirituale : obiceiuri legate de naştere, de nuntă,
de înmormăntare şi nici de toate obiceiurile legate de sărbătorile de peste ani.
Naşterea unui copil (băiat sau fată) nu e o simplă întâmplare, ea joacă un mare
rol în perpetuarea veacului.
Există obiceiuri legate de perioada sarcinii, demonstrând grija mamei şi a
întregii familii pentru copilul ce se va naşte : să nu poarte fructe sau obiecte în poală că
va avea copilul semne pe faţă, trebuie să mănănce tot la ce i se face (poftă) pentru a nu
pierde copilul, dacă vede o persoană care nu-i place să nu se uite la ea. Deci se are grijă
ca mama să aducă pe lume un copil sănătos şi bine dezvoltat.
Cu mulţi ani în urmă femeile năşteau acasă, cu moaşa satului. Atunci copiii
mai mărişori din familie erau trimişi de acasă.
Astăzi femeile nu mai nasc acasă, ci la spitale.
Copilul era înfăşat în scutece din pânză şi pus într-o pernă special concepută.
Pe mănuţă i se lega aţă roşie pentru a nu fi deochiat.
Lăuza nu avea voie să iasă din casă timp de şase săptămăni pănă la botezul
copilului, atunci cănd şi ei i se facea o rugăciune specială de către preot pentru (a fi
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purificată) aşa zisa purificare. Există unele tradiţii premergătoare botezului, apoi altele
care succed acestui moment. În vechime, femeile satelor se pregăteau de naştere cu mult
timp înainte pentru a-şi uşura durerile facerii şi pentru a-i asigura pruncului o viaţă
sănătoasă. Ritualul spunea că femeia care va citi în fiecare zi "Visul Maicii Domnului"
va avea o naştere uşoară şi prunci sănătoşi .. La botez, naşa trebuie să îmbrace copilul,
iar unul dintre accesoriile obligatorii este crâjma, o pînză albă, în care este înfăşat
copilul imediat ce este scos din cristelniţă. Tot naşul aduce şi faşa, cu care se leagă
copilul. Uneori se întîmplă ca în aceeaşi apă să fie botezaţi mai mulţi copii din familii
diferite, fapt care îi face, după tradiţie, , , fraţi de botez". Un element de mare
importanţă este numele copilului, care este ales de părinţi şi rareori de naşi ori de preot.
Credinţele despre apărarea pruncului sînt multe chiar în legătură cu desfăşurarea
botezului şi obiectele de tradiţie folosite cu această ocazie. Ca pruncul să aibă noroc,
naşa pune în crâjmă sau în scăldătoare tot felul de obiecte, de la flori (în general
busuioc), pînă la monede (de argint, de obicei), sare ori grâu. Un element important al
ritualului este lumânarea, care este adusă de către naş. După botez, se obişnuieşte ca
lumânările să se aducă aprinse în casa copilului, unde naşul afumă tocul uşii de la
intrare şi grinda casei, în formă de cruce, apoi le dă părinţilor.
Naşele copilului erau naşii de cununie ai părinţilor lui. Înainte să plece la
biserica naşele îmbracau copilul şi-l duceau însoţite de mamă la botejiune. Odată întorşi
de la biserică se facea o masă în cerc restrâns pentru a-i cinsti pe naşi şi rudele foarte
apropiate.
Tânăra mama ducea după circa două săptămâni naşei drept mulţumire pentru
că i-a botezat copilul 3 colaci, ţuică şi o omletă mare.
Astăzi botezul este un eveniment sărbătorit cu mult mai mult fast, mulţi
invitaţi, masă mare întinsă, veselia fiind ca la o nuntă.
Potrivit tradiţiei, naşului de botez i se mai spune cumătru, îndeosebi pentru a desemna
raportul de rudenie al părinţilor nou-născutului cu naşii acestuia.

Obiceiuri de nuntă
Nunta înseamnă intrarea pe un alt făgaş a celor doi tineri care se căsătoresc.
Acest moment este o adevarată sărbătoare atât pentru familie, cât şi pentru întreg satul.
Ucrainenii se căsătoresc, în general la sate, începând cu vârsta de 20 de ani.
Nici o nuntă nu poate avea loc în posturile mari, in cele 40 de zile dinaintea Crăciunului
sau Paştilor.
Mai demult, în Rona de Sus, părinţii soţului cearau mâna fetei de la părinţii
acesteia. Peţitorul folosea o poezie specială, cunoscută de folclorişti sub denumirea de
oraţie de nuntă, o alegorie în care un tînăr vânător pleacă să vâneze o căprioară.
Familia mirelui trecea apoi din casă în casă cu sticle de ţuică pentru a invita pe
locuitorii satului la nunta feciorului lor. Toţi iau parte la închinare, pentru că refuzul este
echivalent cu refuzul invitaţiei la nuntă.
Naşii lor de botez sau alţi apropiaţi se alăturau familiei nupţiale la nunta
bisericească şi la recepţia de mai târziu, care dura o noapte întreagă. Unul din
momentele cheie ale ceremoniei viza despletirea coroniţei de mireasă, care simboliza
schimbarea de statut, trecerea de la poziţia de fată la cea de nevastă.
În trecut, petrecerea nunţii dura trei zile şi trei nopţi.
Ziua nunţii fiind stabilită, preotul satului anunţa la biserică perechea de miri şi
ziua nunţii lor.
De obicei ziua nunţii era joia. Miercuri seara se adunau nuntaşii şi împleteau
cunune din forfin (barvinoc) care se puneau pe un steag împreună cu nişte baticuri
colorate de diferite feluri, cântându-se cântece specifice nunţii şi servind din bucatele
pregătite cu această ocazie. În acelaşi timp şi la mireasă acasă se împletea cununa pentru
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cununie, în acordurile lăutarului. Cununa miresei şi steagul mirelui sunt două mari
simboluri ale fecioriei. Cusutul steagului insufla o stare sufletească deosebită fetelor şi
feciorilor prezenţi.
Invitatul la nuntă nu se făcea oricum, ci din casă în casă, mireasa cu druşca
(domnişoara de onoare), iar mirele cu drujba ( domnişorul de onoare ). Cei invitaţi
mulţumeau pentru chemarea făcuta şi le urau să aibă fericire şi noroc în viaţă.
Invitaţia la nuntă era un semn de omenie specific comunităţii săteşti, precum şi
un semn garantat pentru cei ce aveau încă fete şi feciori de însurat, un semn că le vine
rândul şi lor şi că vor avea şi ei nuntaşi.
Cununia avea loc la ora 9 dimineaţa, mireasa trebuia să fie îmbracată în cămaşă
ţesută şi cusută cu motive specifice, fusta de-o culoare şi două şorţuri de culoare roşu cu
negru, pe cap purta o cununa sub care era o pânzătură albă legată cu panglică roşie.
Baticul era dus pe o farfurie de către domnişoara de onoare şi înmânat preotului la
biserică pentru a-1 pune miresei pe cap. La gât mireasa purta nouă rânduri de mărgele
roşii.

Mirele era îmbrăcat în cămaşă, cojocel, iţari şi clop împodobit cu flori şi
rozmarin. Domnişoara de onoare a mirelui ducea cerga pe care se puneau în genunchi
mirii la biserică.
Mirii se întâlneau doar la biserică, naşii duceau o traistă de cadouri care
constau în lucruri ţesute şi cereale. Mirii plecau după cununie fiecare cu nuntaşii lui, la
casa lui. Trebuie menţionat faptul că ambii tineri trebuie să fie de aceeaşi religie, adică
să fie creştini ortodocşi. Nu este îngăduită nunta dintre un ortodox şi o persoană de altă
religie. Tânărul sau tânăra, dacă sunt neortodocşi, trebuie să treacă la ortodocşi. Şi naşii
trebuie să fie ortodocşi, căsătoriţi, cu o viaţă de familie morală, exemplară, pentru a fi
modele de urmat în viaţa finilor.
Inelele de logodnă au şi ele o însemnătate deosebită: ele sunt semnul iubirii, al
credincioşeniei, al legăturii tainice pe care o făureşte Taina Căsătoriei între viitorii soţi.
Cât priveşte săvârşirea slujbei, aceasta trebuie să îşi desfăşoare ceremonialul numai în
casa domnului, în Biserică, şi nu în case particulare. Nunta se celebrează în zona cea
mai centrală a bisericii, în naos. Pe durata nunţii, cei doi tineri sunt cinstiţi aşa cum sunt
cinstiţi împăraţii. Aceasta este şi sensul încoronării lor.
Împărtăşirea din paharul comun, binecuvântat înainte de preot, este simbolul
bucuriei nunţii, dar, mai ales, comuniunea şi unirea celor doi soţi, care de acum înainte
se vor împărtăşi de bucuriile şi necazurile vieţii împreună
Împărtăşirea din acelaşi pahar şi din aceeaşi pâine ne poartă mai degrabă cu
gândul la împărtăşirea mirilor care se făcea în acest moment al slujbei.
Înconjurarea mesei sau dansul ritual, trebuie făcută cu decenţă şi sobrietate nu
cu paşi agitaţi, ritm de dans sau ţopăieli. Acest moment exprimă bucuria sau întemeierea
unei familii, în vederea naşterii de prunci aşa cum a născut Maica Domnului în urma
prorociei lui Isaia 7, 14, ca şi sfinţilor prin viaţa virtuoasă în cadrul căsniciei. Dansul
acesta nu este hora lumii în care intră tinerii, cum mai auzim spunându-se cu acest
prilej, de către unii preoţi, ci un dans ritual cu semnificaţie teologică şi morală.
Masa nu era foarte bogată ( sarmale, supă, cartofi, ţuică) dar era multă voie
bună şi se juca mult.
Mirele venea la mireasă pe la ora doisprezece, întorcându-se cu ea şi nuntaşii ei
la el acasii.
Nunta ţinea până la 3-4 dimineaţa, înainte de a se termina se punea în capul
miresei un batic, iar acest moment era însoţit de cântece specifice, mirelui i se lua
pălăria cea nouă şi în locul ei i se punea pe cap una veche.
Duminică proaspeţii însuraţei aveau obligaţia de a merge la biserică, mireasa
fiind neapărat cu un batic roşu în cap pentru a fi remarcată de lumea din sat.
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Obiceiul de- a face nunta sâmbătă a apărut doar din anii 50, iar hainele
au fost încet, încet înlocuite cu aşa zise hainele domneşti.
Astăzi asemenea nunţi tradiţionale nu se mai fac, dar se păstrează câteva
obiceiuri. De exemplu strigăturile pentru mireasă înainte să plece la cununie au rolul s-o
pregătească pentru drumul ce duce la cununie. Aceasta le ascultă învăluită de durere dar
şi de dragostea pe care o simte în jurul ei, în acele momente solemne. De asemenea
naşii, ca şi atunci, şi acum sunt consideraţi un fel de "părinţi spirituali", ei dau sfaturi
tinerilor căsătoriţi, îi ajută material.
În zilele noastre cele mai multe nunţi se fac la Căminul cultural sau la
restaurante, fiind un prilej de mare sărbătoare pentru toţi cei ce participă. Nunţile acuma
sunt cu daruri în bani şi cadouri, decorul este foarte frumos pregătit, se serveşte un
meniu foarte bogat şi variat, muzica fiind după placul fiecăruia (formaţie sau selectată
pe computer).
Dacă ai noroc la căsătorie , atunci ai noroc şi în casă, toată viaţa. Dar norocul
nu poate veni decât acolo unde este dragoste curată, care-l duce pe om la fericire în
tradiţionale

viaţă.

Înmormântarea. Credinţe şi practici. Obiceiuri de înmormântare
Moartea înseamnă sfărşitul omului pe pământ, el trecând din lumea aceasta în ,
, ceea lume", a morţilor. Oamenii din sat ştiu că trupul va rămăne în groapă şi se va
face pământ, iar sufletul va pomi pe un drum lung şi greu şi de aceea, cei ai casei
trebuie să pregătească acest drum al marii călătorii, îndeplinind ritualurile
înmormântării. Oamenii cred că cine moare între Paşti şi Rusalii-este un om fericit,
deoarece atunci cerul e deschis şi poţi merge de-a dreptul în rai.
Există puţine practici care să uşureze trecerea spre cele veşnice. Se cheamă mai
întâi rudele pentru a sta în preajma lui şi pentru a-şi lua iertare de la el şi de la toţi cărora
le-a greşit. Se împacă mai ales cu aceia cu care a avut conflicte şi se iartă unul pe
celălalt. După toate acestea se cheamă preotul pentru a fi spovedit şi împărtăşit.
Fericit e omul bolnav care poate face toate acestea, înainte de moarte, aceasta
însemnând că acest om aşa cum spune Biblia, , , a fost ferit de o moarte grabnică şi
neprevăzută". Se crede că femeile care în viaţa lor au făcut vrăji, cu greu pot muri,
deoarece şi-au dat sufletul diavolului. Când cineva aude că a murit un om spune , ,
Dumnezeu să-l ierte". Mortul este bocit de soţie, de nepoate sau de femeile din sat.
Dacă omul bolnav trage să moară familia cheamă preotul care îi face o slujbă de maslu,
îi citeşte din carte, din Biblie, pentru ca sufletul să iasă mai uşor din corp.
Apoi corpul, încă nerăcit, este îmbăiat şi îmbrăcat cu hainele cele mai bune şi
aşezat în sicriu. Obligatorie este lumânarea aprinsă, lumina care să -1 ajute să se
orienteze mai bine în întunericul lumii de dincolo, pe care unele basme româneşti o
numesc lumea albă. Cel care din neglijenţa familiei sau din alte cauze, de exemplu
moare fulgerător sau undeva în străini, este considerat mort fără lumînare, iar slujbele
de pomenire sunt cu totul şi cu totul speciale. Ziua de 4 decembrie, numită popular şi
Ovidenie, este închinată chiar celor care au murit fără lumânare, cei care s-au sinucis
sau au murit departe de ţară, crezând-se că lumina aprinsă în această zi va veghea
întotdeauna sufletul în lumea de dincolo.
După ce omul a murit, este spălat cu apă curată de către un vecin sau o rudă.
După ce a fost spălat, mortul e îmbrăcat în haine curate şi frumoase, punându-se apoi în
sicriu, care va fi aşezat pe o masă în cea mai frumoasă cameră.
La capul mortului se aprind lumânări care ard până la înmormântare. Rudele
hotărâse dacă îl lasă acoperit ( cu păioasa, cu pânza de la obraz ) sau nu.
După ce este totul aşezat cum trebuie rudele , , îl cântă" timp de trei zile. Tot
în această perioadă se pregăteşte un,, blid nou" în care se pune aghiazmă şi un buchet
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de busuioc uscat. Cu o seară înainte de-a duce mortul, vine preotul cu diecii şi fac
parastasul pentru mort, rugăciuni pentru dezlegare.
Se zice că după parastas mortul se schimbă la faţă, că el se dă pămăntului.
Mortul nu se lasă singur în casa nici ziua, nici noaptea. Dacă e mort în casă toate
oglinzile sunt acoperite sau întoarse spre perete.
În timp ce se jeleşte după mort, femeile din sat, vecinele (nicidecum cele
apropiate mortului, care pun mâna pe mort) pregătesc împreună cu socăciţa mâncărurile
pentru masa de după înmormăntare.
Obiceiul priveghiului se ţine din vremuri îndepărtate. Se adună oamenii şi stau
în preajma mortului. În timpul priveghiului ei vorbesc despre viaţa celui care a murit,
despre faptele şi întâmplările lui, pe unde a umblat în viaţă, ce fel de om era cu ceilalţi
din sat şi multe altele. Dacă cel care a murit din casă e un tânăr sau o tânără atunci
jelania e mare. Cei ce stau în priveghi sunt tineri, flăcăi şi fete. Toţi sunt stăpâniţi de
durere. Priveghiul se face în fiecare noapte, timp de trei zile, până în ziua
înmormântării. Priveghiul este numai un moment din ritualul înmormântării. Cei care
participă la priveghi uneori joacă cărţi. Cu mulţi ani în urmă în priveghi se desfăşurau o
serie de jocuri care aveau drept scop înviorarea atmosferei de jelanie şi atenuarea durerii
membrilor familiei.
La parastasul care se face cu o seara înainte de înmormântare se servesc
pancove şi nu lipseşte horinca, toate dându-se , , de sufletul mortului".
Petrecania are loc a treia zi începând cu ora prânzului. Înaite de a pleca de la
biserică la casa mortului se trag clopotele, semn că vine preotul cu diecii după mort.
La sosirea lor la casa mortului, jelania rudelor creşte, manifestându-se din ce în
ce mai zgomotos. Unele femei se cântă în casă lângă sicriu.
Mortul este scos din casă de către rudenii. Acesta nu va mai intra niciodată în
casa de unde va fi scos în ziua înmormântării, casa unde şi-a petrecut întreaga viaţă.
Fiecara loc de aici este legat de fiinţa lui. Toate acestea le ştiu cei ai casei rămaşi în
viaţă. Mortul e scos cu picioarele înainte, descoperit sau acoperit, după dorinţa rudelor
şi se închide rapid uşa după el ca să nu se mai întoarcă şi să mai ia cu el pe alţii ai casei.
După ce mortul e scos în curte şi aşezat pe o masă, femeile împart dulciuri
copiilor prezenţi la înmormântare.
După terminarea slujbei religioase, preotul ţine predica prezentând doar faptele
bune şi frumoase din viaţa mortului, iar la sfărşit îi citeşte pe toţi aceia de la care mortul
îşi cere , , iertăciune", de la cei apropiaţi lui cărora le mulţumeşte pentru tot ce-au făcut
pentru el cât a trăit, de la rude, de la prieteni, vecini.
La terminarea slujbei de înmormântare rudele se adună pe lângă sicriu ca să-l
mai jelească pe mort, căci altul nu se mai întoarce.
Cei numiţi iau sicriul spre a-1 duce la mormânt ; pe drum se fac 12 opriri
corespunzătoare celor 12 Evanghelii, când se fac rugăciuni, rudele se opresc din bocet.
Sicriul e dus la groapă ; la cap va sta preotul care va face ultimele rugăciuni, va
sfinţi groapa în care se va lăsa sicriul. Bocetele iau o mare amploare.
Fiecare creştin aruncă în mormânt un pumn de ţărână sau bani spunând , ,
Dumnezeu să-l ierte !", , , Fie-i ţărâna uşoară !".
La groapă rămâne groparul care astupa groapa, o aranjează, pune crucea, iar
florile le aşază pe pământ. Rudeniile poftesc la masă pe toţi cei care au condus pe
ultimul drum mortul. Cu această ocazie se împart de obicei oamenilor săraci hainele şi
diferite obiecte(paturi, perne) considerate utile pe lumea cealalaltă. Pomenile se fac la o
săptămână, la o lună, la trei luni, la şase luni şi la un an, urmând ca vreme de şapte ani
să se facă cel putin o dată pe an
După înmormântare se dau hainele mortului la săraci.
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Ritualurile înmormântării sunt foarte vechi, dar se
dintre toate celelalte chiar şi în ziua de azi.

păstrează

poate cel mai bine

Istoria cămăşii de cânepă ( P. Romaniuc, M. Ardelean )
Mai demult, în Rona de Sus, se cultiva mai ales secara, porumbul, grâul.
Printre altele ei cultivau plantele textile necesare confectionarii de îmbracaminte.
Cânepa era cea mai importanta dintre plantele textile cultivate , deoarece
constituia materialul de baza a "stofelor" din care se confectiona îmbracamintea si nu
numai.
Prelucrarea cânepii era mai degraba treaba femeilor. Fetele de marital
mosteneau de la parinti teren pentru cultivarea cânepii si toate uneltele necesare
prelucrarii: razboi de tesut, urzoi, bobine, fus, pieptene, hecela si melita. Aceste piese
facute din lemn se gaseau în toate gospodariile din comuna (în sura sau în podul casei).
Razboiul de tesut se regaseste si în zilele noastre si serveste la tesutul fetelor de masa,
stergarelor. prosoapelor si a altor articole ce astazi înca intra în zestrea unor fete.
Tesutul cânepii a ramas de domeniul trecutului.
De la cultivarea si pâna la tesutul cânepii era nevoie de multa munca si timp.
Samânta de cânepa se semana în luna mai pe un teren întins, care a fost pregatit înca din
toamna: arat si fertilizat cu îngrasaminte naturale (gunoi de pasare de curte). Dupa
semanat se grapa cu o grapa de forma dreptunghiul.
În luna iulie răsăreau doua feluri de cânepa: una cu flori si una cu seminte.
Diferenta dintre acestea este: cânepa cu flori este mai scunda ca cea cu seminte si cu
tulpina mai subtire. Cânepa cu flori se smulgea din pamânt mai devreme, cea cu seminte
doar în septembrie.
Cânepa cu flori se strângea în perioada 25-26 iulie, când deja era coapta, avea
culoarea galbena si florile se scuturau. Cânepa cu flori se alegea fir cu fir dintre cânepa
cu seminte si se plesnea de pamânt pentru a scutura pământul lipit de rădăcina. Se
smulgea din pamânt fir cu fir si nu se secera pentru a nu fi pierdere la fire. Se strângeau
câte şase palme de cânepa, care se legau în snopuri, <lupa care se legau câte 5-6 snopuri
la un loc si femeile duceau acasă pe spate aceste legaturi.
De acasa cânepa se transporta cu caruta la locuri amenajate de-a lungul
părâului Ronişoara pentru înmuiat (topit) si spălat. Înainte ca cânepa sa fie înmuiată
lacul se curăta, femeile scoteau nămolul din lac cu sapa, apoi îsi ridicau fustele,
ramânând în poale, intrau în lac si aşezau cânepa în apă. La sfârsit puneau deasupra
cânepii scânduri si apasau cu pietre ca apa sa acopere cânepa.
Cânepa se tinea în loc 2-3 saptamâni, între timp femeile mai ieseau la lac sa
verifice, daca nu a fost furata cânepa sau pietrele de pe scândura care apăsa cânepa.
Daca cânepa nu era apasată cum trebuia, ieşea la suprafaţa apei si nu se înmuia.
După 2-3 saptămâni verificau cânepa dacă s-a înmuiat bine. Scoteau din apă o
palmă de cânepă o uscau la soare, <lupa care o tocau cu meliţa. Cânepa se punea sub
bratul melitei si se lovea. Dacă era bine înmuiat atunci cădea pleava si ramânea doar
firul de cânepă. În cazul când cânepa nu era înmuiată bine se mai lăsa o saptamâna în
lac, <lupa care o scoteau o spălau bine si o duceau acasă cu căruţa.
Cânepa era pusă pe garduri la uscat apoi se lega si se punea în cuptor să se
usuce mai bine.
Ziua urmatoare se apucau femeile sa prelucreze cânepa cu meliţa si cu
dărăcitorul apoi se pieptăna pâna când firul devenea mătăsos si se strângea în fuioare.
Resturile rămase în urma prelucrarii constituiau câltii.
Toarcerea cânepii se facea în jurul lunii noiembrie, deoarece în timpul verii si
toamna se lucra pe câmp.
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Pentru a toarce cânepa femeile si fetele se strângeau în timpul saptamânii şi
sâmbata
în casa uneia dintre fete, unde se adunau şi ţineau şezătoare, cîntau cântece vechi, legate
desoartă, de munca câmpului, de dragoaste.
Dacă fata scapa fusul, flacaul îl fura si îl înnapoia doar contra unui sarut.
Astfel sezătoarele erau locuri de întâlnire a tinerilor unde se juca, se cânta si se
lucra. În luna ianuarie fetele trebuiau sa termine de tors cânepa. Cânepa toarsă se făcea
scule cu ajutorul unui răşchitor de lemn, dupa care urma oparârea ei. Se strângea cenusa
de fag, care se aseza în ciubar (vas mare din lemn) peste care se turna apa clocotita. Din
cenusa si apa fierbinte rezulta leşia în care se băga cânepa, dupa care o scoteau si o
puneau într-o cada (de lemn cu un orificiu la fund) să se scurga leşia. Ziua urmatoare
femeile spălau firele în pârâu. Oparârea firelor cu leşie s-a repetat toata ziua. A doua zi
în ciubar lângă firele de cânepa se aşezau si lenjeriile si se opăreau împreună.
Dupa opârâre a venit vremea spălării, ocazie cu care se organiza claca. Se
chemau 10-12 femei din vecini. Bărbăţii în prealabil curăţau pârâul si faceau loc pentru
spălat. Femeile clăteau cânepa si lenjeriile. Bărbaţii ajutau nevestele să stoarcă apa din
haine si cânepa apoi le duceau acasă.
Urma ca firele sa se usuce, dupa care femeile puneau firele pe vârtelniţă şi
făceau gheme. Apoi firele se întindeau pe urzoi pentru a putea fi întinse pe războiul de
tesut pe o laţime dorită.
Teserea cânepii începea în februarie-martie. Firele de cânepa erau amestecate
cu fire de lâna si se faceau lenjerii de pat, cămăşi, ştergare. Dacă mai adăugau si câte un
fir de aţă roşie cumpărat de la negustori, ţeseau si modele pe ştergare. Astfel de ştergare
se ţes si în zilele noastre.
Din câlţii cânepii se ţeseau izmene pentru bărbaţi, care erau aşa de tari încât
după spălare stăteau si singure în poziţie verticală. Astfel de izmene purtau doar bărbăţii
si flacăii din familii sărace. Din câlti se teseau si saci si cuverturi.
Deci cânepa cu flori era folosită în întregime. Cânepa cu seminţe lăsată pâna în
septembrie pe tarla , se smulgea din pământ, se lega snopuri. Se legau snopurile si le
agăţau cu capul în jos să se usuce mai uşor. Femeile treierau cânepa cu seminte.
Treieratul era o munca grea pentru trei femei, care lucrau una lânga alta cu mare atentie
si repede. Pentru a sufla pleava dintre seminte deschideau uşa şurii, facând curent de
aer. Semintele erau puse în saci si anul urmator semănat.
Firele de cânepa cu seminte rămase dupa treierat se prelucra în mod
asemanator ca si firele de cânepa cu flori. Aceste fire erau mai groase si culoarea firelor
era mai verzuie.
Toate lucrările cu cânepa se terminau în ajunul Paştelui. Pâna în aprilie se
prelucra cânepa, căci atunci venea primăvara si începeau muncile agricole (se puneau
cartofii, se tundeau oile).
Viata mergea mai departe, lucrurile se reluau de la început. ...
Iată cum arată procesul de la semănarea cânepii - pâna la croirea, coaserea
unei cămăşi, brodarea ei- totul exprimat în versurile mele, ca tinerii de astăzi să ştie şi
să respecte în acelaşi timp truda bunicilor şi a părinţilor lor:
Y KOpHTi CiM, ll'IKO BillJIH,
Ha roponi eecttoto ci11JIH,
YJiiTKY JeJieHi BHMHKaJIH,
Ta y ropcTKH KOJIOnHi o, uaJIH
I noKynH CKJianaJIH,
A noTiM ciM, HLIKO CTPYraJIH
l B MOLiipJIO HOCHJIH,
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y BOJlY KaMÎHHRM npm<Jia)laJIH,
llepe3 )lBa)lURTb )lHÎB nOJIOKaJIH
I no nnoTax cyurnnH,
Ha Tepnwui Tinanw,
Ha )lepryHui )lepranw,
noeicMO y KY>KÎJib HaBHBaJIH,
BepeTeHOM npRJIH,
Ha MOTOBHJIY npR>KY MOTaJIH,
Y 3YJibHHUÎ 30JIHJIH,
y nOTOUÎ npaHHKOM npanH,
Ha rpRJlUÎ cywHJIH,
Ha 1aMorn"IKY HanHHaJIH
I y KJiy6KH MOTaJIH.
Ha CHYBaJibKH cHyeanw,
OoTiM KpocHa HaBHBaJIH,
Ha nornui uieKH cyKaJIH,
l.J,iBKY y "IOBHHK 3aKJia)laJIHI TaK nonoTHO TKaJIH,
Ha KÎHUH nonoTHO
PyKaMH MÎpRJIH
I 3HOBY 30JIHJIH,
y BO)lÎ TeKylfÎH npanH,
00JIOTHO HanHHaJIH,
Ho>KHURMH KpoînH,
Y 60)l3HKH MOpIUHJIH,
XpecTHKOM o6MiTKH BHWHBaJIH:
TaK copo"IKY 3JIÎnHJIH,
TiJibKH noTÎM ri HOCHJIH!
MapiH AplleJIHH - Y'IHTeJibKa. neuciouepKa

U koreti simiacsko vijale,
Na horodi vesnoju sijale,
Ulitku yeleni vemekale,
Ta u horstke kolopni vjazale,
I dokupe skladale,
A potim simjacsko struhale
I u mocsirlo nosele,
U vodu kaminnjam prekladale,
Cserez dvadtsjati dniv polokale
I po plotach suschele,
Na terletsi tipale,
Na derhuntsi derhale,
Povismo u kuzjili navevale,
Veretenom prjale,
Na motovelo prjazju motale,
U zjulnetsi zolele,
U pototsi pranekom prale,
Na hrjadtsi suschele,
Na zamotjacsku napenale,

90
https://biblioteca-digitala.ro

I u klubke motale,
Na snuvalike snuvale,
Potim krosna navevale,
Na potatsi tsivke sukale,
Tsivku u tscovnek zakladale1 tak polotno tkale.
Na kintse polotno
Rukame mirjale
I znovu zolele,
U vodi tekucsji prale,
Polotno napenale,
Nozjetsiame krojile,
U bodzeke morschele,
Chrestekom obmitke veschevale:
Tak sorochku zlipele,
Tilike potimji nosele!
Maria Ardelean -

învăţătoare-pensionară

Ce mai confecţionau femeile? ( M. Ardelean )
Aproape în fiecare gospodărie exista război de ţesut. Era una din îndeletnicirile
de bază ale femeilor din sat. Din firul de in şi cânepă ţeseau material pentru cearceafuri,
feţe de mese, prosoape, desagi, saci , preşuri, traiste. Din firul de lână albă sau gri ţeseau
cergi în dungi, iar mai târziu covoare. Toate acestea erau considerate zestrea familiei. În
perioada anilor 1948 - 60, apar covoarele de lână cu motive florale . Prima femeie din
sat care a ţesut un astfel de covor, dovedindu-se a fi foarte abilă şi creativă a fost Magas
Ana. După anii 70'apar covoarele, , modernizate" cu fir numit, , haras" cu diferite
motive nu doar cele florale.
LEGENDA DESPRE OLEXA DOVBUSCH
Credem că, pentru elucidarea legendei despre Dovbuş - un fenomen de largă
circulaţie-, cum, dealtfel, un subiect de această natură este întâlnit la mai toate
popoarele lumii, care îşi respectă, perpetuează tradiţia folclorică, atât orală cât şi cea
scrisă, întânită şi în arealul oral maramureşean, -specific şi comunei RonadeSus.
Circulat ia orală a legendei în Rona deSus a dat naştere şi poreclei „ Doboş",
toponimului „Doboşove" - sau „Hriţkove "-locul, unde, nu demul, sătenii mai săpau în
căutarea presupusei comori ascunse de vietazul Dovbuş. - Se mai întâlneşte toponimul
„ Doboneaş ", aflat la hotarul comunei, pe drnmul, ce duce spre Sighet.
Credem că, prin acest material vom completa golul din celelalte monografii
ale comunelor cu populatia majoritară ucraineană din Romănia, în special ale celor
aflate în nordul ţării, pe unde a colindat legendarul Olexa Dovbuş.
Întotdeauna legenda conţine un sâmbure de adevăr, fapt dovedit de cercetători
antropologi, folclorişti, care se ocupă de acest fenomen cultural - izvor nesecat, din care
îşi trag rădăcinile nestematele culturii universale. Antropologia cuvântului legendă. ..
Pe teritoriul României , legenda despre Dovbuş se întâlneşte atât la ucrainenii din
Tulcea, Banat, Suceava, Satu Mare, cât şi la ucrainenii din Maramureş. Dovadă faptul
că poeziaual orală, legendele sunt factori consolidatori în transmiterea din generaţie in
generaţie a culturii unui popor. 1. Mikola Pavliuc, Ivan Robciuc
Olexa Dovbuş (* 1700, Pecenijen, raionul Kolomeia - + 24 august 1745, satul Kosmaci,
raionul Kosiv) - este unul din conducatorii haiducilor din Karpaţi).
- „Cel care, până nu demult , era cneazul şi vladica acelor munţi, vulturul
acelui aer, cerbul acelor văi, domnul domnilor până dincolo de apele Nistrului? -
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Dovbuş! În faţa căruia tremurau atât cei curajoşi, cât şi cei încrezuţi? În faţa lui
Dovbuş!(lvan Franko).
În constelaţia eroilor naţionali al Ucrainei străluceşte chipul eroului fară
pereche - Olexa Dovbuş. Haiducismul carpatic a lăsat o adâncă urmă în istoria
poporului ucrainean. Şi până în prezent în Subkatpatia, Zakarpatia, şi Bukovina găsim
peşteri, stânci, răuri, văi, pe care poporul îi leagă cu lupta împotriva iobăgiei - a
haiduciei şi cu conducătorii lor slăviţi, care se luptau pentru eliberarea ţărănimii
subjugate.
Studiind documentele de arhivă, oamenii de ştiinţă delimitează cert provenienţa
socială a lui Dovbuş. Ei scriau că tatăl lui Dovbuş - Vaseli Dovbuş „în anul 1739 ,
împreună cu soţia sa, era camornic în Pecenijen, la bogătaşul Havrelo Tverdiuk, era
sărac şi avea doar câteva oi. Oile, care erau păscute de către Olexa Jolob, împreună cu
oile sale, care făceau parte din turma obştii Markivka, iar oile erau „toată averea
părinţilor săi, neavând altă avere".
Cât despre originea săracă lui Olexa Dovbuş glăsuiesc faptele istorice. Astfel,
în Stanislav(Colomeia de azi, regiunea Ivano Frankivk), în anul 1739, un apropiat al al
familiei - ciobanul Olexa Jolob, la înterpelările judecătorilor a răspuns, că „bătrânul
Doboş locuieşte la gazda mea Tverdiuk - în cămară". În actele judecătoreşti se notează,
că în data de 26 iulie 1739, pe banca acuzatilor „a fost adus şi interogat gospodarul cu
numele dwe Havrelo Tverdiuc, la care, în cămară, locuiweşte Vaseli Doboş". Deci,
Vasili Doboş aparţinea păturii celei mai mari apopulaţiei săteşti - a camomicilor, care
nu aveau nici măcar casa lor şi erau obligaţi să locuiască în cămară. Unica lor
modalitate de a exista, după afirmaţiile contemporanilor, erau, pentru familia Dovbuş câteva oi, care se aflau, la munte, în turma lui Markoveţkii, sus, pe păşunile muntoase.
Aceaastă turmă era păstorită de către un cioban, care era angajat pentru un an, în
schimbul unei sume stabilite. Un astfel de cioban, în varaanului 1739, era un anume
Olexa Jolob, care era schimbat de către Vasil Dovbuş, angajat şi el de către obşte ca
cioban, unde, deseori urca la munte şi Olexa Dovbuş.
Mult timp nu se putea stabili anul exact de naştere a lui OlexaDovbuş. Doar în
baza datelor academicianului M. Hruşevshi s-a clarificat, că Dovbuş s-a născut în 1700,
în satul Pecenijen (regiunea Ivano Frankivsk). Fără îndoială, copilăria sa, Olexa şi-a
petrecut-o ăn sărăcie. Nu o dată, copil fiind, nu o singură primăvară, Dovbuş urca
muntele împreună cu tatăl său, ca cioban. Încă de pe atunci el era martor a
înselăciunilor, batjocurii şi asupririi din partea arendaşilor, care, alergând după cătiguri,
nu ţineau cont de nimic.
Din materialele jedecătoreşti este cunoscut faptul că Olexa avea un frate Ivan şi
o soţie, care era părtaşă la acţiunile din 1741-1745. Ea, bineânţeles, în 1741 făcea parte
din tabăra haiducilor, despre aceasta se aminteşte în procesul intentat de şleachtă, care
întreba la proces „unde este soţia lui Dovbuş''.
Înainte de a discuta despre actiunile haiducilor, trebuie, neapărat, atrage atnţia
asupra numelui de „Dovbuş". Căci, în izvoarele istorice, în creaţia populară orală şi alte
materiale, numele lui este prezentat diferit. Încă în anul 1840 K. Vuiţiţkei scria, că „era
numit Doboş pentru faptul că tatăl său posibil să fi fost toboşarul armatei". De aceeaşi
părere sunt şi alţi cercetători, deşi presupunerile lor nu sunt întărite de nici un fact.
Singurii apărători ai ţăranilor subjugaţi erau haiducii, denumiţi în popor „băieţii
negri". Despre haiducii curajoşi, puternici şi drepţi încă pe atunci se năşteau povestiri,
legende. Tănârul Olexa, fără îndoială, nu numai că au auzit de la ţărani şi ciobani de la
munte despre haiduci, dar a putut să-i şi vadă, să-i întâlnească la munte, unde ei deseori
se opreau, ca să se odihnească şi să afle de la ciobani informaţii complete despre „lumea
şleachtei".
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neavând averi mari, ca alţi ţărani, dezmoşteniţi de către
mama şi a plecat în haiducie, ca să se lupte pentru adevărul
ţăranilor. „Ş-a decis Olexa, - se aminteşte în povestire, - şi a plecat să zdrobească pe
acei domni, care-şi bătea joc de ţărani". Un curaj neobişnuit, hotărâre, puţin talent
organizatoric, ura împotriva duşmanilor au făcut ca în jurul lui Dovbuş s-au strâns
haiducii, cu care el dădea atacuri asupra şleachtei şi a arendaşilor. Pentru eroism şi
cinste, poporul îl preţuia pe Olexa. Chiar şi monarhii austrieci recunoşteau, că Dovbuş
„este respectat nu pentru hoţia obişnuită, deşi el omora şi distrugea, dar, era considerat,
ca un erou, pe care poporul îl ţinea la mare respect. .. " .
Ieşirile lui Olexa Dovbuş -nu este un episod din istoria luptei ţărăneşti pe
pământurile ucrainene de vest, ci ca un rezultat just al dezvoltării haiduciei în decurs de
300 de ani. Acţiunile lui Dovbuş - sunt cele mai strălucite pagini din istoria luptei
ţăranilor din nordul ucrainei împotriva asupririi sociale şi naţionale. Olexa, încă da la
primele acţiuni s-a proslăvit în faţa poporului simplu, care a crezut în el şi l-a sprijinit cu
ce putea.
Primele relatăriri despre acţiunile lui Dovbuş şi haiducii săi întâlnim în
documentele din 1738. Deşi se poate presupune faptul că el acţiona şi mai înainte, chiar
dacă aceasta nu este fixat în documente istorice. În izvoarele scrise din 1738 noi am
aflat despre el ca despre un haiduc, care conduce o tabără. Nu se poate ca Dovbuş,
anerior, să nu fi fost în aceea tabără ca simplu haiduc. Dar acest fapt necesita timp. Între
1738-1739
Olexa Dovbuş îşi desfăşoară acţiunile în zona Pecenijenului, iar mai târziu - şi
în toată ruta Iablonivsk. Atunci, Dovbuş a tulburat liniştea schleachtei din satul său natal
- Pecenijen. Uneori, ţăranii căutau adăpost şi în unele cazuri de certuri interne,
considerându-l unicul om drept.
Între anii 1740-1741, Dovbuş, sub presiunea armatei schleachtei (armata
poloneză), era obligat să părăsească împrejurimile Pecenijen şi Iablunivka, si să se
retragă pentru un scurt timp pe muntele Bukoveţ, unde a ordotat haiducilor ca să se
odihnească un timp. După care, de aici a început să atace din nou gospodăriile şi averile
schleachtei nu numai în Colomeia, ci şi în Bucovina şi în Zakarpatyia. Aici credem că
ne inersectăm cu tem alucrării noastre monografice despre comuna Rona de Sus, care se
află doar la câţiv akm de graniţa cu actualua regiune Zakarpatzia.
După moartea lui Dovbuş, între soldaţii poloneji din Zakarpatzia s-au iscat
controversele:fiecare dorea să se laude în faţa hatmanului Potoţchi şi a kniaghinei
Iablonovska cu „devotamentul şi fapta demnă de lăudat", omorându-l pe haiduc. Şi nu
este important cine a pregătit crima. Important este faptul că se ştie cine a făcut
o:chleachta! Şi aceasta s-a întâmplat în 24 august 1745. Iar, despre Olexa Dovbuş şi
până azi se cântă cântece, se deapănă în popor povestiri. Cântecul despre Dovbuş este o
nestemată! Întâlnită în mai multe variante în Rona de Sus, redăm una dintre ele:
Olexa

Dovbuş,

şleachtă, şi-a lăsat tatăl,

Oii no-ny.u raii JenetteHbKMii XO.UHTb )J,os6yw Mono.ueHbK\iî,
Oj po pud haj zelenenkâj chodeti Dovbuch molodenkâj,
Ha HilKOHbKY ttam1rar, TonypueM Cll ny.un11par!
Na nijeniku naliahaje, topurţem sja pudperaje!
Oii, s\, xnonui, CBbITOM-CBblCTOM, Jacbmar CTeJKKbl nblCTOM.
Oj, ve, chlopţi, svâstom-lâstom, zasâpaje stezke lestom!
Oii, Bbl, xnonui, 6iroM-6iroM, JaMiTaf cTelKKbl cttiroM.
Oj, ve, chlopţi, bihom-bihom, zamitaje stezku snihom!
A6b1 KYTbI He MbIHYTbI, .uo KocMaqa nosepHYTbI.
Abâ Kutâ ne mânutâ, do Kosmacja povemutâ!
)J,o KocMaqa, Ta ii .uo )J,JsiHKbI, .uo lliTecpattosoî JKiHKbI.
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Do Koshmacja, taj do Dzvinkâ, -do Schtefanovoji zinkâ!
-,l1;06pb1H: eeqyp, lliTecpaHoea!- Ub1 eeqep11 B)l(e roTOea?
-Dobrej vetciur, Schtefanova!- Csâ vetcerea vze hotova?
-A eeqep11 He roToea, 60 lliTecpaHa He f .noMa.
-A vecherea ne chotova, bo Schtefana nema doma.
YH noi"xae nomoeaTi, MO)l(e 6y.ne Ho'lyeaTbI.
Un pojichav poliuvatâ, moze bude nochuvatâ.
lliTecpaH nyH:woe Ha po6ory, noeepHyca y cy6oTy.
Schtefan pujschov na robotu, - povemetsja u subotu.
-Ui 6y.new HaM YTBOp11Ti? -UbI CaMiM C11 .no6yeaTi?
-Tchâ budesch nam utvoreatâ?- Tcheâ samâm sja dobuvatâ? ..
-8 MeHe .neepi Ticoeii", Ha HbIX 3aMKbI CTaJieeii".
-V mene dveri tăsoviji, na nâch zamkâ staleviji! ..
. He noMO)l(YTb 3aMKbI Teoi", 11K ny.nonpJO nneqi ceoî.
-Ne pomozut yamkâ tvoji,jak pudstavliu plechi svoji ...
,ll;oe6yw Haqae HaJIHaTbI, cTaJibI .neepi ca naMaTbI.
Dovbusch nachav naljahatâ, stalâ dveri sa lamatâ.
,ll;oe6yw .neepi y.nKpb1ear, lliTecpaH e ,ll;oe6ywa CTPÎJI11f.
Dovbusch dveri utkrâvaje, Schtefan v Dovbuscha striljaie .
.}IK ycTPiJibIB e npaee nne'le, a 3 nieoro KpOBWI Teqe.
Jak ustrilâv v prave pleche, a z livoho krovtsea tetce,
lio 3Hae .no6pe nouiJij[ŢbJ, ,ll;oe6yw 6y.ne noMepaTbI
Bo ynav dobre potsileatâ, Dovbusch bude pomeratâ.
OH:, BbI, xnonui, oii:, BbI Moi", B03bMiTb MeHe 3 XbJ)l(Î Toi".
Oj, vâ, chloptsji, oj, ve moji, voymit mene z chatâ toji!
OH, BbI, xnonui, BbI, Mono.nui, 6epiT MeHe Ha Tonopui.
Oj, ve, chloptsi, vâ molodtsi, berit mene na toportsi!
liepiTb MeHe Ha TOnopi, 3aHeciTb H11 e qopHi ropbI.
Berit mene na toportsi, znesit nja v csjomi horâ.
3aHeciTb H11 e Bepxoebrny, .ne po.nbleca, - TaM Haii: 3rhrny.
Zanesit nja v Verchovânu, de rodâvsa - tam naj zhânu!
TaM pO./lbIJibICb H11Hbo H: Mani, -TaM 11 6y.ny cnoqieaTbI.
Tam rodâvsja njanio j mama, tamja budu spochivatâ!
Cpi6noM-3JIOTOM no.niniTc11, Ta H: 3a MeHe He )i(ypiTbC11.
Sriblom-zlotom podilitsja, ta j za mnov sja ne zuritsja!
lliTecpaHOBi .naii:Te MipKy, 60 j[ JIJ06bIB H:oro )l(iHKy.
Sctefanovâ dajte mirku, bo ja liubâv jeho zinku.
lliTecpaHbICi .naii:Te CaJia, 60 BOHa MeHe KOXaJia.
Sctefanâsi dajte sala, bo ona mene kochala.
TaH: TOnipui 3aHexaH:Te, KbipBbI 6ypw He nponb1eaii:Te.
Taj topirtsi zanechajte, kârvâ bursche ne prolâvajte!
lio KpOB JIIO./lCbKa - He BO.llb1U11, npOJibIBaTbl He fO./lblTbC1!.
Bo krov liudscha - ne vodâtsja, prolâvatâ ne hodâtsja .
.}IK 6y.neMo raJ.nyeaTbI, )l(OHaM npae.nb1 He Ka3aTb1!
Jak budeme gazduvatâ, zonam pravdâ ne davatâ.
He )i(ypiTbC11, naHe-6parr11, - me noecTaHe H: 3aKapnarr11!
Ne zuritsa, pane-bratja, - sche povstane Zakarpatja!
OH:, nony.n raH: 3eJieHeHbKbIH XO./lHT ,ll;oe6yw Mono.neHbKbIH.
Oj popud haj zelenenikâj chodât Dovbusch molodenikâj !
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Balada a fost culeasă în anul 1978. Rona de Sus.
Informator: Anna Romaniuc, 80 de ani

Tradiţia locală cuprinsă

În fragmente lingvistice
I. Glosar dialectal din comuna Rona de Sus întocmit de prof. dr. Ivan Reboşapca şi
studenţii -Paul Romaniuc, Irina Petreţchi, Grijac Mariana şi Magas Viorica.
2. Prof. dr. N. Pavliuc şi prof. dr. I. Robciuc - "Ucrainian dialects in Romania"- dialectal
text; Edmonton-Lviv-New York-Toronto, 2003.
3. Volodimir Hrabovetschij. "Oleksa Dovbusch", Lviv, Ed. "Svit'', 1994.
4. Ivan Chlanta. "Pisnja nad Karpateme". Uzjhorod. Ed. "Karpate", 1994.
5. Ivan Robciuc. "Studij I statji". Ed. "Mustangh". Bucureşti, 1999.
6. Studii şi articole. Voi. III. Societatea de Ştiinţe Filologice din Romania. Baia Mare,
1981.
7. "Balade rodenno-pobutovi stosunke". Kiev. "Naukova Dumka", 1988.
8. Gheorghe Vrabie. "Eposul popular românesc". Ed. „Albatros''. Bucureşti, 1983.
9. Ion Bogdan. „Calendarul Maramureşului". Centrul de îndrumare a creaţiei populare şi
a mişcării artistice de masă". Baia Mare. 1980.
Întocmit de prof. drd. Paul Romaniuc
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Pintea Viteazul în Maramuresul
, Istoric
Prof.dr.Lozbă Raluca
Colegiul Na/ional „Dragoş Vodă"
Sighetu Marmaţiei

La 14 august 2013 s-au împlinit 31 O ani de la un eveniment dramatic, cu
profunde pentru maramureşeni, moartea haiducului şi oşteanului Pintea
Viteazul, care a fost ucis în timpul atacului pentru cucerirea Cetăţii Baia Mare. Faptele
lui Pintea Viteazul au rămas bine reprezentate în folclorul românesc. Figura şi acţiunile
lui de luptă împotriva asupritorilor s-au răspândit pe o vastă zonă: Maramureş, Oaş,
1
Bistriţa-Năsăud, Moldova, pătrunzând până în Câmpulung Moldovenesc. Adrian Fochi
menţionează că la ucraineni există o baladă în care personajul principal e haiducul
român Pintea Viteazul. Pentru creatorul popular, viaţa şi faptele lui Pintea au constituit
o sursă generoasă şi propice de inspiraţie.
Creaţia populară l-a imortalizat în legende, poveşti balade, colinde, piese de
teatru. Ion Pop Reteganul afirma că „Pintea era exponentul săracilor, care lupta contra
asupritorilor".
Poezia populară din Maramureş a intrat în sfera de interes a specialiştilor abia
în al şaptelea deceniu al secolului al XIX-iea, după aprecierea folcloristului Dumitru
Pop 2 • De atunci s-a bucurat de interesul culegătorilor şi al celor pe care i-au interesat
caracteristicile ei. Creaţia epică românească ocupă un loc fruntaş pe plan european din
punct de vedere cantitativ. „Suntem printre popoarele care cunosc un număr mare de
subiecte şi motive epice, foarte multe originale, ceea ce îndreptăţeşte afirmaţia că
românii au contribuit esenţial la creaţia epică europeană".
Specia cea mai apreciată de la începuturile folcloristicii a fost balada, numită
şi hore voiniceascăsau cântec bătrânesc. Vechimea ei în Europa datează din Evul
Mediu timpuriu cunoscând în timp o consistentă dezvoltare. Primele culegeri de folclor
datează din secolul al XVIII-iea, în ele se reflectă viaţa în lumea feudală, deşi există
unele balade în care se regăsesc terne şi motive mai vechi.
Repertoriul românesc al baladelor însumează aproximativ 330 de tipuri, peste
250 alcătuiesc zestrea clasică ce cuprinde baladele cu cea mai largă răspândire şi care au
forme artistice rafinate. Cercetătorii români au grupat baladele în trei mari grupări:
fantastice, eroice, nuvelistice. Baladele eroice cuprind cântece haiduceşti (voiniceşti
dar şi hoţeşti), cântece în care protagoniştii sunt haiduci vestiţi, dar şi cântece vitejeşti în
care eroii sunt personalităţi istorice marcante: domnitori sau conducători de oşti (Mihai
Viteazul, Gruia). Baladele eroice au ca protagonist voinicul viteaz care izbândeşte
datorită calităţilor sale, de cele mai multe ori hiperbolizate.
Protagoniştii acestor balade se grupează în viteji şi haiduci. Faptele povestite
în aceste creaţii sunt tipizate. Dacă e vorba de cântecele bătrâneşti de vitejie, ele
surprind luptele cu cotropitorii turci şi tătari, eroii fiind consideraţi modele
comportamentale. Ca şi eroii viteji, haiducii au şi ei însuşiri eroice, dar adversarul lor
este cel intern, domnitorii sau clasa feudală stăpânitoare. Haiducul se vădeşte apărător al
celor obijduiţi, îi despoaie pe arendaşi, pe boieri şi se socotesc răzbunători ai săracilor.
Alături de aceşti haiduci au activat şi o seamă de hoţi (lotri sau pribegi), uneori
implicaţii

'Adrian Fochi, Cântecul epic tradifional al românilor, Editura Ştiinlifică şi Enciclopedică, Bucureşti 1985, p.

460
'Dumitru Pop, Folcloristica Maramureşului, Bucureşti 1970 p. 25-30
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distincţia

dintre ei fiind greu de observat. Totuşi creaţiile epice despre cei din urmă
nu au rezistat în timp.
Baladele haiduceşti oglindesc faptele unor haiduci mai vechi în timp: Corbea,
Toma Alimoş, Miu, dar şi ale unor haiduci mai noi, din secolele al XVIII-iea şi al XIXlea, aceştia fiind din punct de vedere istoric identificabili: Pintea Viteazul, Iancu Jianu,
Bujor, Vasile cel Mare. Aceste balade relatează destul de veridic întâmplări, adesea
oprindu-se la momentul morţii protagonistului (Toma Alimoş, Pintea).
Concepţia populară aduce în discuţie prototipul voinicului, exponent al unor
înalte calităţi umane. Se poate vorbi de un tipar în care vom recunoaşte tipuri umane ce
sintetizează personalitatea mai multor indivizi care au rămas în memoria colectivă.
Haiducul îşi iubeşte locurile natale, are însuşiri supranaturale, mai ales este invulnerabil
ca şi Ahile în timpul luptelor şi al încleştărilor cu duşmanii.
Pornind de Ia aceste consideraţii vom aminti sumar câteva date despre Pintea
Viteazul, personaj real ale cărui fapte au fost consemnate în diferitele documente ale
vremii în care el a trăit. Pintea este, neîndoielnic, o personalitate reprezentativă a
maramureşenilor la sfărşitul sec. al XVII-iea, pentru lupta dusă pentru libertate şi
credinţă. Din datele istorice şi cele oferite de creaţia populară orală, fixate în scris de
cărturarii Maramureşului, vom creiona personalitatea haiducului spre a vedea cum se
încadrează în tipologia viteazului.
Data naşterii lui Pintea e unanim acceptată ca fiind 25.02.1670. Locul naşterii
lui a iscat multe discuţii şi păreri. Astfel istoricul Ioan Mihalyi de Apşa sustinea în anul
1900 în lucrarea Istoria comitalului Maramureş. Diplome maramureşene' că Pintea ar fi
descendentul unei familii nobile din Budeşti. Acestei păreri se aliază folcloristul Ion
Bârlea, istoricul Alexandru Filipaşcu, prozatorul Pavel Dan. Alţi cercetători cred că ar
putea fi originar din Vad sau Săpânţa, oricum ei leagă locul naşterii de spaţiul
Maramureşului Istoric. Alţi cercetători,cum ar fi Ioan Pop Reteganul, Dariu Pop, Vasile
Rebreanu, se bazează pe unele documente şi susţin că s-a născut la Măgoaja, zona
menţionaţi

Lăpuşului,.
Totuşi,

cele mai interesante creaţii populare despre haiduc au fost culese din
Ieud, Vad, Călineşti, Breb, Văleni, Onceşti, adică în satele
de pe Valea Marei, Valea Izei şi Valea Cosăului. Desigur că există foarte multe creaţii
epice şi lirice legate de Pintea şi în zona Lăpuşului sau în Oaş. La Budeşti se păstrează
cămaşa de zale şi coiful haiducului, răscumpărate cu bani mulţi de localnici la biserica
veche.
Multe sunt toponimele ce fixează un spaţiu real în care a haiducit Pintea:
Izvorul Pintii, Casa lui Pintea, Fântâna lui Pintea, Făgădău! lui Pintea, locuri în care a
poposit cu cetaşii lui.
Pintea a început să acţioneze mai întâi la Baia Sprie în 1694. A participa la
răscoala curuţilor condusă de Francisc Rakoczi II, principele Transilvaniei care voia
independenţa Ungariei. În această acţiune Pintea a avut un rol de seamă având sub
conducerea sa 1500 de oşteni 2 . Participarea populaţiei româneşti la răscoala lui Rakoczi
s-a datorat şi speranţei românilor de a-şi îmbunătăţi starea social-economică deoarece
principele promisese că va îmbunătăţi situaţia ţărănimii, că va curma mizeria dar şi
3
dorinţei de a stopa prozelitismul religios catolic •
Pintea a acţionat în Rona (Coştiui), în zona Gutinului şi, după cum reiese din
documente, a pregătit în vara anului 1703 asediul asupra Băii Mari. Istoricul Valer
localităţile Budeşti, Săpânţa,

'Ioan Mihaly de Apşa, Istoria comitalului Maramureş. Diplome maramureşene, Tipografia lui Mayer şi
Berger, Sighetu Marmaţiei, 1900, p.561
'Vasile Gaftone, „Graiul Maramureşului", 19 august 2013
3
CălinFelezeu, Pintea Viteazul intre adevăr şi legendă, Editura Proema, Baia Mare, 1998
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Hossu bazându-se pe Jurnalul intim ţinut de Mihaly Teleki cel Tânăr, căpitanul suprem
al Districtului Chioar a descoperit modul cum şi de către cine a fost ucis prin trădare
Pintea. El a fost ucis nu în 14 august, ci în 22 august 1703, căzând eroic în luptă,
împuşcat. Se pare că a fost trădat chiar de Rakoczi, deoarece dobândise notorietate şi
constituia un real pericol, atât pentru împăratul Leopold I al Austriei, cât şi pentru
Rakoczi care voia suprimarea fostului său aliat, fiindcă Pintea lupta pentru autonomia
Transilvaniei, dar neîncorporată în Ungaria 1•
În condiţiile oprimării sociale, economice şi religioase îşi începe Pintea
activitatea haiducească împreună cu cetele lui, care necesitau cheltuieli de întreţinere.
Ca haiduci, Pintea şi ai săi atacau şi jefuiau bogaţii: negustori armeni şi evrei bogaţi, dar
şi români nobili şi din ceea ce luau dădeau celor săraci. De aceea se bucurau de simpatia
ţăranilor din rândul cărora făceau parte, ţărani din satele Hoteni, Budeşti, Călineşti,
Breb, Deseşti, Sârbi, dar şi din Lăpuş şi Oaş.
Românii au fost loviţi în calitatea lor de creştini ortodocşi. Religia lor nu era
agreată de cuceritorii unguri încă de la crearea regatului Ungariei sub influenţa bisericii
catolice. S-a încercat mereu convertirea lor la catolicism, dar fără succes. Doar
conducătorii cneji acceptă convertirea spre a nu-şi pierde privilegiile şi pentru a fi
confirmali ca nobili cu diplome.
Incă din 1595 Mihai Viteazul a luat biserica ortodoxă sub protecţia sa, biserica
românească din Transilvania a depins ierarhic de biserica din Ţara Românească.
Domnitorul construieşte la Alba Iulia o biserică mitropolitană ortodoxă, numind ca
episcop al Maramureşului pe Arhimandritul Serghei de la Tismana. Tot atunci s-au
întemeiat şi câteva mânăstiri care după alungarea voievodului din Transilvania au fost
pustiite. După cum susţine prof. dr. Nuţu Roşca în lucrarea Sfântul Ierarh Iosif
Mărturisitorul din Maramureş 2 Pintea Viteazul este o personalitate istorică remarcabilă.
Ca erou al luptelor de apărare a valorilor etnice împotriva habsburgilor Grigore Pintea
lupta pentru obţinerea de drepturi naţionale şi sociale, precum şi dreptul la
credinţa .strămoşească.

In perioada acţiunilor lui Pintea, Transilvania a trecut de la o stăpânire la alta,
de la Imperiul Otoman la cel Habsburgic. În asemenea condiţii Pintea a devenit „spaima
bogaţilor şi mila săracilor" faptele sale înscriindu-l în tiparul justiţiarului care apără pe
cei săraci şi obidiţi. „Haiducii ... erau singurii apărători ai poporului faţă de domnii
destrăbălaţi. Pe Pintea îl blăstămau numai asupritorii, iar cei săraci îi binecuvântau,
imortalizându-l în balade şi legende" 3.
Parcurgând bibliografia legată de viaţa şi faptele haiducului, cumpănind
diferite despre locul naşterii lui, data morţii, statutul social real al căpitanului şi
„voinicului de codru", vom încerca să schiţăm un portret al haiducului, aşa cum reiese
din variantele baladelor, poveştilor, colindelor din Maramureşul Istoric, începând cu
cele mai vechi culegeri tipărite, înregistrate de la performeri vârstnici. Balade despre
haiducul Grigore Pintea Viteazul au apărut încă în 1877 (Braşov).
Am ales cele mai reprezentative balade culese din satele Maramureşului Istoric
de folclorişti consacraţi:
I. Tit Bud, Poezii populare din Maramureş, 1908
2. Ion Bârlea, Literatura populară din Maramureş (Balada „Pintea Viteazul"
culeasă din Berbeşti) voi. I, p.14
părerile

'Valer Hossu, Elita Chioarului, 2011, pp. 189-199.
NuţuRoşca, Sfântul Ierarh Iosif Mărturisilorul din Maramureş, Baia Mare 2000
CălinFelezeu, Op. cit p.62

2
1
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Tache Papahagi, Graiul şifolklorul Maramureşului, 1925 („Horia Pintii",
culeasă din Budeşti în 1920)
4. Petre Lenghel Izanu, Poezii şi poveşti populare din Maramureş („Pintia la
munte-o suit" şi o variantă mai amplă „Versu Pintii celui viteaz"). Acesta
precizează că balada a fost compusă după variantele locale care circulau în
zonă de preotul Ioan Coman din Moisei, care a notat-o în caietul de
„verşuri" cu litere chirilice, această piesă folclorică a transcris-o cu litere
latine Nicolae Doroş, fost preot din Breb. P. Lenghel Izanu menţiona că
balada este în colecţia lui Nicolae Pipaş din satul Tisa.
5. „Balada lui Pintea" culeasă de prof. Ion Vancea (colecţie personală)
6. Colecţia lui Laurenţiu Mihaly ce cuprinde balade şi tradiţii locale despre
Pintea, cu varianta „Horia Pintei" în care e inclus episodul luptei de la
Baia Mare, publicată în „Acta Musei Maramorosiensis" voi. 5, „O
culegere de folclor din Maramureş de la jumătatea sec. al XIX-iea" de
muzeografului Ioan Boroica.
7. Antologia de folclor din judeţul Maramureş, „Pintea" cu menţiunea că e
culeasă de Iordan Datcu, pe urmele lui Ion Bârlea, din Berbeşti.
8. „Corinda Pintii" culeasă de Titus Bilţiu Dăncuş şi cinci variante culese din
Călineşti (4) şi Văleni (I) şi de Pamfil Bilţiu în 2003, în Studii de
etnologie românească, voi. 2 p. 58, editura Saeculum I.O. Bucureşti. Aici
este inclusă notarea muzicală a unei colinde, performer Berciu Petre,
1
făcută de Constantin Arvinte şi Isidor Râpă •
9. Antologia Cu cât cânt, atâta sânt( 1989) care include o variantă a baladei
„Horia lui Pintea Viteazul" cântată de Victoria Darvai, prima interpretă în
timp care a pus-o în circulaţie pe calea radioului.
Baladele au influenţat colindele care îşi au punctul de plecare în aceste creaţii
epico-lirice. Colindele au circulat în paralel cu baladele, având multe variante şi multe
motive comune cu acestea.
1. Un interesant text „Pintea Viteazul" a fost luat în considerare de noi, fiind
inclus în lucrarea lui Călin Felezeu, pp. 74-79. Varianta a fost culeasă de
Nicolae Trâmbiţoniu şi preluată de autor din Antologia de literatură
populară, Editura Academiei, Bucureşti 1953, pp. 396-408.
2. Interesante sub aspectul informaţiei au fost colecţiile publicate în revista
„Memoria Ethnologica" de-a lungul anilor: colecţia Titus Bilţiu-Dăncuş,
colecţia Mihai Canciovici, colecţia Ioan Dunca, colecţia Augustin Micu
unde sunt incluse poveşti şi povestiri despre Pintea păstrate în memoria
colectivă consemnate de colecţionari şi repovestite.
Din textele aduse în discuţie se observă că Pintea a pătruns în sufletul omului
de la ţară acumulând calităţi ce îl tipizează ca viteaz, dar îl şi individualizează ca
individ. Variantele cercetate culese din Budeşti, Berbeşti, Breb, Onceşti, Văleni,
Călineşti oglindesc în marea lor majoritate sfărşitul dramatic al haiducului. Haiducul din
Maramureş are trăsături comune cu cel de dincolo de munţi. Acelaşi cadru natural,
acelaşi tip de viaţă, cu perioade de avânt sufletesc şi luptă. Fie că se numeşte haiduc,
voinic, hoţ, lotru, pribeag, el este un răzvrătit, dornic de libertate şi răzbunare. Pradă
pentru el spre a trăi, dar împarte săracilor. Puternica personalitate a lui Pintea a fost în
stare să dea naştere la balade ample şi de largă circulaţie.
3.

0 variantă a colindei lui Pintea a fost culeasă din Onceşti în 1913 de Bela Bartok în „Studii de etnologie
vol.2 p.66

1

românească"
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În textele în discuţie întâlnim motive literare specific româneşti, dar şi
motive de circulaţie universală incluse în ţesătura epică prin contaminare cu alte
creaţii din alte zone. Astfel unele motive se vor regăsi în colinde.
În varianta culeasă de Ion Bârlea, care e şi cea mai citată în studiile de folclor
regăsim motivul visului premonitoriu, ce-i anunţă sfârşitul: ,,Numai eu că am visat/
Cal fără ţţfrăşagl Capu fără comănaci Puşcă nouă ruptă-n două/Şi pe mine în
bdicauă". Acest motiv îl întâlnim şi în varianta lui Laurenţiu Mihaly. Pintea stă cu
ortacii ,,.sub poale de codru verde" (Bârlea) sau „în munte să suie" (Iordan Datcu şi P.
Lenghel Izanu), în munţii Maramureşului, pe Gutâiul cel înalt. Se conturează cadrul
natural, spaţiul concret în care se localizează acţiunea, un loc protector pentru voinici.
Apar şi elemente topografice. Având nevoie de mâncare şi muniţie Pintea le cere
fârtaţilor să meargă la Baia Mare ,,După pită, după sare I După praf de cel mai tare".
Motivul trădării se dezvoltă gradat. Cel care porneşte la Baia Mare este ispitit
de duşmani să îl trădeze pe voinic, prin destăinuirea modului cum poate fi suprimat. Ca
toţi vitejii, Pintea este invulnerabil, acesta fiind un motiv străvechi, şi doar printr-o
încercare cu tentă magică el poate fi omorât. Lăcomia duce la trădare, lucru condamnat
de etica ţărănească. Acest motiv se regăseşte în toate variantele culese din zona
Maramureşului Istoric, dar şi în baladele din alte zone ale ţării: Toma Alimoş, Corbea.
Secretul destăinuit devine armă în mâinile duşmanului: ,,Moartea Pintii că-i aşel Cu trei
spice de grâu sfânt/ Ş-on plumb mândru de arginti Pân furcuţa pieptului/ Unde-i greu
voinicului''.
În varianta lui Ion Bârlea, Pintea se duce cu tovarăşii săi la poarta Băii Mari şi
dă cu piciorul în ea cu puterea ce-o avea încât „ toată poarta că s-o spart". Este înzestrat
cu puteri supranaturale. În celelalte variante, dar mai ales în povestirile despre el aflăm
că îi învinge pe tătari, pe Fata Pădurii, vindecă bolnavi, poate să zboare cu o zburătoare
din lemn de ulm 1.Dar eroul este ucis de ostaşii împărăteşti, acţiunea se focalizează pe
motivul testamentului. Toma Alimoş îşi lasă murgul „unui tânăr frăţiori Cu părul
gălbior" care îi va continua acţiunea haiducească. Pintea îl însărcinează pe Gheorghe
să-i poarte sabia vitejească: ,,Fii şi tu fecior ca mine" şi îi roagă pe ceilalţi să îl
pomenească.

În varianta culeasă de Iordan Datcu din Berbeşti textul este mai concis. Gândul
prin destăinuirea modului în care poate fi ucis e însoţit de cererea fârtatuluide ai da calul: „Murguţul tău cel de vânt/ Cu coama până-n pământ".Mijlocul prin care
Pintea putea fi omorât prin împuşcare se regăseşte şi în varianta lui I. Datcu: „Trei
grăunte de secară/ Trei de grâu de primăvară/ Trei grăunte de grâu sfânt/ Ş-on plumbu(
mândru d-argint ''.
Ultima parte a baladei, în varianta lui I. Bârlea e un avertisment adresat
voinicilor de a nu destăinui secretele ce le pot pune viaţa în pericol. În varianta cea mai
cunoscută cântată de Victoria Darvai se remarcă şi frumuseţea melodică, în inflexiuni
arhaice, care dau baladei caracteristica epico-lirică. Nici această variantă nu se abate de
la tiparul convenţional. Pintea stă cu haiducii pe Gutinul cel înalt şi cere unor tovarăşi
de-ai săi, din prudenţă, el fiind cunoscut, să meargă la Baia Mare după „vin şi după
sare/ După colb de cel mai tare". Trădătorul ispitit de grofi destăinuie secretul iar
Pintea este ucis „sus pe Gutâi". Moartea lui Pintea e plânsă de toată lumea de pe Mara şi
Iza: „Toată lumea blăstămal C-a omorât pe Pintea I Mâna lor cea de-a dreapta".Finalul
readuce în sufletul oamenilor din zonă speranţa unei judecăţi drepte pentru păcatul
trădării,

trădării.

'„Memoria Ethnologică" nr. 6-7, 2003, p.752
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Pamfil Bilţiu în studiul „Motive de largă circulaţie în folclorul românesc şi
universal" 1 aduce în atenţia cercetătorilor motive de largă circulaţie, ca proba puterii,
invulnerabilitatea, cu referiri la variantele baladelor despre Pintea culese şi din zona
Lăpuşului şi a Chioarului.
O structură oarecum diferită o are „Horia Pintii" din colecţia preotului
Laurenţiu Mihaly, un admirator al lui Tit Bud, vicarul Maramureşului, iniţiatorul unei
mişcări de culegere a folclorului întreprinse de cărturarii maramureşeni. Motivul
visului premonitoriu apare ca un avertisment. Cel care îl ghiceşte „un fecioraş mai
mic" îl sfătuieşte să nu meargă la Baia Mare. Trădătorul este iscodit ,,de domni de câne,
bătrâni"' care îi cer secretul morţii. Pintea intră în oraş şi e împuşcat cu ajutorul unei
practici magice prin care partea vulnerabilă era ţintită: „Cu trei cuie de potcoavă/ Cu de
grâu grăunte nouă I De grăunte de primăvară I Cu trei gloanţe de argint" alături de el
rămâne Ştefan Mureşanu!, Dumitru Sălăgeanul, Ion Ardeleanu, tovarăşi credincioşi care
îl vor îngropa „Că cinste bună ne-o dat I Doamne, bine ne-o purtat" recunoscând
omenia şi curajul conducătorului.Motivul armelor de voinicie care „ruginează" este
amplificat prin includerea unei secvenţe elegiace dintr-o doină de jale: ,.Jele-i, doamne,
cui i-jele/ Jele-i frunzei şi ierbei/ De armele Pin tei".
În varianta baladei despre Pintea culeasă de Petre Lenghel-lzanu „Pintea la
munte-o suitu" regăsim tiparul tradiţional care se desfăşoară în acelaşi fel, dezvoltând
motivele întâlnite şi la celelalte variante. Este inclus un episod, acela al fetei care îi scrie
o scrisoare ca ,,să-l celuiascâ' să vină în Baia Mare, unde conform celor urzite de
trădători va fi împuşcat spre bucuria „pizmaşilor". Remarcăm dialogul alert între
protagonist şi tovarăşii săi, apoi cu fârtatul trădător, şi a acestuia cu ucigaşii: ,,Bună
ziua, băimărenii Bună ziua ţi-om poftii Spune-ne moartea Pintii/ Că noi bine te-om
plăti". Versurile sunt mai cizelate, metrica este mai bună, probabil s-a intervenit în text.
Cealaltă variantă „Versu Pintii celui viteaz" poartă pecetea celui care a
compus-o după variantele locale, Ion Coman fiind preot la Moisei, Vişeu de Jos şi
Săpânţa. Avem repere precise spaţio-temporale legate de acţiunea lui Pintea: ,,Din
munţii Maramureşului/ Cam deasupra Băii/ Striga locma la Smedru ". El îşi sfătuieşte
ortacii să-şi petreacă iarna pe la satele lor şi să se întâlnească primăvara. În această parte
introductivă descrierea iernii ce se apropie cuprinde elemente de pastel prin includerea
unor versuri întâlnite în doinele de haiducie: ,,Dacă frunza-n codru pică/ Voinic najunge nimică.I Dacă frunza codru lasă! Tăţi voinicii trag pe-acasă.I Noaptea-i marei
Şi frig tarei Trecu vara, vai, maica/ Vine iarna, maşteha!"Când a înfrunzit codrul,
voinicii s-au întâlnit hotărâţi să ajungă la Baia Sprie să se aprovizioneze. Fârtatul va
merge la Baia Mare unde este prins de „băieşi" (soldaţi sau stăpânii minelor de aur),
ameninţat şi întemniţat pentru a descoperi secretul morţii lui Pintea: „Un plumbuţ de aur
suflat/ Cu tri grăunţe de grâu curat/ De potcoavă tri grăunţei Şi de piper tri
grăunţe."Trădătorul în această variantă va fi şi ucigaşul, atrăgându-l prin vicleşug.
Pintea destăinuie visul premonitoriu, crede că ,,Pe fârtatul meu l-au prins" şi se
hotărăşte „să între în Baie" (Baia Mare), ,.Să străbatem doburile! Să luăm arginturile/
Să trăim şi noi cu ele/ Pe fârtatul să-l scoatem". Intrarea în Baia Mare se face ca în
varianta lui Ion Bârlea, prin forţarea porţii. Momentul este descris prin câteva detalii ce
conferă mult dinamism acţiunii: ,,Pintea la poartă sose/ Cum sose o şi zdrobe/ Cu
baltag că o tăie/ Şi tăt jos că o rumpe ". Aglomerarea de verbe de mişcare pregăteşte
secvenţa sfârşitului haiducului trădat de cel pe care îl considerase apropiat şi împuşcat
tot de acesta.Spiritul justiţiar acţionează. Ucigaşul este legat în fiare şi tras pe roată chiar
de băieşii cărora le dezvăluise secretul, pedepse frecvente la începutul secolului al

'Pamfil Bilţiu, Studii de etnologie românească voi. I, Colecţia Mythos p.300
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XVIII-iea, aplicate şi ţăranilor plătitori de dări, care deveneau datornici la feudali din
cauza sărăciei.
Că la baza compunerii acestei balade au stat mai multe variante culese de Ion
Coman este episodul intercalat în text, referitor la preţuirea curajului lui Pintea de către
Împărat: ,Jn ţara împăratului/ Un voinic ca Pintea nu-i''. Împăratul, principele Francisc
Rakoczi II, la a cărui răscoală a participat Pintea, le transmite băieşilor că acesta ar fi
trebuit să lupte în oastea sa, probabil cu tătarii şi „ca să-i deie lui graţie''. Se face referire
la înţelegerea si graţierea faptelor haiducului şi cetaşilor, când s-a interzis să li se spună
tâlhari, dovadă că renumele şi vitejia lui Pintea erau recunoscute. De aceea băieşii au
fost nevoiţi să plătească dări tot mai mari.Soarta lui Pintea e deplânsă de Ţara
Maramureşului: ,.,Jele-i, doamne, ţării/ Ţării şi Băii/ Băii şi frunzei/ De ticuţa Pintii''.
Ticuţa (părul) haiducului va fi fost pus în poarta Băii: ,,Şi o picură picurile/ Şi o cară
pasările/ Din toate primăverile! Pă sub toate streşinile/ De-s noiesc şi cuiburile''.
Această variantă are o ţesătură epică mai amplă, momentele acţiunii au
dinamism. Naraţiunea e mai puţin convenţională ca în alte variante. Găsim elemente de
artă specifice stilului oral, ceea ce s-a adăugat vorbirii obişnuite. Enumeraţiile,
exclamaţiile, interjecţiile, o suită de epitete dau descrierii culoare şi ne pun în faţa unui
text cu valenţe artistice deosebite. Considerăm că acest text e cel mai realizat artistic
dintre toate.
Varianta culeasă de Tache Papahagi în 1920 din Breb urmează acelaşi tipar ca
celelalte, succesiunea momentelor fiind mai apropiată de varianta culeasă de Ion Bârlea.
Remarcăm enumeraţiile şi repetiţiile care au rolul de a grada tensiunea generată de
întâmplările dramatice.
Am mai cercetat două variante din colecţia prof. Ion Vancea şi prof. Doina
Voina (lucrări de gradul I) dar variantele nu aduc nimic nou, nici în ce priveşte
informaţia şi nici din punct de vedere al realizării artistice.
Spre deosebire de baladele haiduceşti din alte zone ale ţării unde protagonistul
apare individualizat prin câteva trăsături fizice, în variantele baladei lui Pintea,
portretul fizic nu e prezentat. Pintea este descris atât în ipostaza de om sărac, nevoit să
muncească la alţii, dar şi în acea de haiduc. În povestea „Pintea şi zâna din Ieud" din
colecţia lui Titus Bilţiu Dăncuş aflăm că era frumos, harnic şi blând. O altă poveste din
colecţia lui Gavril Aurelius Bălan precizează ca a fost un om chipeş, smead la faţă, cu
ochi negri, un maramureşean ca cei întâlniţi de Tache Papahagi în călătoriile sale: ,,În
general e brun, cu priviri sigure, senine şi pătrunzătoare, robust şi învingător al oricărei
munci de munte, cu pletele lăsate pe umăr, trăsăturile feţei regulate şi severe, cu o
caracteristică gravitate în înfăţişarea lui, manifestată prin gest şi umblet, ca şi prin plete,
o mândrie sufletească''. 1 E foarte probabil ca Pintea să se fi înscris în acest tipar, căci
povestea adaugă că „nu purta mustăţi şi nici barbă deşi cele mai multe sculpturi şi
portrete îl înfăţişează cu mustăţi şi barbă, şi desigur, cu plete.
Se conturează un portret al unui erou asemenea unuia din basme, prin multele
însuşiri fizice, fixate prin acumulări de epitete. Astfel o persoană reală a devenit
personaj în creaţiile populare şi personalitate proiectată în mit. Pintea maramureşeanul
se dovedeşte un om curajos, netemător de moarte, devotat tovarăşilor săi. Faptul că în
situaţii deosebite s-a arătat generos cu ţăranii îl fixează în galeria eroilor populari, prin
calităţile sale de oştean viteaz, cu credinţă în oameni şi divinitate. Vasile Gaftone în
lucrarea Pintea Viteazul Oştean 2 afirmă că „Pintea Viteazul este o personalitate istorică
3
remarcabilă". Nuţu Roşca citează opiniile lui Lucian Predescu potrivit cărora „haiducul
'Tache Papahagi, Grai.folk/or, etnografie, Editura Minerva Bucureşti, 1981, pp.99-IOO

'„ Memoria Ethnologica", nr. 6-7, ianuarie-iunie 2003
'Nuţu Roşca, Op. cit
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de la Măgoaja" a luptat şi pentru apărarea bisericii strămoşeşti, contra unirii cu Biserica
de la Roma.
Din această succintă caracterizare, ţinând cont de toate informaţiile obţinute de
istoria orală, din documente şi balade putem afirma că Pintea a reprezentat pentru toţi
românii un model de omenie şi curaj, un luptător viteaz apreciat chiar şi de cei
împotriva cărora a luptat, devenind în timp emblematic ca toţi eroii populari fixaţi în
conştiinţa poporului. Baladele şi cântecele de cătănie şi război sunt specii pe cale de
dispariţie. Ele au oferit însă exemple de oameni înzestraţi cu virtuţi deosebite ce pot
oferi modele de patriotism şi demnitate. Cercetătorii vor evidenţia şi alte aspecte din
viaţa lui Pintea, căci personalitatea sa oferă încă multe posibilităţi de a descoperi alte
însuşiri ale personalităţii sale, devenite simbol al luptei pentru libertate, neam, credinţă.
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Icoană zugrăvită

pe lemn din Biserica Sfântul
Nicolae din Vadu LupuluiN adu Izei,
secolul al XVIII-XIX-lea
Ioan Borlean

Rezumat

Cercetarea de.faţă are menirea de a identifica valoarea artistică şi religioasă,
curentul artistic În care se Încadrează, stadiul de conservare, autorul şi perioada
realizării icoanei reprezentând pe "Sfânta Maria cu pruncul", singura lucrare rămasă
din biserica Sfântul Nicolae din Vadu Lupului după demolarea şi strămutarea lăcaşului
la 1884.
I .O. Icoana semn vizual al comunicării cu Dumnezeu
icoanei decurge din adevărul relevat de icoana contemplată.
Icoana este un simbol aparte, care nu indică doar cele simbolizate, nu doar mijloceşte
trăiri emoţional-duhovniceşti prin intermediul asociaţiilor, ci reflectă întru sine cele
simbolizate şi ni le revelează. Icoana îl introduce pe om în lumea veşniciei.
În iconografia bizantină liniile sunt sigure şi clare. Iconografii recurg adesea la
culori contrastante care amplifică sunetul icoanei, conferă temeinicie şi claritate
planului subiectului şi fiecărui chip reprezentat în icoană. Lumina "pliurile" de pe
chipul şi veşmintele sfinţilor sunt simboluri ale luminii veşnice, enerşia dumnezeiască
necreată, extra-spaţială, semne vizuale ale comunicării cu Dumnezeu. 1 1
Frumuseţia

I. I. Aria de răspândirea a icoanelor
Aria de realizare a icoanelor - produs specific al creştinilor a fostvechiul
teritoriu al Imperiului Bizantin (Grecia, Bulgaria, Serbia, Italia, Creta, Ţările Române,
sudul Poloniei, estul Slovaciei, Rusiaşi Asia Mică).
În Ţările Române icoanele au avut un rol important ca obiecte de cult, dezvoltat în
epoca evului mediu, constituind tâmpla sau iconostasul, care despărţeau altarul de naos.
Acestea mai îpnobilau palatele princiare, reşedinţele episcopale, locuinţele marilor
boieri sau sfinţeau casele ţăranilor.
Ţara Maramureşului o zonă cu veche şi statornică viaţă românească, încă din
secolele al XIV-iea şi al XV-iea, a avut o puternică autonomie a bisericii, fiind ctitori şi
proprietari familiile cneziale locale. Este cunoscut faptul că la 1391, Mănăstirea Peri
obţine statutul de stravropighie şi dezvoltă un puternic centru cultural şi spiritual
religios, realizându-se primele traduceri de texte în limba română de pe întreg spaţiul
românesc, cunoscut prin Codicele de la Ieud. 1111 în biserici şi muzeele Maramureşului se
găsesc un număr apreciabil de icoane pictate din veacurile al XIV-iea şi al XV-iea,
amintim aici icoana "Sfântului Ioan Înaintemergătorul", aflată în biserica din Budeşti
(Josani), pe spatele aceleiaşi icoane a fost pictat în secolul al XVIII-iea Isus Pantocrator.
O altă icoană maramureşeană valoroasă este cea din colecţia Muzeului Maramureşului,
reprezentând pe "Maica Domnului cu pruncul" provenită de Ia biserica din satul Văleni,
biserica fiind cumpărată din Cuhea şi avea şi icoane mai vechi, altele decât cele din
iconostas. 131

artişti.

I. 2. Icoana obiect de cult
Din scrierile bisericii creştine "Arta sacră a icoanei nu a fost inventată de
E o instituţie venită de Ia Sfinţii Părinţi şi din Tradiţia Bisericii (al VII-iea Sinod
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de la Niceia). Reprezentarea Domnului pe icoane în înfăţişarea sa omenească, slujeşte
pentru convingerea ereticilor care pretind că El nu a devenit om decât în închipuire şi nu
în realitate. " 111· P· 145·
Paul Evdochimov menţionează "Fie prin contemplarea Scripturii, fie prin
reprezentarea icoanei ... ne aducem aminte de toate prototipurile şi suntem duşi în
preajma lor. Ceia ce Evanghelia ne spune prin Cuvânt, icoana ne spune prin culori, ne
face prezenţi"111· P· 158
Acelaşi autor lămureşte"Icoana este sfinţită prin numele lui Dumnezeu şi prin cel al
prietenilor Lui, pentru aceasta ea primeşte harul Duhului dumnezeisc"'1l·P· 175

1. 3. Pictori de biserici şi zugravi de icoane din Maramureş
Cercetarea de faţă ne confirmă legătura strânsă între pictorul muralist
(realizează pictura pe mur/perete) şi zugravul de icoane (realizează pictura pe suport de
lemn), fiind acelaşi meşter. Meşterii realizează şi pictura pe mur/perete şi icoanele
iconostasului în aceaşi tehnică, culori obţinute din pământuri colorate sau vegetale pe
bază de apă şi liant de amestec iarfixare a culorilor fiind o emulsie din cazeină din ou
sau cazeina din lapte, puţin ulei, uneori puţin oţet, funcţie de reţeta meşterului.
Despre ce îi diferenţiază sau leagă în arta lor pe meşterii care au lucrat în acest
areal, Anca Pop-Bratu apreciază: ,,Analiza picturii murale maramureşene ne-a relevat
coexistenţa unor structuri stilistice diverse. Definitorie este în acest sens atitudinea faţă
de spaţiu, a pictorilor ataşaţi tradiţiei bizantine sub influenţa înnoitoare a barocului.
Modul în care este reprezentat acest efect (înnoitor) dţferă de la un pictor la altul,
ţinând când de ordinea mai subtilă a distribuţiei unor accente grafice în ritmul
compoziţiei, când de ponderea sporită a ornamentelor, când, în sfârşit, de însăşi
compunerea fastuoasă a formelor în spaţiu. f 4l
O analiză a epocii în care activează aceşti meşteri realizeazăVasile Drăguţ care
apreciază această schimbare, adaptare la noile cerinţe sociale s-a produs şi asupra
realizărilor din domeniul picturii pe mur şi zugrăvirea icoanelor la sfârşit de secol al
XVIII-iea şi început de secol al XIX-iea, astfel: "Subliniem observaţia că ceia ce s-a
petrecut în pictura murală maramureşeană a fost o asimilare creatoare, originală-deci
nu o imitaţie modestă de tip periferie, -scoatem în evidenţă un adevăr valabil pentru
secolul al XVIII-XIX Într-o epocă în care vechea societate feufală se află într-un
accelerat proces de destrămare, iar apetitul cultural al fostelor vârfuri sociale intrase
în declin, asistăm la o semnificativă explozie de iniţiativă şi de energie creatoare în
rândul breselor de la oraş şi mai ales în mediul sătesc, întreaga ţară acoperindu-se de
frumuseţea proaspătă a ctitoriilor ţărăneşti". f 4lP· 7
Reprezentanţii de seamă ai acestor transformări stilistice sunt Alexandru
Ponehalski, Radu Munteanu şi Ioan Plohod.
Alexandru Ponehalski, pictor ambulant, venit din ţinuturile poloneze, stabilit
vremelnic la Berbeşti prin activitate şi căsătorie, este continuator al artei post-bizantine
pe meleagurile maramureşene, „acentuînd caracterul narativ şi stilul grafic"f4lP 89 , fiind
cel mai prolific meşter realizând pictura interioară a 12 biserici menţionate în tabelul I
şi cu siguranţă un mare număr de icoane pe lemn.
Radu Munteanu, venit din Ţara Românească şi stabilindu-se în părţile
Lăpuşului la Ungureni, „atinge gradul de rusticitate în care spiritul decorativ, devine
dominant, se exprimă prin mijloace apropiate de arta populară". f 4lP· 89
Ioan Plohod, zugrav din Dragomireşti, Comitatul Maramureş, se face cunoscut
prin zugrăvirea bisericii de la Bârsana la 1806 alături de meşterul Teodor Hodor, zugrav
din Vişeul de Mijloc. „Colaborarea cu cel care a introdus pictura de factură barocă şi
rococo în bisericile Maramureşului nu va rămâne fără ecou în opera lui Ioan Plohod"
/4/p. 89
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Este recunoscut ca fiind autorul picturii interioare a cinci biserici
vezi tabelul 1. ·

şi

cinci iconostase în

Ţara Maramureşului,

Figura 1. Icoana "Sfănta Maria cu pruncul" din Vadu LupuluiNadu Izei

Icoana "Sfânta Maria cu pruncul Isus Hristos" din biserica veche din Vadu
Lupului/ Vadu ]zei
1' 1 Gusev, Nicolai & colaboratorii, "Îndrumar iconografic'', Editura Sophia, Bucureşti, 2007.
121 Evdochimov, Paul, "Arta icoanei-o teologie a frumuseţii", Editura Meridiane, Bucureşti, 1993.
111Porumb, Marius, „Icoane din Maramureş„ Editura Dacia, Cluj-Napoca , 1975;
1' 1· Pop-Bratu, Anca, "Pictura murală maramureşeană-Meşteri zugravi şi interferenţe stilistice", Editura

Meridian, Bucureşti, I 982.
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2.0. Etapele realizării acestei cercetări
În realizarea acestei cercetări am parcurs următoarele etape:
a. Realizarea documentării bibliografic, cu referire la pictura şi icoanele din
bisericile maramureşene;
b. Vizita la biserici şi muzee din zonă pentru fotografierea icoanelor cu tema
„Sfănta Maria cu pruncul", iconostasele şi tâmpla altarului, pentru
indicarea poziţiei privilegiate în cadrul iconostasului, introducerea unor
planşe desenate şi fotografii explicative;
c. Documentarea asupra istoricului icoanelor fotografiate, introducerea întrun tabel (autor, biserica unde se află, anul realizării,);
d. Juxtapunerea icoanelor fotografiate, pentru a le putea mai uşor compara,
analiza;
e. Concluziile cercetării;
3.0. Descrierea icoanei de la Vadu Lupului/Vadu Izei
Icoana este realizată pe suportde lemn de bradgrunduit pe fond alb( emulsie de
clei de oase şi praf de cretă/var), din două bucăţi lipite longitudinal, fără pene de lemn
împotriva covăţirii suportului.
Rama din lemn (esenţă moale, tei) a fost sculptată, modelând un format de
frunze decorative la exteriorul ramei. Interiorul ramei este regulat, linii drepte iar
exteriorul neregulat decupând forma frunzelor modelate. Partea de sus a ramei icoanei
este diferită ca dimensiune/formă indicând faptul că icoana a fost încadrată într-un
întreg decorativ de tip iconostas. Atât prin dimensiune cât şi prin formatul ramei
icoanei, consider că a făcut parte din icoaneleîmpărăteşti, aşezată în partea de jos,
frontal, a iconostasului, în dreapta icoanei Mântuitorului Isus Hristos. Rama a fost
acoperită cu folie de argint(acum este greu să distingem culoarea datorită stratului de
fum de lumânări aşezate peste ramă).
Dimensiunile icoanei sunt (680 x 460) mm incluzând şi rama sculptată. Rama
are lăţimea de 55 mm şi grosimea de 32 mm. În partea de sus rama are o formă
deosebită prin ocuparea unei părţi din suportul pictat şi rotunjit în zona centrală, făcând
loc aureolei din jurul capului Sfăntei Maria. Rama în partea de sus având un spaţiu mai
mare, acest spaţiu a fost decorat cu frunze mai mari modelate plastic.
Punerea În pagină/Compoziţia denotă o bună cunoştinţă şi simţ al
proporţiilor. Aşezarea Sfăntei Maria, este o poziţie asemănătoare canonului icoanelor de
cult bizantin, poziţia mâinilor, a capului în semi profil cu privirea spre privitor, dar fără
înclinaţia în jos, şi fără privirea în jos sau spre pruncul Isus. Reprezentarea pruncului
Isus Hristos este în canonul răsăritean, chipul văzut din faţă, în mâna stângă ţine
învăţătura creştină, un papirus rulat cu text scris, iar cu mâna dreaptă şi degetele în
poziţie de binecuvântare a celor care se închină.
Desenul este realizat viguros prin imprimarea în stratul de grund al suportului,
pentru a nu se pierde în momentul colorării icoanei. Desenul anatomic bine realizat,
proporţia capului, detaliile feţei, proporţia mâinilor, precum şi reprezentarea proporţiei
pruncului Isus.
Coloritul personajelor, cromatica de ansamblu a icoanei este dominat de
culoarea roşie luminoasă, având un modelaj discret al faldurilor îmbrăcămintei.
Culoarea vestimentaţiei secundare verdele închis smarald pune în valoare roşul,
exaltând contrastul simultan al complementarelor. Auriul fondului pune în valoare cele
două culori, ro~ul şi verdele şi oferă o imagine feerică de sărbătoare icoanei cu adevărat
împărătească. Imbrăcămintea pruncului Isus este de culoare albă, dar cu falduri mai
pronunţate şi modelate mai în detaliu, umbre pronunţate, în comparaţie cu veşmintele

107
https://biblioteca-digitala.ro

Sfăntei Maria, care au doar o zonă mai mişcată/modelată cu umbre şi cute pronunţate în
zona mâinii drepte, libere.
Perspectiva cromatică este asigurată de contrastul roşu-verde al
îmbrăcămintei, luminoase şi saturate a culorilor şi contrastul personajului, colorat dar
mai închis la culare în comparaţie cu fondul luminos auriu cu o variaţie de nuanţe
luminoase date de modelajul desenului incizat, crenguţelor cu frunze de stejar, specific
iconarilor din această regiune.
Perspectiva geometrică este sugerată doar de rama sculptată de culoare închisă (acum),
care dă o anumită adâncime fondului pictural luminos auriu.
Chipul Sfăntei Maria de formă ovală prelungit, este luminos, cu un modelaj
discret, cu umbre uşoare şi accente doar în zona ochilor, a nasului şi a gurii. Nasul este
drept alungit, buzele cărnoase cu o expresie reţinută, indecisă. Expresia ochilor este mai
degrabă tristă în ciuda coloritului luminos al icoanei, privirea este directă, spre privitor
pentru a intra în dialog cu acesta.
Expresia mâinilor este calmă, în ansamblu liniştită, fără povara greutăţii
pruncului Isus. Mâna stângă pare grijulie, protectoare, în timp ce mâna dreaptă în cadrul
compoziţiei conduce privirea către pruncul Isus Hristos Mântuitorul.
Impresia de ansamblu a icoanei este de armonie între detalii şi întreg,
chipul/fata Sfăntei Maria este senin, oferind o imagine binevoitoare şi optimistă celor
care se închină, mijlocitoarea celor care se roagă pentru îndeplinirea dorinţelor de către
bunul Dumnezeu a tot puternic. Expresia chipul pruncului Isus Hristos nu poate fi
descifrat datorită lipsei picturii căzute până la nivelul suportului de lemn. În jurul
capului sunt realizate aureole bine conturate. Pe fundalul lucrării se disting cu greu
inscripţia cu litere chirilice, deasupra umărului Maicii Domnului „MP<l>", în partea de
sus a capului pruncului Isus sunt marcate literele în chirilică „EXE".

3. 1. Poziţionarea icoanei este după modelul epocii iconostaselor de rit
bizantin, observate şi astăzi la bisericile din Maramureş.
Tâmpla altarului este decorată cu icoane aliniate orizontal (registre) care sunt
aşezate de sus în jos, astfel: Isus Hristos pe cruce, la baza crucii Maica Domnului şi
Sfăntul Ioan Botezătorul. Linia/friza a doua sunt cei 12 prorocii în medalioane circulare,
în mijloc icoana Maica Domnului Orantă. Rândul/friza al treilea sunt reprezentaţi cei 12
apostoli, în centru icoana "Deisis" sau "Sfănta Treime". Rândul al patrulea sunt icoanele
marilor sărbători ale credinţei ortodoxe. În registrul inferior, în planul uşilor împărăteşti
se găsesc icoanele împărăteşti: "Isus Hristos Învăţător", "Maica Domnului cu pruncul
Hristos" în zona centrală, iar în părţile laterale (stânga) Sfăntul Nicolae şi icoana de
hram a bisericii(dreapta). Pe uşile împărăteşti sunt reprezentaţi arhanghelii Mihail şi
Gavril sau Diaconii Laurenţiu şi Ştefan. 181
În bisericile maramureşene mici, pe tâmpla iconostasului nu sunt montate
icoane pe lemn ci sunt pictate pe întreg spaţiul de forma semicirculară, teme ordonate
astfel: în rândul de sus Isus Hristos pe cruce, la baza crucii Maica Domnului şi Sfăntul
Ioan Boteză torul, Punerea în mormânt. În rândul al doilea sunt cei 12 proroci, în mijloc
icoana Maica Domnului Orantă. Rândul al treilea sunt reprezentaţi cei 12 apostoli, în
centru icoana "Deisis" sau "Sfănta Treime". Apoi sunt aşezate icoanele pictate pe lemn
reprezentând 12 sărbători I praznice ale anului. Rândul de la baza iconostasului, la
nivelul porţilor împărăteşti sunt prezente în ordinea Erminiei picturii bizantine.
(dupăManualul zugravului - Ieromonahul Dionisie din Furna, iconograf grec vieţuitor
în secolul al XVII-leai 81
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Figura 2. Pictura târn lei altarului bisericilor maramure ene din secolele XVI-XIX.

Pictura tâmplei altarului bisericii Căienisat Călineşti realizată de Zugravul Alexandru
Ponehalski în anul 1754
Foto Ioan Borlean, 2013
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Figura3.
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iconostasul bisericii de rit bizantin, secolul al XVI-iea

Sursa: Cristea, George, "În ţara bisericilor de lemn", Editura Metropolia Banatului,
1989
Reproducere după "Erminia picturii bizantine "versiunea lui Dionisie din Furna
între anii 1701-1 733, republicat în Ed. Mitropolia banatului în 1979 sub
îngrijirea lui C. Stănescu-Verna[BJ

întocmită

3. 2. Analiza comparativă
Icoana aparţine Parohiei Ortodoxe Vadu Izei. Această icoană este singura
icoană veche, rămasă de la bisericile vechi din Vadu Lupului. Ştim că la 1530 există
preot în sat, [7lşi presupunem că exista şi biserică de lemn în stil maramureşean.
a. Icoana ar fi putut să făcă parte din iconostasul bisericii cu hramul Sfăntul
Arhanghelii Mihail din Vadu Lupului, biserică pe care o vizitează Episcopul de
Muncaci la 1751, pe care o descrie astfel "ş i era construită din bârne de lemn, cu turn, în
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stare

bună, pictată

interior, cu mai multe obiecte

bisericeşti, cărţi

de ceremonie, cu

excepţia Triodului. f l
7

b. Nu ştim dacă icoana a făcut parte din iconostasul bisericii Sfăntul
Arhangheli Mihail sau din iconostasul bisericiiaduse din Berbeşti şi montate în Vad pe
Uliţa Bătrână la anul 1758. r51
Această biserică cu hramul Sfăntul Nicolae notată şi pe Harta Josefină la 1773
131
r121 dar şi pe Harta Cadastrală, Vadu la 1860[ a fost demontată şi vândută Parohiei
Berbeşti la 1884, după terminarea construcţiei noii a biserici de piatră din Vad cu
hramul Sfăntul Nicolae (II). f5l
Nu ştim ce s-a întâmplat cu biserica transportată din comuna Vad în comuna Berbeşti,
nici cu iconostasul ei.
Trei icoane realizate de Alexandru Ponehalski pentru noua biserică din Berbeşti, "Maica
Domnului cu Pruncul", datate 1759 şi "Isus Învăţător" datat 1760, precum şi "Naşterea
Precisnei" sunt expuse acum în Muzeul Mănăstirii Bârsana. [6J
O fotografie realizată de Atanasie Popa a bisericii şi iconostasul din Berbeşti
înainte de demolarea din 1932 a fost publicată de către Alexandru Baboş [IOJşi oferă
informaţii importante despre forma, conţinutul şi stareadeplorabilă în ansamblu a
edificiului.
Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei are în inventarul său patru
icoane pictate pe lemn, care provin de la Biserica din Berbeşti, care au fost predate
muzeului, de preotul Voinea Daniel în· anul 1962. Muzeul mai deţine şi două uşi
împărăteşti din iconostasul bisericii de la Berbeşti care au fost predate una în anul 1962,
alta în anul 1972. f9l
Autorul acestei icoane din Vadu !zei este necunoscut. Voi încerca să
asociezpictura zugravul NECUNOSCUT autor al icoanei de la Vadu LupuluiNadu Izei
cu lucrările meşterilor zugravi care au pictat bisericile şi icoane în Maramureş în
secolele XVII-XVIII şi început de secol al XIX-iea. Am urmărit zugravii şi bisericile
unde au pictat/restaurat lăcaşurile de cult, icoanele realizate şi datate, eventual înscrisuri
particulare (donatori şi menţiuni).
În etapa de vizită la obiectivele vizate în tabel am fotografiat icoanele din
biserici şi muzee cu tema "Maica Domnului cu pruncul". Am ordonat imaginile pentru a
fi mai uşor de vizualizat simultan, apoi vizualizând detaliile le-am comparat între ele.
Un indiciu important ar putea fi rama sculptată cu un modelaj mai rar întâlnit/realizat, la
prima analiză bibliografică avută la dispoziţie (cărţi, albume, fotografii), dar nu au fost
găsite asemănări.
151· Bud.

T . „Date istorice despre protopopiatele. parohiile. mănăstirile române din Maramureş din timpurile
vechi până în anul 1911 ··. Sighet, 1911.
101· Batin. Laurenţiu. ""Berbeşti - Credinţă, oameni şi tradiţii··. Editura Universitatea de Nord, Baia Mare.
2013
1' 1· Ardelean. Livia. "'Câteva conlribufii la studiul populaţiei din 2 sate maramureşene: Vadu /zei şi Berbeşti în
secolele XIV-X/X"", articol publicat în Revista Arhivei Maramureşene, nr. 612013. pag. 11-52, nota 124Conscripfia se află la Arhivele Nafionale Maghiare (M O. l. ). Dica-jegyzekek. Raksd. A. 2642. Tom XXI
1' 1· Cristea, George. ""În ţara bisericilor de lemn"". Editura Metropolia Banatului, 1989
1' 1· Muzeul Maramureşului, Secfia de Etnografie, Sighetu Marmaţiei, 2019.
1101· Baboş, Alexandru, "Pe urmele unei tradiţii constructive sacre. Biserici de lemn, meşteri şi ctitori în
Maramureş până la cumpăna secolului al XVIII-iea", Editura Universitatea Lund, 2004;
1" 1· Teodorescu, Mirela Ghefie, I.. „Manuscrisul de la leud", Editura Academiei RSR. Bucureşti, 1977
1111· Harta Comitalului Maramureş, localităfile învecinate cu Farkasrev la anul 1773.
1111· Arhiva statului, Harta topografică - Satul Farkasrev/Vadu din Comitalul Maramureş, Regatul Ungar,
1860
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Datorită

apropierii geografice a celor două comune Berbeşti şi Vad şi a
istorice între familiile nobiliedin cele două comunităţi dar şi faptului că
zugravul Alexandru Ponehalski a locuit în Berbeşti, el este primul "suspect" al realizării
acestei icoane de la Vad.
Analiza făcută nu ne indică prin nimic faptul că icoana de la Vad ar fi realizată de
zugravul Alexandru Ponehalski. Rama de formă şi omamentaţiidiferite, poziţia capului
Sfintei Maria diferită, forma feţei diferită, privirea diferită, expresia ochilor diferită,
construcţia anatomică a feţei şi mâinilor diferită, tratarea veşmintelor, lumini şi umbre
diferit, acordul cromatic diferit (roşu-albastru la Alexa Ponehalski) şi roşu verde în
icoana de la Vadu Izei.
Urmărind icoanele realizate de zugravul Alexandru Ponehalski din Muzeul Mănăstirii
Bârsana, Muzeul Maramureşului, Biserica din Deseşti, Biserica din Budeşti - Josani
observăm unitatea de stil, desen, acelaşi chip şi expresie a Maicii Domnului în toate
reprezentările, diferite de icoana de la Vadu LupuluiNadu Izei. Trebuie să continuăm
cercetarea în altă locaţii/biserici.
legăturilor

Urmărind pictorii/zugravii din zona Maramureş, în referinţele la biserici am
ordonat meşterii după vechimea intervenţiei lor în lăcaşele de cult (zugrăvirea pereţilor
sau pictarea iconostasului, sau realizarea de icoane) menţionând datarea lucrării acolo
unde există.
Mai jos se poate urmări cu uşurinţă în tabelul 1 această sistematizare a
cercetării.

Am revăzut pictura interioară şi în special iconostasele cu icoanele împărăteşti
din tabelul 1 pentru a găsi asemănarea cu icoana de la Vad şi de asemenea a oferi o
datare apropiată de data realizării acestei icoane, fără datare, fără a fi menţionat autorul,
cumpărătorul sau donatorul.
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Nr.
crt.
l

Numele zugravului
Alexandru PONEHALSKI
-din Berbeşti
-Pictor cu atelier itinerant
Ajutor

meşter

losip Iacov din Sârbi

Biserica
Călineşti,

1784
Biserica din Susani
Călineşti 1663
Biserica Căieni
Sârbi Susani, 1639 montarea
turnului
Berbeşti

Budeşti

Josani

meşter Gozdă,

Anul

Pictura

activităţii

paritală

1754

-restaurare

1754

Picturăpe

-tâmpla iconostas

perete
Pictura pe
perete

-tâmpla iconostasului

1760,
1762
1758, 1759, 1760, 1769
1762

Icoane,
iconostas

pictură

-icoane
-icoane

1643
Budeşti 1760

1776

Biserica din Susani
Ieud
Biserica din Deal
Săliştea de Sus-Biserica

Pictura pe
perete

17651782

-uşi

iconostas 1628

-12 icoane

1772

prăznicar

-icoane

Nistoreşti

Bârsana,
Deseşti,

2

1751

-

-

1752, 1778
1780

-I

icoană

-icoană,

Deseşti

1768
1779
1780

-pictura

-tâmpla şi 4 ic. la
iconostasului
-I icoană
-2 icoane
-4 icoane

Glod
Poienile !zei

1771
1785

-

-icoane

1794

-icoană

Muzeul
Alexa Zugravul
Radu Munteanu din Ungureni-

1780

Năsăud

Mănăstirea Giuleşti

-

ŢaraRomânesacă
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3

GHEORGHE zugravul
-din Deseşti

4

Popaloan

Sârbi Susani, 1639
-meşter al bisericii Gozdă
Sârbi Josani
Deseşti, 1770

Sec. XVIII

-

proscomidia
-icoane

1775
1780

-pictura

-2 icoane
-icoane

1783
1753

-picura

Giuleşti

Sat

Şugatag

1642

-1

icoană

Vişovan

de zugravul
Gheorghe la

1785
5

Teodor HODOR zugravul
-din Vişeul de Miiloc

Corneşti,

1615

Inceput de secol XIX-iea

Pictura

-icoane

interioară

Bârsana, 171 I

1806

Pictura
interioară

6
7
8

9

IO
11

ŞTEF AN

zugravul
Simion HAPKA
-din Polonia
Nicolae FERMAKOVICI

GHEORGHE
-din Dragomireşti
Pop CHIRIL
IoanPLOHOD
-din Dragomireşti

Şurdeşti

1783
1809

Valea Porcului/
Valea Stejarului
Oncesti
Sârbi Susani 1639

Pictura

-icoane
-2 icoane

interioară

1802
1800

Poienile Izei
1632

1793-1794

pictura
Pictura
altarului
Pictura

icoane

interioară

Deseşti

1797
1810

Bocicoiel
Rona de Jos
Rozavlea

1817
1823-1825

-

icoane

-

icoană datată

-

iconostasul
iconostasul

Pictura
murală

Săcel

1826
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-

iconostasul

Şi eu

1826

Pictura

Ieud-Şes

1841

Pictura

murală

icoană

murală

12

Sârbi- Josani, 1685
Glod

Ionaş OPRIŞ

2 usi

Budeşti,

Biserica din Josani

Sursa: Pop-Bratu, Anca "Pictura

I

Meşteri

murală maramureşeană-Meşteri

de la Mănăstirea Moisei

zugravi şi

Pictura
absidei
altarului
interferenţe stilistice", Editura Meridian, Bucureşti, 1982.

1604

-

1 icoane

cca 1641

-

I icoană
I fragm. icoană
2 icoane
icoane
2 uşi împărăteşti

Poienile Izei, 1632
Breb
Vişeul

de Mijloc
Muzeul din Năsăud
Borşa

2

Zugrav nec\Jnoscut

Onceşti

3

Nicolae Cepschin zugrav

Călineşti

Sursa: Porumb, Marius, „Icoane din

Maramureş„

Susani, 1784

1621
- cu donatori
1788

Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1975;

115

îmoărătesti

icoană

1823
1812
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Pictura

interioară

Numărul relativ mare de pictori/zugravi care au activat în această perioadă pe
un teritoriu relativ mic al Comitalului Maramureş, varietateastilistică în schimbare şi
educaţia artistică, mai degrabă autodidactică îi diferenţiază incontestabil pe aceşti
creatori de frumos. Aceste observaţii sunt prezentate de Anca Pop-Bratu,
astfel :„ Personalitatea artiştilor zugravi se afirmă prin diversitatea soluţiilor adoptate.
Ei sunt aceia care, cu instinctu/ lor artistic, decid în ultimă instanţă modalitatea în care
sunt adoptate noile formule stilistice şi tot ei, prin marea lor forţă creatoare, reuşesc să
revitalizeze vechiul fond al artei post-bizantine, tocmai prin impunerea contactului
direct cu resursele şi capacităţile de interpretare a artei populare". l 4Jp. 89
În continuare se pot observa asemănările şi diferenţele între icoanele meşterilor
zugravi care au lucrat la bisericile maramureşene prezentaţi în tabelul 3, indicând
meşterul, locaţia lucrării şi perioada în care au fost realizate aceste icoane.

Figura 4. Icoana înainte de restaurare, Sfânta Maria cu pruncul de la
Izei

Alexandru Ponehalski,
!coane Sfânta Maria cu pruncul !sus, datatăl759.
Biserica din Berbeşti, 1758
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Berbeşti şi

Vadu

Autor NECUNOSCUT,
Icoane Sfânta Maria cu pruncul Isus
Biserica din Vadu Lupului/Vadu /zei, ne datată.
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Fig. 5. Icoane din bisericile

maramureşene,

având
pruncul"

acelaşi

subiect"

Sfănta

Maria cu

I. Autor: Alexandru Ponehalski,
icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1759
Biserica din Berbeşti, 1758.
Expusă la Muzeul Mănostirii Bârsana

2. Autor: Alexandru Ponehalski,
icoane Sfânla Maria cu pruncul Isus, I 762.
Biserica din Budesti Josani, I 643

5. Autor: Alexandru Ponehalski,
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, I 780 *
Biserica Deseşti, 1770.

6. Autor: Alexandru Ponehalski,
Icoana: Sfâ nta Maria cu pruncul Isus, I 780*
Biserica Deseşti, 1770.

117
https://biblioteca-digitala.ro

7. Autor: Anonim

8. Autor: Anonim

după lucrările lui Alexandru Ponehalsk/31

după lucrările lui Alexandru Ponehalskl31

Icoana: Maica Domnului cu pruncul Isus, I
Muzeul Maramureşului
Icoana provine de la Biserica din satul Văleni,
Biserica a/ost adusă din satul Cuhea în Văleni, I 787

Icoana : Maica Domnului cu pnmcul Isus, 2
Muzeul Maramureşului
Icoana provine de la Biserica din satul
Văleni, demolată în anul 1947
(bârnele folosite la acareturi)

9. Autor: Necunoscut
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, sec. al XVIII-iea.
Biserica din Corneşti, 1615
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JO. Autor: Alexandn1 Ponehalski
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, I 762
Biserica din Budeşti - Josani, I 643
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11. Autor: Necunoscu t
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1754
Biserica din Cuhea/Bogdan Vodă, 1718

12. Autor: Necunoscut
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1775
Biserica din Borşa, 1718

13. Autor: Ioan Plohod din Dragomireşti
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1823-1825
Biserica din Rozavlea, 1717

14. Autor: Gheorghezugrav din Dragomireşti
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1793-1794
Biserica din Poienile /zei, 1632
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15. Autor: loan Plohod, Zugrav din Dragomireşti
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 1817.
Biserica din Rona de Jos (biserica cu ochi) const. 1641

17. Jcoanele

împărăteşti

16. Autor: Ioan P/ohod Zugrav din Dragomireşti
Icoana: Sfânta Maria cu pruncul Isus, 184 1
Biserica din feud -Şes, 1718

din biserica Deseşti, realizate de Alexandru Ponehalski (1780)
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Concluzii
În urma cercetării icoanelor acestor pictori/zugravi (tabel 1) şi în special analiza
icoanelor împărăteşti din iconostas am putut să menţionez următoarele :
Icoana de la Vadu Izei a fost pictată de un pictor care a lucrat în arealul
Comitatului Maramureş;
Perioada realizării icoanei este secolul al XVIII-iea ş i începutul secolului al
XIX-iea, stilul post-bizantin maramureşean cu fondul auriu ş i un desen reprezentând
frunze de stejar, cu influenţe târzii ale barocului transilvănene a iconostasului/rama
icoanei, dar cu influenţe renaştentisteîn cea ce priveşte realizarea picturii, a chipului ş i
modelajului îmbrăcămintei .
Cea mai mare asemănare/apropiere ca stil al picturii, tehnică , forma şi decoraţia
ramei icoana de la Vadu Izei ar fi de stilul me şterului zugrav Ioan Plohod din
Dragomireşti , :
Ioan Plohod este autor al picturii bisericii din Rona de Jos şi icoanei Stănta
Maria cu pruncul Isus, realizată în anul 1817, autor al picturii bisericii din Ieud-Şes ş i
icoanei Stănta Maria cu pruncul Isus, realizată în anul 1818, autor al picturii bisericii din
Rozavlea şi icoanei Stănta Maria cu pruncul Isus, realizată în perioada 1823-1825,
icoanei împărăteşti Stănta Maria cu pruncul aflată în Biserica din Ieud -Şes , icoană
realizată la 1841 ;
Icoana „Stănta Maria cu pruncul" din Biserica Stăntul Nicolae(l758-1884)din
Vadu Izei, a fost realizată probabil în perioada 1810-1820, această apreciere bazându-se
doar pe asemănarea (compoziţională, a chipuluimaicii Domnului, cromatica roşu-verde
pe fond auriu, rama argintie şi tehnica utilizată) cu icoana " Stănta Maria cu pruncul"de
la Rona de Jos. Cercetările viitoare vor confirma sau infirma rezultatele acesteicercetări
întrucât icoana poate fi opera unui pictor/zugrav care nu are alte lucrări cunoscute şi
aflate în bisericile maramureşene . După restaurarea acestei icoane, pentru calităţile
sale artistice de excepţie aceasta poate fi aşezată pentru cinstire ş i contemplare la
Mănăstirea Bârsana sau Muzeul Maramureşului din Sighetu Marmaţiei .

1. Biserica din Rozavlea,
la 1825

icoană realizată

2. Biserica din Rona
de Jos, icoană
realizată la 1817
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3. Biserica din Vadu lzei,
icoană realizată probabil
în perioada 1810-1820
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4. Biserica din feud
-Şes, icoană
realizată

la 1841
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Civilizatie montană
'
Plutăritul în zona Văii Repedea
Vasile Popovici
Director Căminul Cultural Repedea
Întreaga zonă a localităţii Repedea, judeţul Maramureş este dominată de
terenuri acoperite cu vegetaţie forestieră, suprafaţa fondului forestier fiind apreciată la 7.
231, 00 hectare. Destinaţia terenurilora impus prin natura acestora o anumita ocupaţie a
populaţiei care s-a dezvoltat în timp, aceea de valorificare a lemnului, a produselor
pădurilor, a meşteşugurilor tradiţionale necesare asigurării ascendenţei locuitorilor şi
asigurarea veniturilor pentru viaţa de zi cu zi.
În perioada Primului Război Mondial şi în perioada următoare, până la
construirea căii ferate înguste pe ruta Leordina-Poienile de sub Munte, transportul masei
lemnoase în special cel de esenţa răşinoasă s-a efectuat pe apăprin intermediul unor
instalaţii numite plute.
Pe râul Kiroaia (azi RepedeaTomnatic), plutăritul era foarte bine dezvoltat.
Localnicii aşezaţi pe versantul drept sau stâng al râului Kiroaia şi-au încropit o
adevărata ocupaţie, cea de plutărit. Această ocupaţie s-a menţinut pânădupă cel de-al
Doilea Război Mondial.
Plutăritul pepârâul Kiroaia cu afluenţii săi si reţeaua hidrografică a comunei au
oferit condiţii prielnice pentru funcţionarea plutăritului.
Adâncimea, panta şi debitul râurilor Kiroaia, Ruscova, Vişeu până la vărsarea în
râul Tisa din Valea Vişeului, stabilitatea malurilor şi substratul geologic au înlesnit
dezvoltarea acestei îndeletniciri, denumit - plutărit.
Bătrânii satului îşi aminteau şi povesteau de vremurile când plutele se formau la
Berescu şi se revizuiau în centrul comunei în dreptul locuinţei unui evreu - Maller
Onciul. Locuinţa se află laconfluenţa râului Kiroaia cu râul Ruscova. Aici avea loc
schimbul muncitorilor, plutaşilor (cărmaneci). Aceştia continuau drumul cu plutele pe
apa răului Ruscova, Vişeu până în Bocicoiu Mare unde tablele cu buşteni sunt predate
altor plutaşi ce continuau drumul pe răul Tisa până la destinaţie.
Întrucât debitul nu era suficient de mare, pe cursul râului Kiroaia au fost ridicate
mai multe baraje (hati) în Berescu, Micu, Poleanca (Ruspoleanka), Vinderel,
Vaverecenyi, Hamovanka şi centrul comunei (imediat după ce râul iese din defileu-vale
îngusta, adâncă şi lungă săpată de apa curgătoare din aceasta regiune muntoasă).
Se apreciază căpână la construirea liniei ferate înguste Leordina-Poienile de sub
Munte-Socolău, pe apele râului Kiroaia se plutărea o cantitate semnificativa de lemn,
circa 183. OOO mc lemn răşinos.
La fiecare baraj, stăvilar, în termeni locali hait, era angajat un paznic (vărtaş)
cel care asigura securitatea barajului (haitului), deschidea şi închidea porţile după un
program stabilit.
Pentruca plutele să alunece cu uşurinţa pe şuvoiul de apă era necesar un anume
debit de apă şi de aceea închiderea şi deschiderea barajelor trebuia sincronizată. Apa
asigura deplasarea plutelor de fiecare dată. Prin canalul de scurgere se acorda un avans
de apă, aşa numit-VORWASSER. Unda/jetul de apă trebuia să aibă un avans de circa o
oră pentru a putea, ca plutele să nu se aşeze sau să ajungă pe uscat. Pentru început se
deschideau haiturile de la FUNDURI iar mai apoi cele din aval în aşa fel încât apele să
se întâlnească la un moment dat iar şuvoiul de apă să fie cât mai mare. Plutele nu
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trebuiau să ajungă una pe alta, motiv pentru care acestea se lansau pe apă la un inteival
de cca. 10-15 minute.
În fiecare sector de plutărit funcţiona o echipă de inteivenţie formată din 3 sau 5
muncitori care se deplasa în acelaşi timp cu plutele. Deplasarea echipei de inteivenţie se
efectuacu căruţa iar mai târziu cu maşina, inteivenind în caz de nevoie. Plutaşii de pe
Valea Kiroaia conduceau plutele pe o distanta destul de apreciată, pană în Petrova, iar
uneori până în Bocicoiu Mare,
Plutăritul prezenta un mare grad de risc datorat cotiturilor, nivelului, înălţimeaapei
curgătoare şi a curbelor în formă de arc (Smerecenei, Bodnarika, Volosini, Ped Elma),
stâncăriilor Moloşnec din Repedea, ruperi de nori şi confluenţa râului Kiroaia cu r.
Ruscova, r. Vişeu, confluenta râul Vişeu cu râul Tisa.
Viteza de deplasare a plutelor era de 13-15 şi 20 km/oră, în funcţie de anotimp
şi starea vremii. Distanţa de 30 km (Poleanka-Petrova) se parcurgea în două ore
primăvara şi în 4 ore toamna când debitul de apa era mic.
Legarea plutelor presupunea, răbdare, pricepere şi îndemânare. lama, lemnul
era fasonat din pădure şi se aşeza în stive pe malul
apei iar primăvara se formau plutele. Fiecare plută cuprindea una, două, trei, până la
cinci table sau plase. Plasa din faţă se numea BUZAR iar cea din coada CODAR. În
schema de legare (echipament ce serveşte ca suport muncitorilor care lucrează la
înălţime), lemnul se sorta în funcţie de mărime. BUZARUL se forma din lemnul cel mai
subţire şi de aceeaşi dimensiune pentru a putea aluneca cu uşurinţăpe unda de apă.
Următoarele table aveau pe margini buşteni mai lungi. Dacă o tablă cuprindea
20-30mc lemn rotund, înseamnă că o plută de 5 table însuma 100-150 mc. BUZAR-ului
era ataşat un buştean numit CALADĂU. Pe acesta se fixa cârma iar buştenii erau găuriţi
şi legaţi cu ŞPRANGA. Cârma era de fapt o prăjină lunga de 7-8 metri numită CONDEI
şi o lopată din lemn de fag. Cârma se fixa pe CALADĂU, un fel de jug prins în cuie.
Plutele mari erau dotate cu două cârme(doi plutaşi pe buzar şi un al treilea putea fi pe
codar). Codarul era prevăzut cu un cablu de ancorare.
De regulă, plutăritul începea în luna aprilie odată cu topitul zăpezii şi venirii
ploilor de primăvară şi ţinea până în toamnătârziu.
Plutăritul se putea practica doar în baza unei autorizaţii speciale şi era interzis
pe timp de noapte.
Pe timp de iarnă plutaşii lucrau în pădure, pregăteau lemnul pentru sezonul
următor. Unelte folosite erau ŢAP/NA, COARBA(un Jele de sfredel, burghiu),
TĂIACUL(unealta ce sălta lemnul şi acosta pluta) şi SPRANGA. La mal, pluta era legată
de un stâlp numit CAZÂC. Plutăritul prezenta unele avantaje(transport ieftin, nu era
poluant şi se transporta în dimensiuni mari în catarg) dar şi unele dezavantaje (lemnul
se îmbiba cu apă).

Despre aceste evenimente au/ost relatate mai multe istorii ...
Priala Janos, din comuna Repedea, casa numărul 463, om cu o vârstaînaintată,
în minte anumite date şi întâmplări istorice despre localitatea Repedea, folosind
tradiţia orală păstrată din tată în fiu, în ziua de 20 mai 1998, aflându-se în biroul
domnului Ivan Caniuca, secretar al comunei Repedea din acea perioada, a relatat că
plutăritul de pe apa râului Kiroaia a fost coordonat în timpul Imperiului Austro-Ungar şi
în timpul ocupaţiei maghiare de către germanul MILLER, iar în timpul Regatului
României de către FEHIR. , tot de origine germană, ambii specialişti în domeniul
plutăritului. Aceştia au colaborat cu organizatorii plutelor din Poienile de sub Munte şi
Rahău
(actualmente în Ucraina, Regiunea Zakarpatea, Raionul Rakhiv),
nominalizândcâţiva plutaşi vestiţi ai timpului precum Miculaiciuc Dumitru, zis Bilan,
Clipei Iacob, Caniuca Iakob, Cinar Ilie, Miculaiciuc Alexa a lui Pavel, Curac Ioan,
Beuca Maxim, Benzar Ioan, Crasiuc Alexa, zis Merkelei, Cinar Mihai, zis Kotiş, Beuca
păstrând

124
https://biblioteca-digitala.ro

Dumitru, zis Iouşca, Popovici Grigore, tatăl lui Popovici Vasile din cătunul Valea
Lespedea, Sauca Vasile şi alţii.
Prin intermediul izvoareloristorice scrise cât şi cele nescrise se atestă faptul că
groful TELEKY, pentru stabilitatea muncitorilor a plutaşilor la muncă, încheia contracte
de muncă cu aceştia. Un asemenea contract s-a încheiat la data de 19 septembrie 1858
între groful Teleky şi muncitorii Skaluba Pavel din Poienile de sub Munte, Kobel Ivan
din Repedea.
Începând cu anul 1929, (în Repedea a fost pusă în funcţiune o fabrică de
cherestea de către industriaşul şi proprietarul evreu KACIKA ARNOLD, fabrica ce a
funcţionatpână în toamna anului 1944 când a fost incendiată şi arsă de către trupele în
retragere ale celui de al Doilea Război Mondial), tablele au plutit pe apele râului
Kiroaia până în dreptul măcelăriei şi a casei lui Maier Onciul, situată pe versantul stâng
al râului Kiroaia. Aici plutele se opreau, se desfăceau se încărcau şi se transportau la
fabrica de cherestea din locul numit Lujana. Lângă măcelărie şi casa lui Maier Onciul, o
perioadă de timp a fost sediul autorităţilor locale, Primăria, Poliţia şi Jandarmeriei.
Fabrica de cherestea a industriaşului privat Kacika Arnold, (deportat în
primăvara anului 1944 din motive rasiale de către autorităţile maghiare, conducerea
fiind preluată până în toamna anului 1944 de către BEN1CZHY GYULA),
deţineaurmătoarele echipamente şi instalaţii: maşină cu abur cu o forţa motrică de 80 cai
putere, cazan, doua gatere pentru debitat lemn, doua strunguri şi o maşinăde strunjit.
În cadrul fabricii de cherestea au lucrat cca. 150 persoane de diferite vârste şi
sex. Muncitorii erau repartizaţi pe diferite sectoare ale fabricii, pe diferite activităţi în
raport cu aptitudinea, priceperea şi puterea de muncă.
În anul 1944 producţia de cherestea produsă în fabrică este de circa 1O. 000-15.
OOO mc.
În perioada practicării plutăritului şi în sprijinul producţiei de plute, pe raza
comunei au funcţionat două făbricuţe ce confecţionau canje pentru plute, una la locul
numit , , Iasenuske, , condusă de Ruseniuk Vasile, acesta a fost şi morar la moara
Lujana-Iasenuske şi altă făbricuţă în cătunul Tomnatic, supravegheată de către Reteaznik
Ştefan, fiul lui Reteaznik Olexa şi Reteaznik Maria căsătorit cu Ruseniuc Ana, fiica lui
Ruseniuc Vasile şi Ruseniuc Eudochia, născut la data de 6 august 1860 în comuna
Bogdan, pe atunci teritoriu aparţinând Cehoslovaciei, iar în prezent Ucrainei, decedat la
11 martie 1937 în Repedea.
Cânjele se confecţionau din nuiele de arbuşti. În fiecare făbricuţă lucrau 5-7
muncitori care confecţionau nuiele iar 2-3 persoane erau angajaţi pentru fasonarea şi
transportul nuielelor de la locul fasonării până la făbricuţe.
Imediat după cel de al Doilea Razboi Mondial, după construirea liniei ferate
înguste, de la fabrica de cherestea şi până în Tomnatic, plutăritul încetează
săfuncţioneze, transportul buştenilor făcându-se cu trenuleţul pe calea ferată îngustă
până în Leordina iar mai apoi cu mijloace auto, remorci şi camioane.
Plutăritul a dispărut ca îndeletnicire zonală, fabrica de cherestea a fost distrusă
prin incendiere în toamna anului 1944, linia ferată îngustă (CFF) Leordina-Repedea a
fost demontată în perioada anilor 1970-1972 iar haiturile s-au colmatat. Au rămas
munţii, întinsele păduri de foioase şi răşinoase în care trăiesc animalele sălbatice, ursul,
cerbul căprioara, râsul, cocoşul de munte. Pe dealuri se dezvoltă în linişte păduri de fag,
stejar, mesteacăn, frasin, tei şi ulm.
În râurile cu apă limpede se bucură de viaţa păstrăvul şi lostriţa iar în mintea
oamenilor cu părul nins a rămas o comunitate vie, cu obiceiuri, tradiţiişi îndeletniciri
neuitate.
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Informaţii obţinute

de la Popovici Stefan, zis . , Mascali ", născut in anul 1925
Caniuca, zis „Secretar", născut in anul 1928.
Tehnoredactare - Vasile Popovici, 07. 04. 2019, în localitatea Repedea.
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3aHHllTiCTb HaCeJJeHHll, llKa p03BHBaJJaCb 3 l.faCOM, eanopH3aui11 .uepeBHHH, JJiCOBHX
npo.ayKTie, TPa.UHUiHHHX peMecen, Heo6xi.aHHX .un11 3a6ecnelfeHH11 BH)KHBaHHll
MeIIJKaHuie, i"x .uoxo.uie, .!lJlll noec11K.aeHHoro )KHTTll.
ITi.u 'lac ITepIIJoi" ceirneoi" eii1HH i HacrynHoro nepio.uy, .uo no6y.uoeH BY3bKOi"
3aJJi3HHUi Ha MaplllpYTi Jleop.UHHa-ITornine .ue cy6 MyHTe (ITon11HH) TPaHcnopTyeaHHll
.uepeBHOi" MaCH, oco6JJHBO XBOHHHX nopi.u, 3.UiHCHJOBaJJOCll Ha eo.ui 4epe3 ycTaHOBKH,
1110 Ha3HBaJOTbCllnJJOTHHUTBO.
Ha pi4ui Kipo11 (cboro.aHi Pene.ue11- np11cinoK ÎOMHaTiK) nJIOTHHUTBO 6yno
.uy)Ke .uo6pe po3BHHeHe. Micueei )KttTeni, p03TaIIJoeaHi npaeopYLf a6o nieopYLf ei.a pi40K
Kipo11, cTBop11n11 cnpaB)l(Hf 3aH11TT11, nJJOTHHUTBO. L.lll 0Kynaui11 TPHBana .uo ,[{pyroi"
ceirneoi" eii1HH.
ITnoTHHUTBO Ha pi4ui Kipoi" 3 "fi npttTOKaMtt i ri.uporpa<fii4HOJO Mepe)KelO
KOMYHH CTBOpHJJO cnpHllTJIHBi YMOBH .!lJlll eKcnnyarnuii" UbOro 3aHllTTll.
fnH6ttHa, cx11n i Tel.fiii pi4oK Kipo11, PycKoea, BiIIJey, a)!( .uo po3n11ey e pi4KY
Tttcy e .uonHHi BiIIJey, crn6iJJbHicTb 6eperie i reonori'IHHH cy6cTPaTy cnp1111n11
p03BHTKY UbOro 3aHllTTll, 3BaHoro - nJJOTHTUTBO.
Crnpo)KHJJH cena 3ra.ayJOTb i po3noei.aaJOTb npo 4ac11, KOJJH nJIOTH
<fiopMyeanHc11 e EepecKy i nnaeanH .uo ueHTPY KOMYHH, HanpoTtt 6y.attHKY rnpe11 Mannepa 0HUJOJJll. Horo 6y.a11HoK 6ye p03TaIIJoeaHtti1 Kono 3JJHTT pi4KH Kipo11 3 piKoJO
PycKoea. ÎYT ei.u6yeaec11 o6MiH po6irn11Kie, nnoTHHKie. BoHH npo.uoe)Kyeantt ceolO
no.uopo)K 3 nnoTaMH Ha pi4Ui PycKoea, BiIIJey a)!( .uo BeJJHKoro ottlfKOBa, .ue nJJOTHH
6ynH nepe.uaHi iHIIJHM 6oKopaIIJaM, 11Ki npo.uoe)Kyean11 ceoJO no.uopo)K nnaeaHHll no
piui Tttca a)!( .uo MiCUll nptt3Hal.feHHll.
ToMy 1110 noTiK He 6ye .uocrnTHbO rn1160KHM, B3.!lOB)K pi4KH Kipo11 6yno
3ee.aeHo KiJJbKa .aaM6 (raTb) e EepecKy, MiKy, ITon11HKa(Pycbnon11HKa), BiH.aepen,
Baeepe4eHi, faMoeaHKa i ueHTp KOMYHH (3pa3y nicn11 e11xo.uy pi4KH 3 BY3bKoi" .uonHHH ,
rn1160Ka i .uoera npoTOLfHa eo.ua Telfe .uani e UbOMY ripcbKOMY perioHi).
Bea)KafTbCll, 1110 .uo 6y.uieHHUTBa ey3bKOi" 3ani3HH4HOi" niHii" Jleop.a11HaITornine .ue cy6 MyHTe-CoKonay, Hapi4ui Kipo11 nnaeana 3Ha4Ha KiJJbKicTb .uepeettHH,
6JJtt3bKO 183 OOO M3 cMon11crni" .uepeettHH.
Ha KO)l(HiH .uaM6i, y MicueeoMy BHCJIOBJJeHHi raTb, 6ye HaHHllTHH (oxopoHeUb),
TOH 1110 ei.unoei.uae 3a 6ecneKy raTi, ei.aKptteae i 3aKptteae eoporn 3a ecTaHoeneHHM
rpa<fiiKOM.
,[{Jiii TOro, 11106 nJJOTH nerKO KOB3aJJH no 80.!lHOMY noToKy, noTPi6HHH 6ye
neeHHH noTiK BO.UH, TOMY 3aKpHTTll i ei.aKp11rr11 .aaM6 noeHHHO 6yno 6YTH
CHHXpoHi30BaHO. Bo.ua KO)KHOro pa3y 3a6e3ne4yc nepeMi111eHHll nJJOTiB. l.fepe3
.upeHa)KHHH KaHan no.uanbc11 noTiK eo.u11, TaK 3eaHHH VORWASSER. 1.
Tel.fi11/cTPyMiHb eo.u11 Mac 6yrn 3anoeHeHa npH6JJH3HO Ha ro.attHy enepe.u, 11106 He
.U03BOJJHTH nnornM cicTtt a6o npH3eMJ1HTttc11. Ha nol.faTKY ei.aKpHean11c11 nepllli raTi , a
noTiM B HH)l(HiH Tel.fii", 11106 80.!lH y neBHHH MOMeHT 3YCTPiJJHCll, a noTiK 80.!lH 6ye 611
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6ÎJibWMM. l..l.{06 nJIOTaM He ,UOeO,UMJIOCJI CTMKaTMCJI 0,UMH 3 0,UHMM, i°X 3anyCKaJIM Ha eo,ni
e .nianaJoHi npM6JI. I 0-15 xeMJIMH.
Y KOlKHOMY nnaey'!oMy ceKTopi icHyeana rpyna pRTyeaHHJI, mo cKJia.nanacR 3 3
a6o 5 po6iTHMKie, RKi nepei"xanM o.nHo'laCHO 3 nnoTaMM. Pyx KOMaH,UM eTPyqaHHR 6yno
3po6JieHo 3 earoHOM, a noTiM 3 aeTOMo6ineM, eTPyqaID'IMCb y paJi noTPe611. ITonnaeui
Ha .noJIMHi KipoR npoi"xan11 Ha nnoTax Ha .nocMTb ei.noMiii ei.ncTaHi .no IT~oea, a iHo.ni
eoHM lKMJIM e lio'liKOID Mape.
y KOlKHOMY ceKTopi nJIOTHMuTea, KOMaH,UM , lllO CKJia,UalOTbCJI 3 3 a6o 5
po6iTHMKie, J!Ki nepecyealOTbCJI O.UHO'!aCHO 3 nJIOTaMM. )l.aeHO, nepecyeaHHJI KOMaH.UM
nopRTYHKY 3,nii1cH10eanocJ1 Ha eOJax, a ni3Hiwe Ha MaWMHax, RKi eTPY'faJIMCJI y paJi
noTPe6M. ITnaeui Ha .noJIMHi KipoR npoi"xanM Ha nnoTax .nocMTb eeJIMKY ei.ncTaHb alK .no
cena IT~oea, a iHo.ni i .no lio'liKOID Mape (BeJIMKoro DM'!Koea).
ITnoTHTuTeo Ha nnoTax Mac e11coKMi1 cryniHb pmMKY '1epe3 noeopoTM y cf>opMi
.nyrn (CMepe'leHMH, 60.nHapiKa, BonowMH, fle.a EnMa), rn11611Hy TeKy'loi" eo.nM, cKeJib
MonowHeK 3 Pene.ni (Kp11eoro), 3pyweHHJ1 xMap i 3'c.nHaHHJ1 piKM KipoR 3 piKoID
Biwey, Ta ena.naHHJI piKM Biwey y piKy T11ca.
WeM,nKicTb nnoTie cKJia.nanacR e 13-15 i 20 KM I ro.a, 3aJielKHO ei.a ce3oHy i
noro.nM. Bi.ncTaHb e 30 KM (IToJIRHKa-IT~oea) npoTiKana .nei ro,nMHM HaeecHi i 4
ro.nMHM eoceHM, KOJIM noTiK eo.nM 6ye HeeeJIMKMM.
ITepee'uKa nnoTie nepe.n6a'lana TepniHHR, MaiicTepHiCTb i 3,ni6HocTi.
B3MMKY nic 6ye 3py6aHMH 3 nicy i noKJia,neHMH y cTeKM Ha 6epe3i eo.nM, a
HaeecHi yTBop10eaJIMCJ1 nnoTM. KolKHMH nniT npo6Ka cKJia.naecR 3 o.nHoro, .neox, TPbOX,
.no n 1J1TbOX Ta6JIMUb a6o ciTOK. ITepe.nHR ciTKa HaJMeaJiaCJI 6Y3AP. 3. a OCTaHHJI 3
xeocTa Ha3MeanacR KO)l.AP. 2. (XBOCTAPh-e nepeKna.ni). Y cxeMi nepee'R3KM
(o6na.nHaHHJI, J!Ke CJIYlKMTb ,UJIJI ni.nTPMMKM npauieHMKie, lllO npauIDIDTb Ha eMCOTi),
.nepeeMHa coprycTbCJI 3a p03MipaMM. 6Y3AP. 3. 6ye 3po6JieHMH 3 HaHTOHWOi° i TaKOro )f(
p03Mipy .nepeeMHM, mo6 JierKO KOe3aTM no Te'lii" eo.nM.
HacrynHi Ta6JIMui nJIOTY MaJIM .noeri KOJIO.UM no KpaRX. 51Klll0 .nowKa MiCTMJia
20-30M Kpyrnoro .nepeea, ue 03Ha'!ac, nniT CTeopeHMH 3 5 Ta6JIMLlb MiCTMe I 00-150
K6M. )l,o 6Y3APA. 3. 6ye npMKpinneHa .no KOJio.na, ni.a Ha3eo10 KAJJA)J.EY. 4. Ha Hiii
6yno 3acf>iKcoeaH KepMo, a KOJIO.UM 6yn11 npoceep.nneHi (npo6ypeHi) i 3e, R3aHi
WITPAHfOIO. 5. KepMo, no CYTi , 6yno 7-8 M. TOHKe .nepeeo, 11Ke Ha3MeanocR
KOH)l,Etl:. 6. B RKOMY 6yna npMKpinneHa 6yKoea .nepee11Ha nonaTa. KepMo 6yno
npMKpinneHe .no KAJJ)l.EY A. 7. no.ni6He RpMoei, npMKpinneHe uenaMM. BeJIMKi nnoTM
6yJIM 6yJIM OCHaweHi .neoMa KepMaMM (.nea nJIOTHMKM Ha 6y3api, a TPeTiH Mae CTOJITM Ha
KO.napi). Ko.nap 6ye 3a6ecne'!eHMH 11KipHMM Ka6eneM.
51K npaeMJIO, nJIOTHMuTeo po3no'laec11 e KeiTHi, 3 TaHeHHllM CHiry i eeCHJIHMMM
ona.naMM, i TPMMae .no nÎ3bHoi· oceHi.
Pacf>TMHr MOlKHa 6yno 3,niiicHMTM nmne Ha ni.ncTaei cneuiaJibHoro ,nOJeony i
3a6opOHHeHO eHO'li.
B3MMKY 6oKopawi npau10ean11 e nici, roTyID'IM .nepeeMHY Ha HacTynHMH ceJoH.
BMKOpMCTaHi iHCTPYMeHTM 6yn11 ~AITIHA. 8. KOAPliA. 9. (uocb e po.ni ccf>ep.neJIR,
.npMJIR, TEAKYJI. 10. (cnoci6, RKMH ni.nii1Mano .nepeeo i np116opTyeano nniT, i
WITPAHf A. 5. Ha 6epe3i nniT 6ye np11e 1J13aHMH .no crnena - KA3EK. 11. ITnoTHTuTeo
Mac pR.n nepeear (.neweeMii TPaHcnopT, He Ja6py.nHIDID'IMH i TPaHcnopTyHbCll y
aeJIMKMX po3Mipax), ane ii .ne11Ki He.noniKM (.nepeeMHa 3anoeHeHa eo.no10).
IcrnpM'IHi ,nlKepena:
ITp11na 51How, c cena Pene,UR, Ho. 463, CTPapolKMJI, naM, l!TaID'IM .ne11Ki .naHi Ta
icrnpM'IHi 6yeaJiblllMHM npo ceno Pene,UR, Ha ocHoei ycHoi" TPa.n11uii", 36epelKeHoi" ei.a ei.a
6aTbKa .no .UMTMHM, 20 TPaeH11 1998 poKy, Haxo,UR'IMCb e 610po naHa IeaHa KaHIDKM,
ceKpeTapR cena Pene.nR Ha mii nepio.n, CKaJae mo pacf>TMHr Ha pi'lui Kipo11 6ye
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KOOp.llHHOBaHHH, nÎ)l qac Aacrpo-YropChKOÎ ÎMnepiî i Ma)lMipChKOÎ OKynauiî, HÎMUeM
MIJ1J1EPOM, a ni.ll qac PyMyHchKoro lJ.apaTy - <l>ErIPOM. 12. ace HÎMeUhKoro
noxo)l)l{eHHJI, o6H)lBa npocpeciomum B rany3i nJIOTHHUTBa. BoHH cnianpamoaaJIH 3
opraHÎ3arnpaMH pacpTiHry 3 TioettiJie )le cy6 MyHTe(TioJIJIHH) Ta Parhly(Paxia) - HHHÎ
Ha Tepirnpiî YKpaîHH, 3aKapnaTChKa o6JiaCTh, PaxiBChKHH paifoH. Cepe.ll 3HaHHX Ha TOH
qac 6oKopawia 6yJIH: MHKyJiaifqyK .il:YMirpy, 3BaHHH oiJiaH, Krrineif .HKo6, KamoKa
.HKo6, YiHap IJIÎ€, MiKyJiaHl.JYK AJieKca ITaaJIÎB, KypaK HoH, I>eaKa MaKCÎM, 6eH3ap
HoaH, KpacJOK AJieKca, 3BaHHH MepKeJieif, YiHap Miraif, 3BaHHH KoTiw, I>eaKa
.il:yMirpy, 3BaHHH HoywKa, ITonoaiq fpirope, 6aThKO BaciJie ITonoaiqa , 3 npHCÎJIKa
J1ecne)lJ1, CayKa BaciJie i .llpyri.
3a )lOilOMOfOJO nHChMOBHX )l)l{epeJI, a TaKO)I{ HenHcaHHX )l)l{epeJI CBÎ)ll.JHTh Te,
mo rpacp TEJ1EKI, Ja crn6iJihHÎcTh npauiBHHKiB caHTexHiKiB Ha po6oTi, yKJiaB 3 HHMH
TPY.llOBÎ )loroaopH. TaKHH )loroaip JaKÎHl.JHBCJI 19 aepeCHJI 1858 p. Mi)!{ rpacpoM TeJieKi i
po6iTHHKaMH CKaJiy6a ITaaJioM 3 ITorniJie )le cy6 MyHTe (IToJIJIHH) Ta Ko6eJih IaaH 3
Pene)leJ1(KpHaoro ).
ITo•rnHal.JH 3 1929 poKy aae)leHo B eKcnJiyarnuiJO JIÎcorrpoMHCJIOBHH JaBO.ll
npoMHCJioaueM i rnpeifchKHM BJiaCHHKOM KA YKA APHOJ1b.L:i:, cpa6pHKa, mo
npauJOBaJia .llO oceHi 1944 poKy, KOJIH cnaJIHJIH BÎ)lCTynaJOl.Ji HÎMeUhKÎ BÎHChKa .il:pyroî
1
cairnaoî aiifHH), nJioTH nJiaaanH Ha pi'"IUÎ KipoJ1, a)!{ .llO 6y.llHHKY M J1CHHKa Ma€pa
0HUJOJIJI, po3TawoaaHoro Ha JiiaoMy 6epe3i pi'"IKH KipoJ1. TYT nJIOTH 3ynHHHJIHCJ1, BOHH
p03BaHTa)l{yBaJIHCJI, 3aBaHTa)l{YBaJJHCJI i nepeB03HJIHCJI Ha JIÎconpOMHCJIOBHH 3aBO)l y
1
Micui ni.ll Ha3BOJO J1y)l(aHa. 6iJIJ1 6y.llHHOl.JKa M J1CHHKa i .llOMY Ma€pa 0HUJOAA npornroM
neBHOro qacy 3HaXO)lHBCJI WTa6 Micueaoî BJia)lH, Mepiî, IlOJIÎUÎÎ Ta )l{aH,llapMepiî.
ITpHBaTHa
npoMHCJioaa
.llepeaoo6po6Ha
cpa6pHKa
Ka11Ku
ApHO!lbda
(.llenopTOBaHoro, Ha paCOBHX ni)lCTaBax, BeCHOJO 1944 p. yropcbKHMH BJiacn!MH,
KepiBHHUTBO JIKoro, .llO oceHi 1944 p. nepeifwJio a pyKH I>EHIYHrI .L:i:IOJ10-fYCTAB),
JIKHH BOJIO)lÎB HaCTynHHM o6Jia)lHaHHJIM i ycTaHOBKaMH: napoaa MaWMHa, 3 pywiifHOJO
CHJIOJO - 80 noTy)l{HÎCTJO, MaJIH HacTyrrHe 06Jia)lHaHHJ1 Ta ycTaHOBKH: napoaa MaWHHa 3
80-CHJihHHM .llBHryHOM, KOTeJI, )lBa .llPOBOpy6H, )lBa TOKapHHX aepcTaTa i TOKapHHH
aepcrnT.
Ha JiiconpoMHCJIOBOMY 3aBO.llÎ npauJOaaJIH 6JI. 150 oci6 pi3Horo aiKy Ta CTaTi.
TipauiBHHKH 6yJIH BÎ)lHeCeHÎ .llO pi3HHX ceKTOpiB 3aBO.lly, .llO pi3HHX BH.llÎB )lÎJIJihHOCTÎ 3
TOl.JKH 30py 3.llÎ6HOCTeH, MaHCTepHOCTÎ Ta pofioqoi" CHJIH.
Y 1944 poui BHpo6HHUTBO JiicoMaTepiania Ha JaBO.llÎ CTaHOBHJia 6JIH3hKO I O
000-15
000
Ky6.
ITi.ll qac npaKTHKH nJiaBaHHJI i Ha IlÎ.llTJ'HMKY BHpo6HHUTBa IlJIOTÎB 6yJio )lBÎ cpa6pHKH,
JIKÎ BHpo6JIJIJIH l.JaHh )lJIJI IlJIOTÎB, O)lHa Ha MÎCUÎ nÎ)l Ha3BOJO <OlceHycKe», Ha l.JOJIÎ 3
PyceHJOKOM BaciJie, JIKHH 6ya TaKO)I{ i MeJIHHKOM, a J1~aHo-.HceHJOChKOMy, Ta me
O)lHa cpa6pHKa a npHCÎJIKY ToMHaTeK, rri.ll KepiBHHUTBOM PeTJl3HHKa CTecpaHa, CHHa
Pern3HHKa OJieKCH Ta PeTea3HÎKa Mapiî, O.llp~eHHH 3 PyceHiKy AHHOJO, .llOl.JKa
PyceHJOKa BaciJie i PyceHJOK Ey.lloxiî, HapO.ll)l{eHHH 6 ceprrHJI 1860 poKy a ceJii I>or)laH,
J1Ke Ha TOH qac HaJie)l{aJio YexocJioBal.Jl.JHHÎ, a Terrep YKpai"Hi, i, JIKHH rroMep 11 6epe3HJI
193 7 poKy a ceJii Pene)lea.

n

*******

1

YaHi 6yJIH 3po6JieHi 3 qarapHHKÎB. Y KO)l{HÎH cpa6pHui npauJOaanH n J1Th-CÎM
po6iTHHKÎB, JIKÎ BHpo6JianH npyrn, a 2-3 oco6H BHpÎ3YBaJJH i nepB03HJIH qarapHHKH, BÎ.ll
MÎCUJI BHpÎ3Y )lO cpa6pHKH.
Bi.llpa3y nÎCJIJI 3aKÎHl.JeHHJI .il:pyroi" caiToaoi" BÎHHH, nicJIJI 6y.lliBHHUTBa BY3hKoi·
3aJJÎ3HHl.JHoi" JIÎHÎÎ, BÎ.ll JIÎcOJaroTiaeJihHOi" cpa6pHKH .llO Micrn ToMHaTHK, nJIOTH
npHnHHHB CBOJO po6oTy, ,llepeao rrepeB03HJIH IIOi°J)lOM Ha BY3hKÎH 3aJIÎ3HHUÎ B J1eop,llÎHi,
a noTÎM Ha aaToMaWHHax, npHuenax Ta aaHTa)l{ÎBKax.
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... IlJIOTHTUTBO, JIK JOHaJibHe JaHJITTJI, J 1.faCOM, JHHK, nicoeoo6po6Ha <t>a6pHKa
6yna JpyifHoeaHa 4epeJ cnaneHHH oceH10

1944

poKy, eyJbKa JaniJHHUH

(CFF-4<1><1>).

13.
PoJKpanaHHH JHHKJio HK JOHaJibHa po6orn, nicoea <t>a6pHKa 6yna JPYHHoeaHa
eorneM eoceHH

1944

poJi6paHa npoTHrOM
eeJIHl.feJHÎ XBOHHÎ

i

poKy, eyJbKa JaniJHHl.fHa JiiHiH

1970-x -1972-x

i

poKax,

(CFF) Jleop.UHHa-PeneneH 6yna

naKeTH JaHenanH. 3anHWHJIHCb roptt,

CMOJIHCTOÎ JIÎCH, ne )ICHByTb .UHKÎ TBapHHH, eenMi.Ub, OJieHb, pHCb,

ripcbKHH nieeHb. Ha narop6ax pocTyTb e THWHHÎ nictt: 6yK, .uy6, 6epeJa, HCeHb, nttna
Ta e'HJ.

y

pi4Kax 1.fHCTOÎ BO.UH

panyi<>TbCJI )l(HTTIO

IlCTPYrH,

reK,

a B naM, HTi

crnpO)l(HJiie 3aJIHWHJiacb )l(ttee cycniJibCTeo, 3 3BH1.faHMH, TPanttuÎllMH HeJa6yTHÎMH
JaHllTTllMH )l(HTTll KOpHCTYCTbCll nacTyxoM

i

3arn6JIHMH, a B CBÎ.UOMOCTÎ JIJO.UeH 3

cyeopHMH BOJIOCaMH 3aJIHWa€TbCJI )l(HBOJO cnÎJibHOTOJO, 3 HeJBHl.faHHHMH 3BH1.faJIMH,
TPa.UHUÎllMH

i

He3a6yTHÎMH JaHllTTllMH.

MamepiaJ1 CKJladeHuu BacWleM llonoau'leM, iJupeKmopo.it EyiJuHKY KYRbmypu
PeneiJea. BiiJoMocmi, ompUMaHi aiiJ llonoBU'IU Cme<f>aHa, Ha npi36UCbKO- «MacKa1b»,
1925 poKy HapoiJ:J1CeHHR, i loaH KaHb/OKa, 6yewuu ceKpemap npu.wapii" PeneiJR, 1928
poKy HapoiJ:JICeHHR.
TewopeiJaKIJÎR - BacWlb llonoeu'I, MÎC!JeBicmb PeneiJR(Kpueuu), Mapawypew,
PyMyHÎR.

07. 04. 2019
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Topofilie şi identitate naţională
Maramures

românească

în

'

Dr. Ilie

Gherheş

Muzeul Judeţean de Etnografie şi Artă Populară Maramureş
Spre sfărşitul perioadei interbelice, în interiorul arcului carpatic aproape că nu
era subzonă etno-istorică în care să nu existe câte o familie căreia să i se spună „de-a
Americanului". Dacă în a doua jumătate a secolului al XIX lea s-a produs o relativă
hemoragie a migraţiei înspre America (este adevărat, sub nivelul cifrelor de astăzi); în
perioada de după primul război mondial aceşti exploratori s-au reîntors la baştină,
datorită condiţiilor noi, investindu-şi agoniseala. A fost, evident, o gură de oxigen
economic, o „respiraţie artificială" bună, o investiţie de încredere în noul stat al
românilor, adică al lor.
Acest sentiment al topofiliei a fost, a rămas şi rămâne ca un dat istoric esenţial.
Aş aminti în context migraţia forţei de muncă în perioada comunistă, de gările pline cu
grupuri de muncitori, de echipe, de detaşamente, de brigăzi organizate ad-hoc, cu ocazia
vreunei investiţii mari dar şi de revenirea lor la vatră, după aceea. Marile mişcări sociopolitice şi economice antrenau, desigur, în jocul lor, destine individuale. În acest sens, aş
ilustra cu cazul unui unchi al meu, Negrea Grigore, a cărei familie a fost împroprietărită,
după reforma agrară din anul 1945, în zona Sătmarului, stabilindu-se apoi la Carei. La
venerabila lui vârstă octogenară a cerut copiilor săi să-l mai aducă până în satul său natal
Petrova, aşa, poate pentru ultima dată, să-l mai vadă o dată. Nici prin cap nu ne trecea
nouă, copiilor şi nepoţilor săi, că vom asista la un adevărat ritual, la un ceremonial sacru.
Ajuns în faţa bisericii, unchiul meu, cu o statură impunătoare şi o înfăţişare de veritabil
„domn" acum, s-a aşezat în genunchi, a sărutat pământul de mai multe ori, făcându-şi
stănta cruce, vizibil emoţionat, transfigurat aproape şi pe care 1-a podidit plânsul.
Uimirea şi uluirea noastră au fost stâmpărate de refugiul în amintire şi de
gândul că poate-I năpădesc amintirile, când tălpile lui de copil vor fi călcat acest pământ,
în copilăria dezrădăcinării sale, evident(!), de mult uitată, dar păstrată ca un zăcământ de
suflet acolo în Careii săi, unde soarta l-a învrednicit , căsătorit fiind cu o etnică
maghiară, pe care a iubit-o şi respectat-o până dincolo de moarte. M-am mai gândit
atunci că unchiul meu, şofer pe maşina Poştei toată viaţa, cărăuşul atâtor doruri şi
speranţe, dacă a strâns în viaţa sa atâta drag de locul copilăriei, încât să-l fi încăput întrun transport?!
Acest exerciţiu de sinceritate al minunatului şi exponenţialului meu unchi a
continuat cu o altă reprezentaţie memorabilă: ajunşi în dreptul grădinii, al locului unde a
avut casa părintească, a oprit maşina, iar Măria Sa, unchiul Grigore s-a dus emoţionat
până exact pe locul unde a avut casa, respectiv pe ruinele murului (fundaţiei), a
îngenuncheat, parcă tot ritualic şi şi-a adunat singur un braţ de flori pe care ne-a
mărturisit că are să le usuce şi o să şi le facă pernă sub cap, eventual pe care ar dori să şi
moară. Asistenţa compusă din cei mai sus menţionaţi, dar şi din alte neamuri a rămas la
fel de uluită, iar eu, cel cu domiciliu încă rural mi-am jurat atunci că dacă va fi să fiu la
înmormântare sa, am să-i duc în dar un pumn de pământ, exact din locul de unde a rupt
florile şi am să i-l presar peste copârşeul său.
Tot în această notă aş mai aminti că două dintre nepoatele sale de frate şi-au
botezat fetele, născute tot în Careii Mari, cu numele de Iza şi de Mara, iar cel de-al
treilea frate, deşi era enoriaş al cultului penticostal, în casa sa, la sfârşitul zilelor, avea
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televizorul pornit exclusiv pe un post care transmitea muzică populară din Maramureş,
cu preponderenţă.
Acest sentiment al credinţei în spiritul locului, până în a deveni un fel de
enoriaş, dăinuie până azi şi este bine, cred! Unul dintre nepoţii mei, dinspre o verişoară
dulce, care locuieşte acum în fosta mea casă părintească, vândută lor de către mama mea
şi fratele meu, îmi spunea într-o zi, aproape cu înfrigurare: „Mă gândesc unchiule, că nai cules dumneata şi n-ai luat tot norocul din casa asta strămoşească!" Această aserţiune,
admirativă poate, mi-a dovedit mie însă o credinţă absolută în darul străbunilor, rămas
subsecvent, ca zăcământ de neam , din mărădic în mărădic, căci nepotul meu, licean
acum, cântă la vioară.
Se spune că în Ardeal istoria se trăieşte mai acut şi că aici există un simţ în plus,
respectiv cel al istoriei. Peste tot, în întreg spaţiul locuit de români istoria se trăieşte şi
trebuie predicată exclusiv la persoana întâi plural, ca exerciţiu de nobilă sinceritate
colectivă. În acest sens doresc să invoc şi să evoc obiceiul ardelenesc al cimitirelor de
grădină, al mormintelor de familie, practicat, din fericire, până azi. Acest ritual provine
dintr-o necesitate, dintr-un comandament istoric ineluctabil, respectiv din nevoia de a-i
„obliga" pe urmaşi să nu-şi părăsească nici ei stătutul, casa părintească. Mergând pe
această logică şi îndatorare, moştenire, aş remarca că s-a ajuns azi la sate rară cimitir al
bisericii, rară cimitirul mare, pentru că acesta s-a ruinat dimpreună cu biserica, iar
mormintele s-au retras, volens-nolens, în grădinile proprii, în odor. În acest sens, preotul
care îi îngroapă pe ultimii săteni şi le pecetluieşte groapa, „până la a doua venire", este şi
cel care stinge lumânarea peste satele părăsite, peste sufletele acestora, dar nu şi peste
sufletul satului.
Închei aceste amare consideraţii despre mormintele din grădină cu exemplul
ultimului mare dispărut, celebrul taragotist Dumitru Fărcaş, care este îngropat în grădina
casei părinteşti, din Dealul Groşilor şi care, la rându-i, i-a spus fetei sale, Andreea că
atunci când va fi să moară, să-l îngroape acolo, acasă, „că numai aşa voi şti că-i mai veni
şi tu pe acasă". Uluitoare credinţă!
Grija faţă de imaginea noastră postumă, fie şi prin mesajul mormântului
propriu, rămâne pentru mine simbolul cel mai dramatic şi aş mai ilustra-o prin cazul
preotului greco-catolic Andrei de Kovats, din Bârsana Maramureşului care, simţindu-şi
sfărşitul aproape, de pe patul de moarte a binecuvântat drapelul cu care delegaţii din
Bârsana au plecat la Alba Iulia, cărora le spunea, îmbărbătându-i, că moare fericit, fiind
convins că măcar mormântul sau va dăinui în România Mare şi se va înveşnici la sânul
patriei-mamă România.
Pornind de la aceste exemple de dragoste faţă de casa părintească şi faţă de
locul natal eu cred şi consider că satul românesc nu-i pe moarte, chiar dacă i se cântă
prohodul de-atâta şi atât amar de vreme. Ţin să-mi susţin această aserţiune tot cu o
întâmplare, petrecută de curând, la o cafea, în localul din piaţa din Petrova, într-o zi de
sărbătoare. Întreţinându-mă cordial şi deferent cu mai mulţi tineri, printre altele, i-am
întrebat „ce plac a face?". Răspunsul a venit ca o lozincă, dar şi ca o confirmare istorică:
„Ce să facem?! Stăm. Stăm şi ne pare rău de ziua asta mândră de vară în care nu putem
lucra. Şi cât lucru avem! Nu ne tihne de nici o sărbătoare, de nimic!" Acest răspuns
devastator vine să contrasteze flagrant cu imaginea stereotipă a zilelor de vară din
Maramureş, cu îmbulzeala de turişti de pe drumurile judeţului, cu mocăniţa, cu mulţimea
selfi-urilor, cu spectacolele pensiunilor în care ne maimuţărim folcloric, improvizând
măiestru şi nefiresc. Acest răspuns mi-a răcorit însă sufletul până dincolo de religie, cum
numai o dată mi s-a mai întâmplat, când mergând pe o stradă din Sighet, alături de mama
mea, ne-am pomenit salutaţi de către un necunoscut cu salutul „Lăudăm pe Iisus
Hristos!'', imnul creştinesc al maramureşenilor şi ardelenilor.

131
https://biblioteca-digitala.ro

Se cuvine, apoi, să nu-i uităm şi să-i omagiem istoric pe românii maramureşeni
din dreapta Tisei; ei merită un adevărat „omagiu ligiu", adică o reverenţă necondiţionată
pentru felul cum au şti ut să-şi păzească fiinţa lor etnică, de peste o sută de ani separată
statal, dar rămasă în conivenţă cu sufletul naţional.

Poarta Mara (Traian

Bil/iu-Dăncuş),

prima poartă pe cinci stâlpi din
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Maramureş

Mărturii

istorice adunate în biserica de lemn din
Onceşti cu rezonanţe în arhitectura, arta şi limba
Tării Maramuresului
'

'

fig 1. Biserica din

Onceşti restaurată

Alexandru Baboş

în Muzeul satului maramureşean
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Biserica de lemn din satul

Onceşti

a fost

scoasă

din situl istoric

şi adusă

în

secţia în aer liber a Muzeului Maramureşului în anul 1975. Prezenţa ei dominantă în
1

cadrul satului muzeal şi funcţia ei reprezentativă, de a sublinia importanţa lăcaşurilor de
cult în aşezările maramureşene, compensează pierderea contextului original. Cu toată
importanţa neegalată a acestei construcţii, atât înainte cât şi după transferul în cadrul
muzeului, aceasta a ieşit din atenţia cercetătorilor iar valenţele sale definitorii au rămas
prea puţin cunoscute. Cu atât mai puţin înţeleasă este semnificaţia ei pentru istoria
arhitecturii, artei şi culturii din regiune. Mai mult, biserica, şi cu ea tot ansamblul
muzeal, au intrat în ultima vreme într-un con de dezinteres şi lipsă de întreţinere care pun
în pericol valorile unice adunate cu greu şi păstrate aici. Acest studiu este dedicat
bisericii de lemn din Onceşti, cu scopul de a retrezi interesul public şi ştiinţific pentru
valoarea ei de patrimoniu.
Studiul de faţă este împărţit în patru subiecte complementare, care sunt mai
întâi introduse succint iar apoi expuse pe larg sub rubrici distincte. Studiul nu epuizează
toate aspectele subiectelor abordate, datorită cercetării încă relativ restrânse. De aceea
provoc tinerii să studieze temeinic, ca să poată prelua ştafeta, să îndrepte şi să ducă mai
departe cercetarea şi, nu mai puţin, să-şi asume răspunderea pentru protecţia
patrimoniului din Maramureş.
În prima parte a articolului este descrisă arhitectura bisericii, care reţine o serie
arhaice, precum proporţiile, numărul şi dimensiunile reduse ale golurilor în
pereţi. Structura construcţiei vorbeşte despre o renovare semnificativă spre mijlocul
secolului 18. În a doua parte sunt parcurse cunoştinţele adunate despre fragmentele de
pictură murală şi aduse în discuţie date istorice mai puţin cunoscute, care conduc la
datarea picturii murale la mijlocul secolului 18. Analiza stilistică permite atribuirea
picturii murale lui Alexander Ponehalsky, cunoscut în zonă sub numele de zugravul
Alexa. A treia parte acordă o atenţie aparte iconostasului, rămas până acum necunoscut.
Acesta prezintă trăsăturile unui fruntar tipic maramureşean în cinci registre, parţial pictat
pe perete, parţial compus din icoane mobile. Cele trei registre pictate şi registrul de
icoane mici prăznicare, parţial păstrat, pot fi atribuite zugravului Alexa. Acestora le
corespund alte patru icoane inedite din registrul icoanelor mari, împărăteşti, dintre care
una este datată în 1747 iar alta în 1748. Acestea permit o datare mai precisă a fruntarului
şi a întregii picturi murale în jurul anului 1748, fiind cele mai vechi icoane şi cea mai
veche lucrare monumentală cunoscute până acum ale zugravului Alexa. Se remarcă, de
asemenea, frecvenţa cu care sunt înnoite icoanele împărăteşti, cam la un schimb de
generaţie între patronii bisericii. Informaţiile noi adunate în biserica de lemn din Onceşti
permit în a patra parte relevarea unui aspect inedit al evoluţiei lingvistice locale. Este
vorba de introducerea scrisului în limba română în pictura zugravilor din Maramureş.
Alexa este unul dintre primii, dacă nu chiar primul zugrav din Maramureş care introduce
limba română în lucrările sale, răspunzând astfel nevoilor şi aspiraţiilor culturale ale
comanditarilor. Prin acest fapt dispare ultima barieră lingvistică între enoriaşi şi biserica
lor, contribuind în perspectivă lungă la transformări culturale majore în Maramureş.
de

trăsături

'Muzeul Maramureşului constituie cea mai preţioasă şi relevantă instituţie de cultură din întregul Maramureş
istoric, atât de o parte cât şi de alta a Tisei.
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Trăsături

constructive definitorii

Biserica de lemn din Onceşti este reprezentativă pentru cele mai vechi biserici
în Maramureş . Ea păstrează o serie de trăsături formale arhaice, care contribuie
la o mai bună înţe legere a realităţilor medievale şi a schimbărilor care au avut loc în
prima jumătate a secolului 17 şi mai târziu în arhitectura sacrală din regiune.
păstrate

fig 2. Butea

închiotorată, văzută

din dosul altarului.

Trăsătura constructivă cea mai definitorie a bisericii din Onceşti este dată de
structura ei închiotorată, pe două nivele, atât de caracteristică Maramureşului şi
Carpaţilor de nord. (fig l) Pereţii acestei structuri sunt ridicaţi din bârne de stejar,
cioplite pe patru părţi , culcate în rânduri şi legate între ele prin cheotori netede,
bisericeşti , cu dinte aparent. Structura închiotorată, numită în grai local bute, (fig 2) a
fost în întregime datată în jurul anului 1621, fiind una dintre cele mai vechi din zonă. 2 Pe
lemnele pereţilor exteriori sunt vizibile urme de montare, care foarte probabil au fost
necesare în intenţia unei deplasări a bisericii. 3 Tradiţia aducerii ei din Crişăneşti, de
peste Tisa, 4 de la circa 70 km depărtare, nu este confirmată de cercetarea
dendrocronologică, care indică în schimb o provenienţă loca lă a lemnului, din aceeaşi
pădure cu biserica de lemn din satul vecin Năneşti, ridicată câteva decenii mai târziu. 5
Mutarea, dacă a avut loc, s-a făcut în cadrul vetrei satului. De-altfel, nu se cunoaşte în
Maramureş vreun exemplu de aducere a unei biserici de lemn vechi într-un sat nobil,
acestea fiind de obicei date satelor mai sărace.

2
Eggertsson, Olafur şi Baboş , Alexandru (2003): „Dendrochronologicaldating in Maramureş with special
emphases on obj ectsfromthe Maramureş Museum in Sighetu! Marmaţiei, Romania", în Tradiţii şi Patrimoniu,
2-3/2002, 40-49.
3
Semnele de mutare par să urmeze aceeaşi grafică cu cele de montare de pe turn, care a fost refăcut în anii
1740.
4
Bud, Tit (1911): Date istorice despre protopopiatele, parochiileşi mănăstirile române din Maramureş din
timpurile vechi până în anul 1911. Gherla, pag 51 .
5
Eggertsson ş i Baboş 2003, 43.
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fig 3.

Semnătura meşterului

dulgher, peretele estic al tindei peste portalul spre biserica bărbaţilor; decalcare
ş i reconstituire.

Planul şi elevaţia construcţiei închiotorate constituie a doua trăsătură definitorie.
Planul cuprinde cele trei încăperi obligatorii lăcaşurilor de rit bizantin: tinda, biserica şi
altarul. El are dimensiunile unei biserici mici, de numai 547 cm lăţime şi 928 cm
lungime la care se adaugă altarul pătrat, cu latura de 293 cm. Tradus în vechile unităţi de
măsură, construcţia a fost dimensionată pentru o comunitate de până la 200 de membrii,
cu o lăţime de pornire de 19 urme, sau doi stânjeni din care a fost scoasă o urmă . 6
Meşterii dulgheri din bătrâni nu foloseau desene atunci când porneau construcţia unei
biserici . Întreaga construcţie era ridicată, de la fundaţie spre înălţimi, plecând de la o
singură măsură, care prin relaţii şi proporţii rezulta armonios în toate celelalte
dimensiuni . Biserica bărbaţilor are astfel atât lungimea cât şi înălţimea egale cu lăţimea,
dup ă un model foarte vechi, inspirat de Ierusalimul ceresc din Apocalipsa lui Ioan.
Altarul repetă exact acelaşi concept, la scara redusă a unui stânjen. Încăperea bisericii
bărbaţilor este împărţită în două părţi de solee, în graiul local numită prizmă. Prizma este
o platformă puţin mai ridicată, care rezervă aici circa 6 urme din adâncimea bisericii
pentru strane ş i pentru ritualul din faţa uşilor împărăteşti. Restul de 13 urme este dedicat
bărbaţilor. În mod firesc, tinda femei lor are aceeaşi lungime, circa 13 urme, şi aproape
aceeaş i capacitate ca biserica bărbaţilor. Biserica bărbaţilor se încheie în jumătatea
s uperioară cu o cerime, care, spre deosebire de alte biserici, are feţe oblice pe laturile
lungi , sugerând o simplificare arhaică a unei bolţi semicilindrice. (fig 4)

fig4. Bolta bisericii
susţinută de ferme.

6

bărbaţilor

este

construită

din bârne cioplite

şi protejată

cu o învelitoare de

draniţă,

Baboş, Alexandru (2004): Tracing a Sacred Building Tradition, WoodenChurches, CarpentersandFounders in

Maramureş

untilthe turn ofthe 18th century, 121 , Norrkoping, 11 7-143 .
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Altarul surprinde prin tavanul drept, altfel spaţiul acesta strâmt este de obicei
boltit. Tinda este prevăzută , firesc, cu un tavan drept pe sub tălpile turnului. Deschiderile
pentru acces şi comunicare între încăperi sunt reduse la minimum, o intrare în ax la
tindă, una în biserică şi numai două spre altar. Această succesiune minimală şi mai ales
numărul de numai două intrări spre altar, subliniază încă odată caracterul arhaic al
acestei biserici. Din păcate nu ni s-au păstrat portalele originale de la intrarea în tindă şi
în biserică. Odată cu înlocuirea portalului spre biserica bărbaţilor, a fost alterată una din
extrem de rarele semnături de meşteri din Maramureş , care a făcut parte, foarte probabil,
dintr-o pisanie de la consacrarea bisericii în jurul anului 1621. Din semnătură se mai
poate citi fragmentul rămas pe perete: „ meşter Gavril ". 7(fig 3) Tot arhaice sunt şi
deschiderile pentru ferestre, înşirate pe două nivele, care sunt atât de mici încât abia îşi
împlinesc rostul de luminatoare şi răsuflătoare pentru credincioşii din interiorul bisericii.
(fig 5) Cu excepţia unor ferestre, de la diac, crâsnic şi altar, acestea s-au păstrat în mod
surprinzător nealterate de modernitate. Un detaliu rar întâlnit poate fi observat în biserica
bărbaţilor, în urmele lăsate de o grindă transversală, peste prizmă, şi al cărui rol este
neclar. Este posibil să fi servit fie drept suport la o platformă pentru zugrăvitul
fruntarului în secolul 18 fie la marcarea îndoită al spaţiului semi sacru al prizmei la
nivelul unui stat de om, chiar de la începutul construcţiei, în secolul 17. 8

fig 4. Fereastră la naos,

originală, tăiată într-obărnă.

Acoperişul dublu, cu două poale, este a treia trăsătură caracteristică. El este
necesar în a proteja butea bisericii şi joacă un rol definitoriu în aspectul general al
construcţiei. Acoperişul mare are două ape repezi peste tot corpul bisericii, inclusiv
altarul. Spre răsărit, acoperişul este înfundat aproape abrupt peste altar. Apele grele se
descărcă pe cosoroabe lungi şi puternice, numite în graiul local cununi. Cununile sunt la
rândul lor aşezate de-a lungul pereţilor laterali, pe console ieşite din pereţii transversali .
Fermele de căpriori, numiţi corni în grai local, sunt prevăzute obligatoriu cu o lingă de

7

8

Baboş 2004, I 09.
Urmele unor grinzi asemănătoare pot fi întâlnite la bisericile din Sârbi Susani ş i Mănăstirea Moisei.

137
https://biblioteca-digitala.ro

anulare a împingerilor laterale, în treimea de sus a acoperişului. Lungimea comilor este
dată de distanţa de la o cunună la alta. Poala de acoperiş protejează pereţii de jos ai
construcţiei. Un detaliu mai puţin obişnuit se observă la comii scurţi de pe feţele lungi
ale bisericii, care se descarcă direct pe ultima bârnă din peretele de jos, numită în grai
maramureşean călăreţ. Învelitoarea protectoare este făcută din draniţe de brad bătute pe
o leţuială. Imaginile mai vechi indică folosirea în vechime a unei şindrile lungi horjite,
cel mai probabil de stejar, care cerea o tehnică anume de acoperire a rosturilor şi a
trecerilor de la o faţă la alta.
O a patra trăsătură definitorie este impusă de turnul bisericii. (fig 6) Acesta este
ridicat dintr-o structură uşoară compusă din gât, foişor şi fleşă. Gâtul turnului este ridicat
pe patru stâlpi verticali, contravântuiţi şi ancoraţi prin diagonale în tălpi puternice,
aşezate peste tinda femeilor. Foişorul are două arcuri pe fiecare faţă, indicând că a fost
plănuit pentru două clopote. Fleşa este înaltă şi ascuţită, după un model uşor de
recunoscut în toată regiunea. Urmele din pereţi în jurul tălpilor turnului indică că acestea
sunt secundare. Din probele extrase din câteva piese, reiese că turnul a fost refăcut
cândva după 1740. Asemenea structuri sunt de obicei lucrate piesă cu piesă, pe pământ şi
apoi ridicate şi fixate pe locul lor. Pentru a putea asambla exact numărul mare de piese
asemănătoare, meşterii de demult au lucrat cu semne de montare. Aceste semne sunt
bine păstrate pe elementele turnului şi demonstrează o deosebită atenţie acordată grafiei
lor. Semnele sunt preluate din vechea scriere în chirilică, în potcoave, cum îi spuneau
bătrânii. Turnul actual a fost dimensionat după un principiu cunoscut şi la alte câteva
biserici din zonă, având drept referinţă structura tindei, pe care se descarcă. Din
adâncimea de aproximativ 13 urme a tindei au fost scăzute cele 6 urme ale prizmei. Cele
şapte urme rămase constituie dimensiunea de pornire a bazei turnului, la nivelul tălpilor.
Gâtul turnului are apoi înălţimea de 24 de urme, aproape de trei ori şi jumătate multiplul
bazei. Majoritatea gâturilor de turn la bisericile de lemn din Maramureş au fost înălţate
cu un multiplu între de trei şi de patru ori baza lor, o proporţie care le conferă o zvelteţe
armonioasă, nicidecum exagerată.
Cea de-a cincea parte constructivă definitorie este pridvorul, în graiul local
numit şatră. El a fost adăugat pe latura de apus, în faţa intrării, într-o etapă ulterioară,
foarte probabil odată cu refacerea turnului, cândva după 1740. Caracteristic pridvorului
este structura uşoară pe stâlpi, pe două nivele, uniţi între ei în arcuri. La Onceşti, la fel ca
în celelalte sate din partea de sud a Maramureşului, pridvorul a fost introdus în secolul
18 cu o singură funcţiune, acela de a proteja intrarea şi feri oamenii de intemperii în
timpul ritualurilor din faţa intrării, cum sunt cele de la înmormântări sau de la Înviere. Pe
valea Tisei, în schimb, pridvorul bisericilor de lemn a apărut mai devreme, în secolul 17,
cu rolul suplimentar de a mări baza de descărcare a turnului, un bun exemplu în acest
sens fiind biserica de lemn din Rona de Jos, ridicată în jurul anului 163 7. Două goluri în
bârna cea mai de sus, pe linia intrării în biserică, în călăreţ, indică o posibilă galerie
decorativă în fostul timpan vertical de apus al acoperişului, posibil după un model
cunoscut până în perioada interbelică în Sarasău. Acest tip de galerie a fost puţin studiat
în arhitectura de lemn locală, din lipsa urmelor documentare, dar care, surprinzător, s-au
păstrat în biserica din Onceşti.

138
https://biblioteca-digitala.ro

>

·„_

·-

!-

>

<

r
fig 6. Turnul bisericii.faţa dinspre apus,

şi

semnele de montare, desen

139

https://biblioteca-digitala.ro

r
după măsurători şi decalcări

··~

~

ii
2001.

Surprizele picturii murale
Monumentul păstrează o parte din stratul subţire de pictură murală cu care a
fost îmbrăcat odată pe interior. Rosturile acestei picturi murale, la fel ca în toate
bisericile, a fost unul formativ, de a educa şi îndrepta enoriaşii în morala şi doctrina
creştină, unul distinctiv, acela de a sublinia sacralitatea spaţiului de cult, şi unul estetic,
de a transforma biserica într-o podoabă fără de preţ. Nu se poate sublinia suficient
importanţa acestor picturi murale în formarea generaţiilor de oameni de demult. Deşi
fragmentară, pictura murală din Onceşti are o valoare culturală , istorică şi de patrimoniu
cu totul distinctă şi de neînlocuit.

fig 7. Fragment de pictură murală din tinda femeilor, peretele de sud, friza soboarelor: patriarhii, tofi sfinfii şi
preofii.

fig 8. Fragment de pictură murală din tinda femeilor, pe relele de nord, friza neamurilor, corul împărăteselor.
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Pictura murală din Onceşti (fig 7-8-9) a fost studiată de câţiva cercetători
anteriori. Istoricul de artă Victor Brătulescu a publicat în 1941 primele date, împreună cu
câteva imagini din tindă, făcute de fotograful Nicolae Tzatzu în 1937. 9 Prin limitarea
atenţiei la tindă se poate înţelege că în restul bisericii pictura era deja la acea dată în
bună parte deteriorată. Autorul n-a avut mult timp la dispoziţie, la faţa locului, de aceea
îi poate fi înţeleasă atribuirea greşită a picturii murale, lui Nikolai Faliukevici. 10 La o
cercetare mai atentă a stilului picturii din biserica de lemn din Onceşti, istoricul de artă
Anca Bratu a constatat, în lucrarea sa monografică dedicată picturii murale din
Maramureş din 1982, că fragmentele păstrate în tindă şi pe ici pe colo în naos şi altar,
aparţineau unui alt zugrav, pe care însă nu l-a putut identifica. Ea a caracterizat corect
stilul post-bizantin al picturii din Onceşti, caracteristic pentru veacul al 18-lea. 11
Autoarea a subliniat, de asemenea, calitatea artistică a fragmentelor şi a identificat o
parte din temele lor iconografice. Scena Judecăţii de Apoi a fost integrată de
cercetătoarea Raluca Setea într-o lucrare monografică dedicată acestei teme, din anul
2012. 12
O sursă istorică încă puţin cunoscută şi cunoaşterea mai bună a construcţiei ne
permit să aproximăm momentul execuţiei picturii murale. Aşa cum am arătat, turnul a
fost refăcut după 1740 iar pridvorul a fost adăugat foarte probabil tot atunci. O renovare
majoră a structurii bisericii a creat prilejul de a înnoi şi interiorul ei. O confirmare a
acestui fapt o primim de la episcopul de Muncaci, Manuel Mihail Olsavszky, care
surprinde în notele vizitei sale în Onceşti din 1751 că „imaginile erau plăcute,
corespunzătoare şi toate pictate recent". 13 Aşadar biserica din Onceşti, care dăinuia deja
de peste un veac, a trecut puţin înainte de anul 1751 printr-o necesară înnoire, atât
exterioară cât şi interioară. Termenii pozitivi în care erau apreciate picturile interioare
din Onceşti sunt demni de remarcat, în contrast cu numeroasele note de nemulţumire
legate de starea în care se aflau bisericile de lemn din Maramureş.
Rămâne de identificat autorul picturii iar în acest scop cea mai importantă sursă
este chiar pictura murală. Trăsăturile compoziţionale, aşezarea în scene, stilul, cromatica
şi multiplele detalii specifice unui artist trimit spre un singur zugrav, zugravul Alexander
Ponehalsky. (fig 9 şi 28) Zugravul Alexa, cum îi spuneau maramureşenii, 14 este bine-

9
Brătulescu, Victor (1941): „Biserici din Maramureş". Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice, XXXIV
(107-110), 60
'°Nikolai Faliukevici şi-a lăsat semnătura pe ciboriul de pe altar, datat în anul 1802. Bârlea, Ioan ( 1909):
Însemnări din bisericile Maramureşului, 143, însemnarea 525. Informaţia a fost apoi preluată de TitBud 1911,
51 şi Victor Brătulescu 1941, 60. Familia de zugravi Faliukevici, de origine ucraineană, apar sub diferite
transcrieri în literatura de specialitate şi, uneori, chiar în semnăturile lor se disting mici diferenţe grafice. Am
preluat acest nume din semnătura seniorului familiei, Nikolai, în altarul din Sârbi Susani (I 800) şi de pe una
din icoanele semnate de el în Rona de Jos ( 1792).
"Bratu, Anca (2015). Pictura murală maramureşeană. Meşteri zugravi şi interferenţe stilistice, Bucureşti,
Editura ACS, 193-194. Ea ii exclude astfel pe Nikolai Faliukevici, remarcat pentru stilul său în curentul artistic
numit barocul popular, vizibil în altarul bisericii din Sârbi Susani, vezi pagina 193, nota 225.
12
Betea, Raluca (2012): "Înfricoşata judecată a lui Dumnezeu". Iconografia Judecăţii de Apoi în comitalul
Maramureş (secolele XVII-XIX), Cluj.
3
' Ecclesia /ignea „. imaginibus pulchre instructa el tota depicta recenter.Vezi: Veghse6, Tamas et al (2015):
Fomisok a magyarorszâgi gărăgkatolikus par6kiâk tărtenetehez. Olsavszky Mihâly Manuel munkâcsi piispăk
1750-1752, evi egyhâzlâtogatâsainak iratai.CollectaneaAthanasiana, li, Nyiregyhăza, 461.
"Numele lui şi existenţa unui contract au fost mentionate în pisania fostei biserici de lemn din Berbeşti: Din
mila lui D[ujmnezeu şi din darul D[u}hului Sf[â}nt s-au milostivii de s-au îndemnat spre lucru bun hotnoşu
Ştefan Potacu şi nemiş birău GheorghieAvremescu şi cu toţi boierii împreună ai satului, precum am făcut
conlractuşu cu zugrău Alexa şi am îmbrăcat Sf[â}ntabeserecă spre lauda lui D[u}mn[e]zeu, şi ca să le fie
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cunoscut pentru activitatea sa intensă în Maramureş în a doua jumătate a secolului 18.
Popularitatea lui în epocă în comunităţile româneşti şi productivitatea lui neegalată poate
fi apreciată cel mai bine prin numărul mare de icoane rămase de la el, care constituie azi
aproape o treime din toate icoanele păstrate în Maramureşul istoric, de la sud de Tisa. 15
El este autorul şi al celor mai multe picturi murale cunoscute în Maramureş, precum cele
din Călineşti Căeni 1754, Budeşti Susani 1760, Sârbi Susani 1760, 16 probabil Săcel
1765 17 , Ieud Deal imediat după 1765, 18 posibil Vişeu de Mijloc 1767 19 şi Berbeşti
1769. 20 La acestea putem adăuga pictura murală din Onceşti, care prin datarea ei, în mod
surprinzător, apare drept cea mai veche, prima din valoroasa lui serie de picturi murale în
Maramureş.

Zugravul Alexander Ponehalsky a intrat în anii 1970 în atenţia câtorva
Cel dintâi studiu despre activitatea lui îl avem de la Aurel Bongiu, care îl
identifică adunând şi transcriind pisaniile de pe mai multe picturi murale. 21 Istoricul de
artă Marius Porumb se apleacă asupra activităţii lui de muralist dar mai ales de iconar, în
contextul monografic al picturii de icoane în Maramureş. El ne-a dăruit o primă
caracterizare a manierei de lucru al acestui zugrav. 22 Cea mai atentă şi cuprinzătoare
analiză şi descriere a artei zugravului Alexa i-o datorăm istoricului de artă Anca Bratu.
Ea i-a caracterizat stilul în pictura murală şi a mers un pas mai departe, trasând evoluţia
sa artistică în timp, îndeosebi acolo unde lucrările lui au fost datate şi semnate. 23 Chiar
dacă nu i-a identificat participarea la Onceşti, Anca Bratu a făcut o caracterizare a
picturii murale de acolo, care se potriveşte întru totul stilului de lucru al zugravului
Alexa.
cercetători.

pomană

lor şi ertare de păcatele morţilor, în veci de veci, Amin. I 769 avgust 26. Vezi la Bârlea 1909, 19-20,
însemnarea 63.
15
Activitatea zugravului Alexa se poate restrânge la cele două ieraşe (plase, districte) predominant româneşti,
Ieraşul de Sus şi leraşulCosăului.
16
Bratu 2015, 96-97.
"Pictura murală din naos a dispărut odată cu toată biserica de lemn din Săcel, după 1914. Pisania culeasă de
Ioan Bârlea (1909, 164, însemnarea 595) indică, prin formularea caracteristică, participarea zugravului Alexa.
De altfel zugravul nu a avut concurenţi semnificativi în acea perioadă în sudul Maramureşului.
"Baboş 2004, 226, text la figura 195.
19
lcoanele mobile şi uşile împărăteşti ale fruntarului s-au păstrat în bună parte în Muzeul Maramureşului şi în
mănăstirea Bârsana. Toate provin dintr-un ansamblu de fruntar (care a fost aşadar parţial pictat pe perete) şi pot
fi atribuite zugravului Alexa.
20
Bratu 2015, 96-97. Vezi pisania picturii murale din Berbeşti în nota 14.
21
Bongiu, Aurel ( 1970): „Câteva observaţii asupra bisericii din Sârbi Susani", în Buletinu/ Monumente( or
Istorice, 4/1970, 51-56.
22
Porumb, Marius ( 1975): Icoane din Maramureş, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 18-19.
21
Bratu, Anca ( 1981 ): „Precizări în legătură cu activitatea unor zugravi de tradiţie postbizantină în
Maramureşul istoric", în Pagini de Veche Artă Românească, IV, Editura Academiei RSR, Bucureşti, 89-126.
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Pentru a integra pictura murală din Onceşti în cadrul producţiei sale artistice,
trebuie aduse în discuţie puţinele date bibliografice cunoscute despre zugrav.
Alexander Ponehalsky a fost ucrainian de origine, probabil din estul Slovaciei, zonă
în care numele de familie Ponechal poate fi întâlnit şi astăzi. Venirea zugravului Alexa
în Maramureş a putut fi cauzată de ciuma din 1742, care a făcut numeroase victime
în Carpaţii de nord şi a condus la refugiul multor familii din calea ei. În Maramureş au
fost înregistraţi mulţi imigranţi, veniţi în valuri, în timpul sau după stingerea epidemiei
din 1742. 24 Zugravul Alexa s-a aşezat nu într-un sat ucrainean, cum ne-am fi putut
aştepta, ci într-unul românesc, în satul Berbeşti. Împreună cu soţia sa, Elena, el a donat
un clopot noii biserici din sat, foarte probabil în anul 1757, aflată atunci în
construcţie. 25 Donaţia în sine, a unui nenobil într-un sat de nobili este remarcabilă. O
conscripţie din 1776 îl surprinde de altfel printre jelerii contribuabili ai satului, adică
din clasa socială cea mai de jos. 26 Nu îi cunoaştem încă vârsta şi nu ştim nici cât a
trăit. În aşteptarea unor cercetări arhivistice mai ample, singurele alte surse
consistente despre existenţa lui şi viaţa lui profesională sunt propriile lucrări. Cea
mai veche lucrare atribuită lui până acum datează din anul 175 l. 27 O lucrare în care
s-a semnat nu doar ca zugrav ci şi ca donator, împreună cu soţia sa Elena, a fost o
icoană din Mănăstirea Giuleşti în 1777. Ultima lui lucrare cunoscută, care-i poate fi
atribuită, este o icoană din anul 1782, aflată în biserica din Ieud Deal. 28 Zugravul
Alexa a putut fi aşadar activ în Maramureş aproximativ patru decenii, din a doua
jumătate a anilor 1740 până în prima parte a anilor 1780. Longevitatea şi aşezarea lui
între românii din Maramureş poate explica, pe de o parte, numărul mare de lucrări
păstrate de la el. Calitatea artistică a operei sale, apreciată în timpul vieţii sale până la
nivelul cel mai înalt ierarhic al bisericii şi confirmată de istoricii de artă moderni, a
fost un alt motiv al succesului său în epocă, în Maramureş.

24
Ardelean, Livia (2017): „Câteva date privind epidemiile din Maramureş în secolele XVI-XVIII", în Revista
Arhivei Maramureşene, nr. 10/2017.
"Bârfea 1909, 21, însemnarea 38: Acesta sf[â}ntuclopotu au cumpăratuzugrau Alexa şi so[a]fa sa, Elena.
26
Arhivele Statului Maramureş, Conscripfia dicală din 1776. Zugravul Alexa era proprietarul unei case şi al
unui cal. Descoperirea consemnării zugravului Alexa o datorez arhivistului şi istoricului Livia Ardelean. Tot
dânsa a sugerat ipoteza venirii zugravului în Maramureş împreună cu valul de imigranţi din timpul epidemiei
de ciumă din 1742. Îi mulţumesc pe această cale pentru sprijinul şi generozitatea de a pune la dispoziţie aceste
date arhivistice şi sugestii, în scopul publicării lor în acest studiu.
"Bratu 1981, 95-97 şi nota 14. La muzeul Naţional de Artă al României este expusă o icoană Învierea
Domnului, datată 1750 iulie 4 zile, care poate fi atribuită aceluiaşi zugrav şi provine foarte probabil din

Maramureş.

"Porumb, Marius (2003): Un veac de pictură românească din Transilvania, editura Meridiane, 95-99.

144
https://biblioteca-digitala.ro

https://biblioteca-digitala.ro

registrul
rAstignirii

registrul
prorocilor

regisb'UI
apostolilor

regisb'Ul
prămicar

registrul
implriltcsc

I°

I I I I I I I I I

I'

I'"

1~

fig 11. Fnmtan1/ lucrat de zugravul Alexa, În anii 1747-1 748, În biserica
reconstituire 2019.
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Un fruntar inedit

Iconostasul este cea mai amplă şi cea mai semnificativă lucrare adăpostită în
interiorul bisericilor de lemn maramureşene şi din acest motiv cere o tratare deosebită.
Iconostasul maramureşean este de regulă compus din cinci registre. Cel mai vechi model
de iconostas din Maramureş este dominat de pictură murală în trei registre pe peretele de
răsărit al bisericii bărbaţilor, completat în partea sa inferioară cu icoane mobile, aşezate
în două registre. Modelul acesta vechi se regăseşte la Onceşti. (fig 11) El primeşte în
această lucrare denumirea locală de fruntar, pentru a-l distinge de iconostasul de tip
tâmplă. 29 Fruntarul s-a păstrat în majoritatea bisericilor de lemn din sudul
29

Distincţia este necesară în Maramureş, deoarece tâmpla reprezintă un model mai nou de iconostas, introdus în

a doua

jumătate

a secolului 17, construit în întregime din piese mobile pictate
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fixate în structuri

şi

rame de

Maramureşului
tâmplă.

Tâmpla
ale regiunii.

istoric, ca o trăsătură arhaică specifică, fiind înlocuit în puţine locuri de
domină, în schimb, în bisericile de pe Valea Tisei şi în părţile de nord

de pe fruntarul din Onceşti nu a fost până acum remarcată. Ea
doar aproape o treime din suprafaţa originală, însă suficient pentru a
putea reconstitui câteva din trăsăturile sale principale. Compoziţional, pictura de pe
peretele fruntarului cuprinde cele trei registre superioare caracteristice: apostolii în scena
extinsă Deisis, prorocii în scena Bucură-te şi scena răstignirii în spaţiul de sub boltă. (fig
11) Registrele sunt desfăşurate în frize lungi, aproape continue, necaracteristic lucrărilor
ulterioare ale zugravului Alexa, dar specifice celor mai vechi fruntare păstrate încă în
30
Maramureş, din care zugravul s-a inspirat. Cei doisprezece apostoli din registrul de jos
stau în picioare, desculţi, de o parte şi de alta a lui O[teţ] Pantocrator, adică Iisus
Marele Împărat şi Preot în scaunul de judecată. În jurul lui Iisus stau Ioan Botezătorul şi
Maica Domnului, în dialog cu El, în scena Deisis, iar peste umeri plutesc îngeri.
Apostolii nu au încăput toţi pe peretele de răsărit şi din acest motiv registrul acesta
continuă pe pereţii laterali, pentru a-i cuprinde în extremităţi pe Apostolul Toma de-a
stânga şi Apostolul Filip de-a dreapta, o soluţie arhaică şi caracteristică unor fruntare
înguste. 31 Prorocii stau cu toţii îndesaţi şi adunaţi unul într-altul pe fruntar, privind spre
Maica Domnului Orantă în centru, care ţine în poale, între mâinile sale ridicate, pe
pruncul Iisus. Răstignirea îl are pe Iisus pe Cruce în centru şi două grupuri de martori la
acest moment culminant, de o parte şi de alta. Arhitectura scenografică din colţuri
închipuie cetatea Ierusalimului, în dreptul Golgotei. Cromatic, fruntarul păstrează
aceeaşi scară limitată de culori ca şi restul picturii murale din biserică. Grafismul
accentuat şi trăsăturile fizionomice asemănătoare, caracteristice zugravului Alexa, sunt
uşor de recunoscut.
Pictura

murală

păstrează răsfirat

Icoanele mobile din fruntar sunt pictate una câte una, cu măiestrie. Contribuţia
lor la întregul fruntarului este semnificativă. Icoanele sunt desfăşurate pe două registre,
unul împărătesc, pentru icoane mari, aşezate la înălţimea ochilor credincioşilor, în
dreptul uşilor spre altar, şi unul prăznicar, aşezat peste uşi, compus din icoane mărunte.
Conform obiceiurilor locale, icoanele împărăteşti erau purtate la procesiuni iar cele
prăznicare erau folosite prin rotaţie la slujbele religioase ale marilor sărbători de peste
an. Aceste obiceiuri clarifică motivul pentru care aceste registre erau înzestrate cu icoane
mobile.
Un element notabil, care lipseşte acum în biserica de lemn din Onceşti, a fost
de-a lungul peretelui plin al fruntarului, peste uşile
împărăteşti, al cărei rol principal era de a ţine rândul de iconiţe al praznicelor, sub forma
unei poliţe. Icoanele prăznicare erau de obicei în număr de doisprezece, dispuse în jurul
unei icoane centrale distincte:· Sfânta Mahramă sau Cina cea de Taină. Dintre cele
doisprezece prăznicare s-au păstrat în Onceşti doar şapte: Naşterea Domnului,
Întâmpinarea Domnului, Bunavestire, Intrarea Domnului în Ierusalim, lnvierea,
Schimbarea la Faţă şi Adormirea Maicii Domnului. (fig2 l-27) Toate au dimensiuni
grinda

prăznicar, aşezată odată

lemn.
A se vedea iconostasele de la Budeşti Josani şi Mănăstirea Giuleşti, amândouă de la stărşitul secolului 17.
Vezi spre exemplu fruntarul îngust al bisericii din Novoselitsia, în Ugocea, Ucraina, datat în 1673 sau cel al
bisericii din Mănăstirea Giuleşti, databil la stărşitul anilor 1690.

30
31
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asemănătoare şi

sunt lucrate de zugravul Alexa, odată cu pictura murală, făcând parte din
ansamblu de fruntar. Judecând.după dimensiunile lor, cele treisprezece icoane din
registrul prăznicar nu puteau încape toate pe peretele de răsărit, fiind prea îngust, de
aceea două dintre ele, din cele două extremităţi, au fost foarte probabil atârnate pe pereţii
laterali, la fel ca şi apostolii din pictura murală.
acelaşi

Veneraţia şi

prestigiul de care se bucurau icoanele şi uşile din registrul
au atras atenţia ctitorilor, a căror dorinţă şi zel de a se evidenţia în aceste
piese a condus la înnoiri repetate şi la însemnarea unora dintre ele cu inscripţii de
donaţie. Importanţa acestor icoane şi inscripţiile lor pentru recuperarea istoriei
monumentului şi pentru înţelegerea evoluţiei culturii locale este deosebit de mare.
împărătesc

Dintre piesele mobile ale registrului împărătesc trebuie remarcate în primul rând
cele mai semnificative din tot ansamblul fruntarului. (fig 1O) Acestea
au fost remarcate de istoricul de artă Victor Brătulescu 32 şi apoi de Marius Porumb, 33
pentru vechimea lor şi pentru stilul bizantin în care au fost pictate. Inscripţiile de la anul
1621, până acum doar parţial publicate, scot în evidenţă cele mai vechi uşi păstrate în
Maramureş, care cofirmă datarea dendrocronologică a bisericii şi contribuie substanţial
la cunoaşterea evoluţiei artistice în Maramureş. Inscripţiile de pe uşile împărăteşti sunt
scrise în limba slavonă cu litere chirilice, pe faţa lor, în mai multe părţi, şi surprind
numele a două familii donatoare, Vancea şi Gogea, principalele familii de nobili ale
comunităţii. Pe canatul stâng se poate citi în traducere următoarele: Milostivul rob al lui
Dumnezeu Ştefan Gogea, dimpreună cu Nastasia Gogea, Chifor, Parasca, Dumitru,
Grigorie, Alexa, pentru sănătate şi iertarea păcatelor. Pe canatul drept stă scris:
Milostivul rob a lui Dumnezeu Vancea Nicoară, împreună cu tatăl său Sava şi mama sa
Fodora şi copiii săi Ionaş, Petru, Maria, pentru pomenire. Dedesubt apare a treia
inscripţie: Cumetrii Nicoară şi Ştefan au cumpărat dverele la hramul Sfântului
Arhanghel Mihail în anul Domnului 1621august17. 34
uşile împărăteşti,

Dintre cele mai vechi icoane mari, provenite din registrul împărătesc, se
în colecţiile muzeului una a Sfinţilor Petru şi Nicolae, pictată în stil bizantin.
(fig 12) Ea este datată în anul 1639 de o inscripţie, cea mai veche de acest fel scrisă în
limba română cunoscută în Maramureş: Aceasta pomana au /acut Vancea Nicora
[God]zagului şi cu [giupâneasa sa} Rad Aniţa, şi cu ficiorii sei lvanaş [ş}i Petraş i
D[umitra]ş i derept păcatele perinţii sei Savul [ş}i F[odo}ra şi tot rod[ul]. Rok Boj
1639. 35 În această inscripţie pot fi recunoscuţi o parte din ctitorii de început ai bisericii.
Alegerea, de această dată, a limbii române de către aceiaşi ctitori, aproape două decenii
mai târziu, surprinde un început semnificativ în procesul de trecere spre folosirea limbii
native în forma scrisă, în Maramureş.
păstrează

Brătulescu 1941, 60. Atât imaginea cât şi descrierea lor au fost greşit localizate în Bârsana.
Porumb, Marius ( 1971 ): „Uşile împărăteşti de la Onceşti şi Budeşti Susani. Contribuţii privind icoanele
maramureşene'', în Studia Universitas Babeş-BoZvai, series Historia, anul XVI, 23-30. Autorul evidenţiază
vechimea şi valoarea acestor piese pentru a înţelege evoluţia artistică din Maramureş.
14
Traducerea este tlcută liber. Las transcrierea şi traducerea exactă a inscrip\iilor în grija şi îndreptarea viitoare
a unor specialişti în paleografie slavo-chirilică.
"Inscripţia de pe icoană a fost parţial publicată de Marius Porumb, într-o transcriere puţin diferită. Porumb,
Marius ( 1971 ): „Uşile împărăteşti de la Onceşti şi Budeşti Susani. Contribuţii privind icoanele maramureşene",
în Studia Universitas Babeş-Bolyai, series Historia, anul XVI, 23-30.
32

33
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fig 12. Icoana Sfinţii Petru şi Nicolae din

Onceşti, datată

din 1639, 51 x 67 x 3 cm, MM i8020.

Icoanele mari, ulterioare, ale fruntarului sunt mai puţin cunoscute. Ele sunt, din
fericire, în bună parte păstrate în depozitul Muzeului Maramureşului, fiind achiziţionate
odată cu biserica. La fel ca în alte biserici vechi din Maramureşul de sud, şi în cazul celei
din Onceşti se păstrează mai multe rânduri succesive de icoane împărăteşti, înnoite cam
la un schimb de generaţie distanţă . Succesiunea poate fi rezultatul nu doar al ambiţiilor
ctitoriceşti ci şi al evoluţiei gustului local, influenţat de schimbătoarea modă a timpului.
Cel mai adesea, înnoirea s-a concentrat pe cele două icoane care încadrează uşile
împărăteşti, Iisus Învăţător şi Maica Domnului cu Pruncul. Dar şi celelalte icoane mari
puteau fi schimbate, pentru a da un stil omogen întregului registru.
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fig 13-14. Icoane împărll
teşti din Onceşti . perechea
lucrată imediat după
1715. Maica Domnului
c11 Pnmcul 54,5 x 79 cm,
MM i8009 ş i Mânfuitor11/
59,Sx 83 cm. MMi8014.

fig 15-16. Icoane împără
teşti din Onceşti, perechea
zugrăvită de Alexander
Ponehalsky, circa 17471748. Maica Domnului
cu Proncul 51, 5 x 83 cm,
MM i2736 şi Mân111itorol
57, 5 x 82,5 cm, MM
i2735.

fig 17-18. Icoane împără
teşti din Onceşti, perechea
zugrăvită de Nicolai
Faliukevici, 1806. Maico
Dom1111/11i cu P11111c11/
59,5 x 77,5 cm, MM
i8015 şi Mântuitorul 52,5
x 77 cm, MM i8010.
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Fig. 20a. Icoana Sfântul Arhanghel Mihail,
1747, 53, 5x82, 5 cm, MM i8012

Fig. 19. Icoana Sfântul Nicolae, 1748,
66x85, 5 cm, MM i80I 3

Cea mai veche pereche de icoane împărăteşti păstrate de la biserica din Onceşti
sunt pictate în stil post-bizantin, de factură populară, apropiată de stilul naiv, de un
zugrav necunoscut. (fig 13-14) Pe cartea deschisă în icoana dedicată lui Iisus, sub citatul
biblic obişnuit, se poate citi o inscripţie în slavonă, care, tradusă în româneşte , înseamnă:
Binecuvântată în Poci. Această însemnare scurtă sugerează că icoana a fost făcută şi
binecuvântată în locul de pelerinaj de la MariapcK; în Ungaria de nord, unde o icoană a
lăcrimat a doua oară în anul 1715, pornind un adevărat fenomen de veneraţie al icoanelor
şi de pelerinaj. Vechimea celor două icoane poate fi aproximată astfel în prima parte a
secolului 18, cel mai probabil imediat după 1715. Cele două icoane indică atât o
provenienţă necunoscută până acum în Maramureşul de sud cât şi ecoul pe care
fenomenul de la Poci l-a avut în această regiune.
A doua pereche de icoane împărăteşti poate fi atribuită zugravului Alexander
Ponehalsky, cunoscut, aşa cum am arătat, pentru stilul său post-bizantin, de o bună
calitate în execuţie . (fig 15-16 şi 28) Ele provin din setul de patru icoane mari cu care
acest zugrav a înzestrat şi întregit fruntarul, executate odată cu praznicele şi registrele
din pictura murală. Două din icoanele mari atrag în mod deosebit atenţia prin inscripţii
inedite. Inscripţia de pe icoana de hram Arhanghelul Mihail(fig 20a) surprinde
următoarea
dedicaţie:
D[u]m[nealui] au
c[u]m[p]ărat aciastă ico[a]n[ă]
dre[pt] p[oma]nă păr[inţilor] şi moş[ilor] şi strămoş[ilor], pom[ană] să fie în veci,
drep[t] 2 zloţi. Goge Todosie, an[ul] D[o]m[nului} 1747, miseţ avgust 1 I zile.36(fig
20b) Pe icoana Sfântul Nicolae (fig 19) putem citi următoarele: Aciastă ico[a]n[ă] au
cumpărat Gog[e] T[o]d[osie] dr[e]pt păcăt[ele] dum[i}sal[e], mie şi la tot rod[ul].
În anul măntuirei
Cifra 7 apare sub forma moldovenească, vezi Paaaitescu, Petru P ( 1967): Începuh1rile şi biruinţa scrisului în
limba română, Bucureşti, 76.

36
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1748 mise favgust 19. Provenienţa, atribuirea şi datarea icoanelor mari demonstrează că
zugravul Alexa a fost activ în anii 1747-1748 în biserica din Onceşti şi certifică pentru
prima dată prezenţa lui în Maramureş înainte de mijlocul secolului 18.
Din a treia pereche de icoane mari împărăteşti se păstrează într-o stare precară
de conservare doar icoana Maica Domnului cu Pruncul. În trăsăturile distinctive se
citeşte un stil încă postbizantin dar cu unele apropieri spre naturalism şi câteva detalii
baroce. Icoana rămâne totuşi greu de atribuit şi datat. Ea ar putea fi executată în anii
37
1780.
A patra pereche de icoane împărăteşti sunt datate în anul 1806, sunt pictate întrun stil baroc-eclectic ţărănesc şi pot fi atribuite lui Nikolai Faliukevici. 38(fig 17-18) Pe
dosul icoanei Maica Domnului cu Pruncul se poate citi următoarea însemnare inedită:
Aciasta icona au cu[m}parată ro[a]ba lui Dumnezeu Stoica Gafeaiapea[n}t[r]u ertare
pacatele ei şi pea[n}tru [ră}posaţă. Anu 1806, luna lu agust 6. Tradiţia locală conform
căreia biserica ar fi fost adusă din satul Crişăneşti (Criciova), de pe valea Talaborului, în
39
Ucraina, de o fată din acel sat, drept zestre pentru căsătoria ei în Onceşti, ar putea fi
legată de această donatoare. Numele ei, Stoica, sugerează o origine tocmai din acea
aşezare de renume a Maramureşului de odinioară. Este posibil ca ea să fi folosit o parte
din dreptul ei de zestre din satul natal pentru a dona bisericii un nou rând de icoane
împărăteşti. Icoanele de la 1806, au făcut parte din acelaşi set cu o icoană de pe altar,
care nu s-apăstrat, datată din 1802 şi semnată de către acelaşi zugrav, Nikolai
Faliukevici. ~ 0 Însemnarea donatoarei pe icoanele împărăteşti ar putea lămuri de ce s-a
crezut o vreme că biserica a fost adusă în acea perioadă din Crişăneşti (Criciova). Din
acelaşi set, fac parte încă câteva icoane lucrate de acelaşi zugrav: Sfinţii Petru şi Pavel,
Sfinfii Vasile cel Mare şi Nicolae, precum şi încă o pereche de icoane împărăteşti, Iisus
Învăfător şi Maica Domnului cu Pruncul. Cea din urmă are o inscripţie pe ramă:
Aciastăico[a]na cu[m}părat[au} ro[a]ba lui Dumnezeu Negrea Maria pea[n}tru
[ertarea păcatelor 1806}. 41 De remarcat că ambii donatori cunoscuţi de pe icoanele din
acest timp erau femei. De aceea, cel puţin o pereche din icoanele zugrăvite la începutul
secolului 19 au fost, foarte probabil, aşezate în tinda femeilor, în jurul uşii spre biserica
bărbaţilor, unde femeile din Maramureş îşi amenajau, conform modei timpului, propriul
lor fruntar.

fig 20h. lnscrip/ia donatorului de pe dosul icoanei Arhanghelul Mihail,
Limba română rn alfabet chirilic.

da/ală

în anul 1747. MM i 8012.

,.Icoana se allă în depozitul Muzeului Maramureşului şi are numărul de inventar i2737.
"Pentru transcrierea numelui zugravului vezi nota 10.
'"Interviu cu Grigore Hotico (n 1955) în 1998, informatie primită de el de la fiica parohului din Onceşti, activ
în parohie în perioada interbelică.
J"Bud 1911, 51. După transcrierea lui Ioan Bârlea (1909, 143, însemnarea 525) inscripţia parţial slavonă parţial
română de pe icoana altarului era următoarea: Acest ciboriu la dăruit robul lui Dumnezeu GojeDorde cu
sof11sl!i.\'astafă. pentru ertare păcatelor 10111. neam şi neamu. an 1802. luna lui fevrarie, ziua 4,
.\"i<·ulaiFalince1·ici11.
"lnscrip\ia este partial completată după transcrierea lui Ioan Bârlea (1909, 143, însemnarea 526). Anul este
foark probabil incomplet descifrat la Ioan Bârlea, ar trebui să fie 1806.
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fig 21-27. Şapte din cele doisprezece
icoane ale registrului prăz.nicar,
păstrate de la biserica de lemn din
Onceşti , în ordinea sărbătorilor de
peste an: 3 Naşterea Domnului 31
X 38 cm MM i518, 5 Întâmpinarea
Domnului 31x38 cm MM i8018,
6 Bunavestire 31,3 x 37,5 cm MM
i8022, 8 Intrarea Domnului în
Ierusalim 31 ,5 x 38 cm MM i404,
9 Învierea 32,5 x 44 cm MM i8025,
12 Schimbarea lafa/6 30,5 x 38 cm
MM i8019 şi 13 Adormirea Maicii
Domnului 31 ,5 x 38 cm MM i8017.
Toate pot fi atribuite zugrawlui
Alexa.
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Limba

română

în arta

zugrăvitului

Pentru ca imaginile din pictura murală şi din icoane să poată funcţiona ca o
biblie a celor fără de carte, era necesar să fie introduse texte scrise care să explice
scenele, texte de identificare a personajelor şi texte care cuprindeau citate semnificative
din cărţile sfinte. Textele scrise în pictură erau citite de mica elită locală educată pentru
a-i ajuta şi ghida pe ceilalţi în temele creştine şi în episoadele biblice abordate. Citirea
textelor scrise în limba slavonă din vechile picturi şi icoane presupunea o formare
teologică. Chiar şi în această situaţie, traducerea textelor slavone în limba nativă era
anevoioasă. De altfel, înţelegerea şi folosirea textelor slavone a început să scadă în
mediul românesc din Maramureş în prima jumătate a secolului 18, datorită favorizării
limbii române în toate aspectele actului liturgic. Limba română vernaculară a devenind,
spre sfărşitul secolului 17 şi în prima jumătate a secolului 18, pentru prima dată o limbă
de cult. Adoptarea limbii române a devenit posibilă numai prin traducerea atentă şi
introducerea consecutivă de cărţi bisericeşti în limba română, provenite din Transilvania
42
şi aduse de mai de departe, din Ţara Românească şi Moldova. Fenomenul a luat o
amploare deosebită după 1747, odată cu deschiderea unei tipografii la Blaj pentru
românii ardeleni şi prin traducerea tuturor cărţilor importante în cult. În acest context
nou, ctitorii şi donatorii din Maramureş aveau nevoie de zugravi capabili să introducă
limba română în pictura şi icoanele din interioarele bisericilor lor, adică în ajutorul celor
43
mulţi şi fără de carte.
La românii din Transilvania, soluţia a fost fie chemarea unor zugravi itineranţi
fie formarea unor zugravi ardeleni în atelierele de la sud de
Carpaţi, în renumita şcoală de pictură brâncovenească şi post brâncovenească.
Fenomenul poate fi urmărit în prima ctitorie brâncovenească din sudul Transilvaniei, la
biserica sfăntul Nicolae din Făgăraş. Icoana împărătească a lui Iisus, pictată aici de
zugravul Preda de la Câmpulung în 1698-1699, prezintă texte atât în limba slavonă cât şi
în limba română. 44 Alte câteva repere în acest sens sunt David zugravul din Curtea de
45
46
Argeş pentru zona Bihorului şi Andrei zugravul de la Buzău, activ în zona Bistriţei.
Toţi aceşti zugravi menţionaţi au venit sau migrat dinspre Ţara Românească, fiind de la
bun început cunoscători ai limbii române şi obişnuiţi deja cu texte româneşti din timpul
formării lor în mediul artistic brâncovenesc sau post brâncovenesc. Un exemplu de
meşter ardelean format în şcoala de la sud de Carpaţi, care a folosit limba română în
din

Ţara Românească

Panaitescu, Petre P (1971 ): ,,Începuturile literaturii în limba română", în Contribu/ii la istoria culturii
Editura Minerva, Bucureşti, 343-369. Văetişi, Atanasia (2010): Arta brâncovenească, 16-22. Vezi
şi Socolan, Aurel (2005): Circula/ia căr/ii româneşti până la 1850 în Maramureş, Baia Mare.
43
Motivul divizării comunităţilor româneşti din Maramureş se desluşeşte parţial în această alegere, în folosirea
limbii române în comunicarea scrisă, un proces care a început între elitele românilor din a doua jumătate a
secolului 16 şi prima jumătate a secolului 17, sub influenţa calvină din Transilvania, şi s-a mutat la nivelul
întregilor comunităţi prin introducerea limbii române în biserică îndeosebi în secolul 18, definitivându-se odată
cu despărţirea ecleziastică a Maramureşului pe criterii lingvistice în 1853. Comunităţile româneşti din ieraşul
de jos şi din o parte din cel al Sighetului, care au păstrat limba slavonă în biserică, au fost asimilate până spre
sfârşitul secolului 18 de comunitatea ucraineană. Introducerea scrierii în limba română în comunităţile
româneşti a salvat, aşadar, o bună parte din românitatea maramureşeană.
44
Porumb, Marius (2003 ): Un veac de pictură românească din Transilvania, secolul XVIII, Bucureşti, 10-13 şi
ilustraţiile 1-24, îndeosebi imaginea 11.
45
Despre activitatea lui au scris Chiriac, Aurel ( 1996 ): David Zugravu, şi Porumb 2003.
46
Zugravul se semnează pe fruntarul bisericii din Sărata, datat din anul 1755. Numeroase picturi murale şi
icoane pictate în stilul lui în a doua jumătate a secolului 18 în zona Bistriţei şi Năsăudului sugerează o
activitate importantă, care probabil a inspirat şi format ucenici.
42

româneşti,
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lucrările sale, este Iacov de la Răş inari , activ îndeosebi în centrul Transilvaniei la
mijlocul secolului 18.47 În Maramureş, în nordul extrem al românimii, ne întâlnim, în
schimb, cu un caz deosebit. Zugravul Alexander Ponehalsky a fost un ucrainean
împământenit între români, format în ateliere din Carpaţii de nord în şcoala postbizantină, similară celei post-brâncoveneşti . Deş i , din punct de vedere social, zugravul
Alexa aparţinea celor mai de jos clase, prin meseria, talentul şi educaţia sa a reu ş it să se
evidenţieze , să fie acceptat şi apreciat, atât de elitele locale cât şi de oamenii de rând.
Din graiul lor şi din cărţile bisericeşti el a învăţat ş i a stăpânit în timp atât de bine limba
română încât a reuşit să o integreze, sub formă scrisă, într-un chip firesc în arta
zugrăvelii din Maramureş . Curentul de trecere spre limba română în arta zugrăvitului în
Transilvania şi Maramureş a fost, aşadar, atât de puternic în secolul 18 încât a înscris în
el majoritatea zugravilor activi în comunităţile româneşti , fie ei veniţi de la sud de
Carpaţi, din Ardeal sau veniţi din nordul Carpaţilor. Fenomenul poate fi urmărit în timp
şi spaţiu, de la sîarşitul secolului 17 în sudul Ardealului spre mijlocul secolului 18 în
centrul şi nordul Ardealului , în Maramureş , continuând în unele microzone până spre
sîarşitul secolului 18.

fig29. Tinda, pictură p este intrarea În biserica bărbaţilor, carte deschisă cu text biblic În limba
română pe masa tronului Hetimasiei. Adam apare identificat În stânga mesei. Deasupra mesei
apare Iisus Marele Judecător, aşezat pe un curcubeu ş i sprijinindu-ş i picioarele pe aripile unui
heruvim.

Trebuie să facem bine distincţie între pisanii şi inscripţii de o parte şi texte
explicative, identificatoare şi citate biblice, de cealaltă parte. Obiceiul de a scrie pisanii
şi inscripţii în limba română în Maramureş este unul vechi, fiind surprins, aşa cum am
arătat, chiar pe piesele mobile ale fruntarului de la Onceşti din prima jumătate a
47

Dumitran, Ana şi colaboratori (201 O): Jacov zugravul, Alba Iulia.
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secolului 17. Pisaniile şi inscriptiile în limba română nu erau dependente de traduceri
religioase, fiind mai uşor de compus în limba vemaculară. Ele erau adăugate pict~rii
foarte probabil de un pisar local, familiarizat cu limba română. Adevărata schimbare în
receptarea artei zugrăvitului a venit mai târziu, prin introducerea textelor explicative, a
citatelor şi a textelor identificatoare în limba nativă, ca urmare a traducerilor atente de
texte religioase. Introducerea limbii române în arta zugrăvitului a eliminat ultima barieră
lingvistică, permiţând o întelegere directă a mesajului religios, cu efecte de lungă durată
în istoria Maramureşului. Imaginile biblice ilustrate şi explicate în limba nativă, au servit
mai departe drept abecedare, inspirând oamenii de toate condiţiile sociale să citească, să
se educe şi să se emancipeze. Din această perspectivă, pictura murală şi icoanele
zugravului Alexa din biserica de lemn din Onceşti trebuie reconsiderate şi păstrate drept
martori documentari esentiali, pentru că prin acest zugrav şi prin pictura lui din această
biserică ne întâlnim cu primii paşi făcuti în acest sens în Maramureş.
Zugravul Alexa a fost un scriitor fluent în toate lucrările sale. El obişnuia să
scrie singur pisanii, şi inscripţii în limba română pe lucrările sale, mai totdeauna în litere
de tipar. Modul de adresare în inscriptiile de pe cele două icoane din Onceşti îi estţ
caracteristic. Expresia "aciastă icon" sugerează totuşi fie nuanţe slave fie dezacorduri în
exprimare, scuzabile unui imigrant. Prescurtările numeroase din inscripţiile lui de pe
icoanele din Onceşti pot ascunde şi o bună parte din acordurile dificile ale limbii
române. În ceea ce priveşte textele religioase din icoanele mari, precum şi din cele
prăznicare, acestea sunt în continuare scrise în slavonă, o caracteristică numai pentru
cele mai vechi icoane ale zugravului Alexa. 48 Adevărata surpriză lingvistică în lucrările
lui apare în icoana împărătească Iisus Învăţător din Onceşti. Aici citatul religios din
cartea deschisă a fost redat integral în româneşte, fiind, până în prezent, cel mai vechi
text cunoscut de acest fel în icoanele din Maramureş: Viniţi blagosloviţii părintelui mieu
de moşteniţi întru înpărăţiame care-i gătat[ă} voao din începutul lumei. 49 (fig 16)

'"Vezi spre exemplu icoanele împărăteşti Iisus Învă/ător şi Maica Domnului cu Pruncul din Comeşti şi câteva
icoane prăznicare din Călineşti şi Budeşti Susani. În mod deosebit se remarcă icoana Învierea Domnului din
colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, datată 1750 şi cu provenienţă din Maramureş, dar cu
localizare necunoscută.
49
Preluat din Evanghelia după Matei 25:35.
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Ambivalenţa lingvistică timpurie se poate observa şi în tratarea textelor din
pictura murală. În biserica bărbaţilor, pe pereţii de sus şi pe boltă, se mai pot citi încă
fragmente scrise în limba română , ca de exemplu în dreptul scenelor patimilor de pe
latura de nord : Au bătut cue de hierpen palmă şi păn [picior} lui H[risto}s, rădică
crucea .. ., ... duce cruce pe umăr în sus ... (fig 30) În ceea ce priveşte citatele biblice, cele
scrise pe filacterele personajelor de pe fruntar sunt în continuare redate în limba slavonă .
În schimb tinda, acoperită în întregime de scena moralizatoare şi înfricoşătoare a
Judecăţii de Apoi, are toate clarificările date în limba română, atât în textele explicative,
în cele de identificare a personajelor, cât şi în citatul aflat în cartea deschisă, de peste
intrarea în biserica bărbaţilor. Citatul din cartea pictată pe perete, păstrat fragmentar,
apare scris la fel ca pe icoana împărătească: [Vini}ţi [blagosloviţii} părăntelui mieu de
moştiniţi întru înpăra[ţiame care-i gătată} voao din începutul lumei. (fig29) Pe pereţii
din tindă se pot identifica: săboru l apostolilor, săboru l tuturor sfinţilor, săborul
preuţilor, lic 50 împărătiasălor, /ic fi.cioară/or, ciuma, pentru hotar, toate scrise în limba
nativă . (8-9)

fig 30. Biserica bărba/ilor, bolta, latura de nord. Pe banda superioară în textul explicativ se poate citi: „A u
bătut cue de hier pen palmă şi păn /picior] lui Hfristojs ". Ciclul Patimile Domnului, scenă separată pe
laterale de colonete cu capitele de tip ionic, acoperite cu vrejuri.

Privind în ansamblu lucrarea zugravului Alexa în biserica din Onceşti , se poate
concluziona că atât icoanele cât şi pictura parietală de pe fruntar şi din restul încăperilor
au fost prevăzute cu printre primele texte explicative, citate şi identificări în limba
română, din regiune. În anumite citate şi texte explicative, pe care nu le-a putut traduce,
50

Lic are aici sensul de cor sau ceată, care poate fi un arhaism al graiului local preluat din limba s lavonă.
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zugravul a continuat pentru o vreme să folosească limba slavonă. Aşadar, inscripţiile şi
textele explicative de pe icoanele din Onceşti pe de o parte indică o evoluţie în scrierea
zugravului, o măsură a familiarizării lui cu limba română, şi pe de cealaltă parte
marchează un moment important în evoluţia şi maturizarea comunităţilor româneşti din
Maramureş în folosirea propriei limbi materne.
Ambivalenţa lingvistică din pictura murală din Onceşti, similară celei din
icoane, contribuie la o datare a ei cu mai multă precizie în jurul anului 1748. În
consecinţă, şi lucrările de înnoire la arhitectura bisericii puteau fi deja încheiate, cel mai
probabil puţin înainte de anul 1747. Asupra acestui fapt primim o confirmare dintr-o
conscripţie a parohiilor din anul 1747, care consemnează biserica de lemn din Onceşti ca
fiind într-o stare bună de funcţionare. 51

În anii care au urmat, îndeosebi începând cu ansamblurile murale din 1760, mai
toate textele explicative, identificările şi citatele biblice, împreună cu inscripţiile
ctitorilor, au primit haina limbii române sub penelul zugravului Alexa. Se poate spune că
zugravul Alexa a fost printre primii, dacă nu chiar primul, care a răspuns nevoilor locale,
a pornit şi a înfăptuit în bună parte românizarea artei zugrăvelii din Maramureş. Acest
fapt lămureşte - fără a pierde din vedere calitatea artistică a operei sale, localizarea
atelierului său în regiune şi longevitatea sa - marea lui popularitate şi productivitate,
neegalată în Maramureş. O perioadă lungă, zugravul Alexa a fost unul dintre puţinii
zugravi de care avem ştire în zonă, care a transpus limba română în lucrările sale. După
1770 i s-a alăturat pentru o scurtă vreme zugravul Radu Munteanu din Ungureni, care, de
altfel, în pictura din fruntarele din Săliştea de Sus Buleni ( 1775) şi Deseşti ( 1780) îi
copiază atât de mult stilul încât nu putem exclude o perioadă de ucenicie în preajma
zugravului Alexa şi folosirea modelelor maestrului. Radu Munteanu a fost, se pare, cel
care a introdus mai apoi limba română în bisericile din satele din Lăpuş şi Chioar, de
unde era originar. Din 1780 ştafeta a fost preluată de zugravul Gheorghe Plohod din
Dragomireşti iar spre sfârşitul aceluiaşi deceniu şi-a început activitatea în Maramureş şi
zugravul Nikolai Faliukevici. După 1800 au devenit populari zugravii Mihail şi Vasile
Faliukevici din Baie, Toader Hodor din Vişeu de Mijloc şi Ioan Plohod din
52
Dragomireşti. Zugrăvitul icoanelor şi al picturilor murale, în formele lor de tradiţie
post bizantină, a intrat însă puternic în declin în Maramureş începând cu secolul 19, fiind
desconsiderat şi puternic descurajat de episcopii de la Muncaci, în favoarea unor artişti
53
formaţi în şcoli apusene. Zugravul Alexa rămâne din acest motiv cel mai productiv şi
unul dintre cei mai importanţi zugravi pe care i-a avut Maramureşul. Lucrarea lui de
început din Onceşti deschide astfel perspective noi, nebănuite, atât în înţelegerea artei şi
activităţii sale, cât şi în evoluţia culturii şi istoriei regionale.
Întreaga biserică de lemn din Onceşti, împreună cu tot inventarul ei, formează
un ansamblu reprezentativ de arhitectură, artă şi limbă sacrală, care dă expresie şi
rezonanţă culturii maramureşene în cadrul unic al Muzeului Maramureşean. Prezentarea

Veghseo, Tamas şi Terdik, Szilveszter (2015): Forrasok a
1747. evijavadalom-âsszeiras, Nyiregyhăza, 367-368.
52
To\i aceştia au lucrat într-o manieră rustică nouă, impregnată de stilurile apusene baroc şi eclectic. Vezi Bratu
2015, 220-325.
53 npHiiMH'I, MHxaiino (2017): L{epK0811enpoljJecilme11a1Hpc1mw]aKapnamnuu)pyzoi"no.10«w1u XVJJJ nepwoi"no.108u11u XX cm„ YlKropo.11 : Kapnarn, 507 c, 200-203.
51
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bisericii de lemn în condiţii demne şi relevante în muzeul din Sighet 54 cere generaţiilor
de azi şi de mâine, care conduc şi finanţează prin bani publici prestigiosul muzeu, să-şi
asume răspunderea pentru întreţinerea ei, precum şi pentru conservarea tezaurului
interior.
Summary

The wooden church from Onceşti was brought in 1975 to the open-air section of the
Museum to illustrate the key role played by places of worship within the villages of
Maramureş. Despite the unequalled importance of this construction within the museum, its
defining characteristics have remained little known. Their significance for the history of
architecture, art and culture in the region are even less understood. Moreover, the church, and with
it the entire museum, have fallen into indifference and lack of maintenance that endangers the
unique values that were gathered and preserved here with great efforts. This article aims to bring
into the public concern and the scientific attention the defining features of this church, their
documentary significance and heritage value.
Maramureş

ln this article I gathered all data about this church from my previous research on local
sacred architecture. In addition, I presen! my recent documentation of the fragmentary mural
painting and ofthe portable icons saved in the collection ofthe Maramureş Museum. The available
literature covers only a few aspects regarding the church from Onceşti and the archival sources are
far from being thoroughly studied and used. These shortcomings can be overcome by future
research, supplemented by careful studies of the construction on site, where the main sources of
information are stored.
ln the first part of the article I describe the architecture of the church, which retains
severa! archaic features, such as proportions, the reduced number and the small dimensions of the
openings in the walls. The structure ofthe construction witness about the addition ofthe porch and
about the renovation of the tower before the middle of the l 8th century. In the second part I go
through some analyses of the mural painting fragments and I use some historical records that
determine the age of the mural painting around the middle of the l 8th century. Furthermore, the
author of the mural painting can be identified with Alexander Ponehalsky, known in the area as
painter Alexa. ln the third part I pay attention to the iconostasis, remarkably unnoticed until
presen!. It presents the features of a typical Maramures iconostasis with five rows, partly painted
on the wall, partly of movable icons. The row of small icons and the three rows painted on the wall
above can be attributed to painter Alexa. These correspond to four icons from the row of large
royal icons, of which one is dated in 1747 and the second in 1748. These two dated large icons
allow a more precise dating of the icon screen and of the whole mural painting around 1748,
recording the oldest known work endorsed to painter Alexa. Noticeably, the royal icons were
repainted or more often replaced within every 20-30 years, about a shift between two generations
of patrons. In the fourth part I presen! a novei aspect in the evolution of the local native language.
lt regards the introduction of Romanian writing in church painting in Maramureş, based on the
paintings and icons saved in the wooden church from Onceşti and in other churches in the region
belonging to Roman ian communities. This step was enabled by previous translations of the bible
and of necessary church books from Church Slavonic to vemacular language. Alexa is the first
known painter from Maramureş who introduces the Romanian language in his work, thus
answering the needs and the new cultural aspirations of the benefactors. This step essentially
removed the last language barrier between parishioners and their church, contributing in a long
term, to some major cultural transformations in Maramureş.
"Starea de conservare a picturii interioare se află într-un proces accelerat de degradare. Sunt necesare
interventii urgente de fixare a stratului pictural, care trebuie prioritat înaintea oricărei alte inlerven\ii. Se pot
face apoi lucrări de curăţare şi, acolo unde este necesar, de restaurare. Păstrarea integrităţii şi autenticităţii
picturii originale trebuie să stea în centrul tuturor deciziilor legate de această biserică.
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Monumente de arhitectură vernaculară din subzona
Mara - Cosău restaurate în muzeele în aer liber din
România
Dr. Barz Mirela Ana
Muzeul Maramureşan, Sighetu Marmaţiei

Casele de la finele secolului al XVII-iea şi de pe parcursul celui de-al XVIIIlea, preluând şi păstrând modele mai vechi, sunt dovezi de netăgăduit privind cultura şi
civilizaţia strămoşilor noştri. Majoritatea monumentelor datate au intrat în patrimoniul
muzeelor (Bucureşti , Cluj Napoca, Sibiu, Baia Mare, Goleşti şi Sighetu) Marmaţiei).
Acestea au arătat un mare interes pentru arhitectura populară din Maramureş , deoarece
meşte şugul construcţiei în lemn este ridicat de oamenii din Maramureş la rang de artă,
iar casele din Maramureş se impun prin monumentalitate, armonia proporţiilor,
vechimea (datate cert prin inscripţiile de pe ancadramente şi meştergrinzi) , dar şi
tehnicile de lucru şi construcţie . Echipe de maistări talentaţi care stăpânesc bine tehnicile
tradiţionale din Maramureş întâlneşti în marile muzee în aer liber din România, cu
ajutorul cărora aceste nestemate pot fi conservate şi restaurate.
Astfel, la Bucureşti , la Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti" a fost
restaurată o gospodărie din subzona Mara - Cosău , din satul Berbeşti .
Maramureşul

reprezentat la inaugurarea Muzeului satului din Bucureşti

Sursa: Arhiva Muzeului

Maramureşan
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Gospodăria din satul Berbeşti este formată din casă de locuit, grajd cu şură, coş
pentru porumb, colejnă pentru adăpostirea uneltelor şi a oilor în timpul iernii, precum şi
şopru cu corfă - construcţie ingenioasă pentru păstrarea fănului. Gospodăria a fost
reconstruită în Muzeul Satului în anul 1962. Impresionante prin proporţii, construcţiile
ce alcătuiesc gospodăria din Berbeşti sunt ridicate din bârne masive, cioplite în lemn de
stejar. Toate componentele gospodăriei sunt împrejmuite cu un gard împletit din nuiele
de alun, gard adăpostit sub un acoperiş de şindrilă.

Casa din

Berbeşti restaurată

în Muzeul Naţional al Satului "Dimitrie Gusti"

cu măiestrie în lemn de stejar, datată 1903,
ansamblul. Motive decorative specifice zonei - torsada, dintele de lup,
rozeta, precum şi motive simbolice de un mare rafinament - soarele, luna şi motive
antropomorfe sunt prezente pe elementele constitutive ale porţilor, pe ancadramentele
uşilor ş i ferestrelor.
Planul locuinţei cuprinde trei încăperi: camera de locuit sau casa, tinda rece şi
cămara pentru alimente, aliniate de-a lungul unei prispe deschise, pe stâlpi sculptaţi şi
uniţi prin arcade. camera de locuit este dotată cu o vatră liberă , cuptor şi prichici,
Sistemul de încălzire are amenajat şi un loc pentru dormit, spre perete. Interiorul,
caracterizat printr-un mobilier simplu şi funcţional , este îmbogăţit decorativ de ruda cu
ţesături policrome deasupra patului, de blidele şi ulcioarele viu colorate ş i de textilele de
lână în culori vegetale aşezate pe paturi.
Muzeul etnografic al Transilvaniei a restaurat o casă din localitatea Berbeşti,
dar şi un complex meşteşugăresc din Hărniceşti.
Gospodăria din Berbeşti are curte dublă 55 , o structură caracteristică doar
zonelor agro-pastorale (Maramureş, Lăpuş, Sălaj) în care se creşteau în trecut multe
comute mari . În prima curte, rezervată familiei, erau grupate casa (construită în anul
1795), stupina ataşată ei, cămara pentru cereale, făntâna cu apă potabilă şi colejna pentru
atelaje, iar în a doua curte, separată de prima printr-o poartă, iernau, iniţial sub cerul
liber, vitele, mai târziu fiind construite aici, pentru ele, anexele gospodăreşti necesare:
O

poartă înaltă, dublă , sculptată

completează

Gheorghe Dăncuş, Structura gospodăriei ţărăneşti maramureşene, în voi. "Organizarea Muzeului Etnografic
în aer liber. Principii şi metode", Bucureşti , 1966, p. 192

55
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şura

cu două poieţi (construită în anul 1896), două fânare, coteţele pentru porci şi păsări,
fântâna pentru adăpat. O altă fântână, poligonală, este amplasată în afara gospodăriei.

Sursa: Arhiva MET, Colecţia Negative pe celuloid, anul 1957, nr. 8372. Foto: N. Moraru
din bârne de stejar foarte late, cioplite, avea trei încăperi şi o
prispă (şatră) spaţioasă, cu stâlpi şi arcade realizate artistic. Vatra liberă, cu cuptor de
copt pâine, ocupă mare parte din încăperea de locuit, iar laviţele late, dispuse în unghi,
folosite pentru dormit, au aceeaşi vechime cu casa. Printre piesele ţesute, expuse
compact, pe rudă, în colţul cu patul, predomină piesele din lână. Cuierele cu ceramică
domină colţul mesei, care avea funcţii de reprezentare socială .
Casa,

construită

Constructorii casei din

Sursa: Arhiva MET,

Colecţia

Berb eş ti, Maramureş, Secţia

în aer liber, MET

Negative pe celuloid, anul 1957, nr. 8380. Foto: N. Moraru

Complexul meşteşugăresc din satul Hărniceşti reuneşte trei instalaţii care
alternativ, cu aceeaşi sursă de apă : o moară pentru măcinat cereale, o piuă

funcţionau ,
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pentru îngroşarea ţesăturilor de lână şi o vâltoare. Construită din bârne de stejar, casa în
care a fost instalat mecanismul morii are ataşată la prispă, în mod ingenios, o rudă
mobilă, pentru uscarea pieselor piuate şi vâltorite.
Complexul meşteşugăresc,

Sursa: Arhiva MET,

Hărniceşti, Maramureş, Secţia

Colecţia

in aer liber a M E. T

Diapozitive pe celuloid, nr. 5198. Foto: Szabo Tamaş

Muzeul Civilizaţiei Populare Tradiţionale ASTRA din Sibiu are restaurat un
complex arhitectural din subzona Mara - Cosău. Prin restaurarea acestui complex se
dorea ilustrarea talentului şi ingeniozităţii meşterilor populari care au creat valoroase
opere de civilizaţie , fiind un fenomen general pentru zona istorică a Maramureşului unde
tradiţia "bărdăşitului" a dus la realizarea unora dintre cele mai valoroase monumente de
arhitecturii laice tradiţionale din ţara noastră . Complexul este format din:
Casa din

Călineşti

in situ

Sursa: Arhiva CNM ASTRA, nr. inv. 37085
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Casa din Călineşti, datată la sfărşitul secolului al XVIII-iea, a fost transferată în
muzeu în anul 1973 şi reconstruită în anul 1974, reprezentând modelul arhaic de
construcţie al caselor maramureşene de pe Valea Cosăului , din secolele XVIII-XIX.
Planul casei este dreptunghiular, cu trei încăperi: tinda, cămara şi camera de locuit. Casa
este construită din bârne masive de stejar, acoperişul în patru ape, învelitoare din draniţă,
cu şatră pe partea din faţă . Casa a fost cumpărată de la Berci Ileana, domiciliată în
comuna Călineşti , cu suma de 1O. OOO lei la data de 2 august 1972.
Casa din Berbeşti in situ

Sursa: Arhiva CNM ASTRA, nr. inv. 37124
Casa din Berbeşti aparţine Complexului arhitectonic maramureşean, reconstruit
în muzeu în anul 1974, şi ilustrează evoluţia tehnicilor de construcţie şi ornamentare a
monumentelor de arhitectură populară, din lemn de esenţă tare (stejar). Casa are şatră
decorată cu arcade sculptate, pe două laturi (faţada principală şi laterală) şi este formată
din patru încăperi : tinda, camera de locuit, camera bătrânilor şi cămara, adosată pe toată
lungimea construcţiei. Casa a fost achiziţionată de la Pop Petru din localitatea Berbeşti
cu suma de 28. OOO lei. Conform actului de vânzare - cumpărare, proprietarul nu dorea să
vândă casa decât dacă i se asigura lemnul de construcţie pentru o casă nouă . Astfel, în
acest sens, reprezentanţii muzeului, cu ajutorul Inspectoratului Judeţean Silvic Baia
Mare, au asigurat materia primă solicitată.
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Casa din

Berbeş ti, restaurată

în CNM ASTRA

Gospodăria de agricultori din Deseşti ce a aparţinut unei familii de "nemeşi "
din Deseşti , are în componenţa sa: casa de locuit, şura cu două grajduri, colejna, coteţul
pentru porci, coşul pentru mălai , şoprul pentru fân, fântâna şi o poartă.
Casa, datată la începutul secolului al XX-lea a fost transferată în muzeu în anul
1998 şi reconstruită între anii 1999 - 2001. Casa, prin structură, tehnici constructive,
elevaţie pe două niveluri cu pivniţă la parter şi spaţii de locuit la etaj , şatră pe două laturi
la parter şi pe trei la etaj, dar şi elementele decorative constând în 25 de stâlpi sculptaţi ,
reprezintă o sinteză şi un moment de apogeu în evoluţia arhitecturii tradiţionale în
Maramureşul istoric.

Plan

Casă Deseşti

Casa din

Deseş ti

restaurării
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în timpul
în CNM ASTRA

Planul casei este dreptunghiular, cu trei încăperi - tinda mediană, camera de zi
camera bună. Pereţi sunt realizaţi din bârne de fag cioplite cu securea şi finisate cu
barda, încheiate la capete în cheutoare coadă de rândunică . Atât la capete cât şi la mijloc
bârnele sunt fixate în cuie de lemn, pentru a nu se curba sau disloca.
Şura cu două niveluri (grajd de animale la parter, construit din piatră şi al doilea
grajd la etaj ş i arie de treierat, construit din bârne de stejar) a fost construită şi adaptată
funcţional pentru batoza de treierat acţionată de cai. Şura surprinde momentul
restructurării gospodăriei şi anexelor gospodăreşti ca urmare a evoluţiei tehnicilor de
lucru şi a instrumentarului agricol. Batoza de treierat acţionată de cai are în componenţă:
batoza propriu-zisă, sistemul de acţionare, vântureşca (ciurul de selecţionat boabele).
Batora marchează un moment important în evoluţia mijloacelor şi a tehnicilor de lucru în
agricultură, prin introducerea mijloacelor semi-mecanizate, de factură industrială la
începutul secolului al XX-iea. Colejna păstrează caracteristicile tradiţionale ale acestui
gen de construcţii de pe Valea Marei, având două părţi distincte: coteţele de porci şi
spaţiul pentru protejarea mijloacelor de transport şi a inventarului agricol.
şi

Casa din

Deseşti restaurată

în CNM ASTRA

Sursa: Arhiva CNM ASTRA
Fiind un muzeul al tehnicii populare, prezentarea unei gospodării de agricultori
presupunea nu numai relevarea mijloacelor şi tehnicilor de muncă specifice practicilor
agricole, a nivelului lor de dezvoltare sau a interdependenţei acestora cu creşterea
animalelor ci şi a modului în care acestea se reflectă în structura morfo-funcţională a
gospodăriei tradiţionale , a dinamicii ei în timp.
Casa, batoza şi şura aparţinând acestui complex au fost achiziţionate de la
Bohotici Ioan din localitatea Deseşti , în anul 1995.
Gospodăria de fierar din localitatea Călineşti, de pe Valea Cosăului, cuprinde
întregul complex de construcţii ţărăneşti în care a apărut meşteşugul , fiind reprezentat
constructiv prin atelierul de fierărit, în care sunt prezentate uneltele meşteş ugarului , iar

168
https://biblioteca-digitala.ro

în casa de locuit este reconstituit interiorul şi condiţiile de locuit ale proprietarului fierar
aşa cum arăta la mijlocul secolului al XIX-lea. Gospodăria a fost restaurată în muzeu,
alături de complexul arhitectonic maramureşean în perioada 1973-1976.
Gospodăria

de fierar din

Că fineşti

in situ în timpul restaurării în CNM ASTRA

Sursa: Arhiva CNM ASTRA, nr. inv. 37885

Cornel lrimie pe şantieru/fierăriei din

Călineşti

Sursa: Arhiva CNM ASTRA, nr. inv. 39982
La reconstrucţia Complexul arhitectonic maramureşean, cu toate casele şi
anexele amintite mai sus, au lucrat meşteri maramureşeni. Lucrările de demontare,
încărcare în maşini şi reconstrucţie în muzeul de la Sibiu au fost executate de meşterul
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constructorul renumit de case din Maramureş Petcaş Gheorghe din satul
de pe Valea Marei, alături de echipa sa.
Muzeul satului din Baia Mare găzduieşte două case din localitatea Giuleşti , o
gospodărie din Berbeşti (Casa şoferiţei) , o casă din Deseşti şi prima poartă pe 5 stâlpi,
construită de celebrul Traian Bilţiu Dăncu ş în comuna Deseşti , toate de pe Valea Marei.
Casa şcoală din Giuleş ti a fost achiziţionată şi adusă la muzeul din Baia Mare
în anul 1977. Este o casă cu două încăperi. Construcţia are doar tălpile din lemn de
stejar, pereţii construcţiei fiind din lemn de brad fasonat pe patru feţe şi încheiat la
colţuri în cheutori drepte. În faţă are şatră străjuită de cinci stâlpi ornamentaţi. acoperişul
este în patru ape cu învelitoare din draniţă de brad. Casa este datată pe meştergrindă cu
anul 1794. Ea a fost construită special pentru dascălul angajat pentru copiii satului.
Pentru perioada respectivă , casa dascălului devenea şi locul în care copiii învăţau. Prin
organizarea interiorului s-a încercat să se refacă atmosfera tipică de şcoală confesională
sătească din secolul al XVIII-iea.
Casa din Giuleşti I a fost achiziţionată în anul 1970. Este o construcţie cu trei
încăperi : casă , tindă şi cămară , construită din lemn de brad, prevăzută pe latura din faţă
cu şatră şi târnaţ. Acoperişul este în patru ape cu învelitoare din draniţă de brad.
popular

şi

Berbeşti

Casa şcoală din
Muzeul de Etnografie şi

Giuleş ti restaurată
Artă Populară

în
din Baia Mare

Gospodăria

Codre Ileana (Şoferiţa) din Berbeşti este datată şi se cunoaşte şi
numele meşterului care a construit-o, Pop Ştefan , deoarece acesta şi-a semnat lucrările.
Se cunosc trei gospodării construite de acelaşi meşter şi toate se află astăzi în muzee din
România (Muzeul Satului din Bucureşti şi Muzeul Etnografic al Transilvaniei din Cluj
Napoca). Gospodăria este datată 1806 şi este compusă din casă şi şură.
Casa este construită din lemn de stejar, bârne fasonate pe patru feţe . bârnele
sunt masive, având unele dintre ele lăţimea de O, 80 cm. Casa este compusă din 3
încăperi: casa de locuit, tinda şi cămara . Pereţii interiori din cameră şi tindă sunt tencuiţi
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cu pământ. Pe toată faţada se află o şatră formată din cinci stâlpi ornamentaţi care susţin
grinda longitudinală pe care se sprijină coroii acoperişului. Învelitoarea este din draniţă
de brad bătută la două rânduri . Înălţimea acoperişului reprezintă :Y. din întreaga înălţime
a construcţiei . Pe meştergrindă se află o inscripţie în chirilica românească "grău 5 zloţi,
mălaiu 4 forinţ, Ani 1806, 16 iunie. Pop Ştefan".

Casa din

Berbeşti restaurată

în Muzeul de Etnografie şi Artă Populară din Baia Mare

Şura este construită din aceleaşi materiale ca şi casa. Bârnele de stejar au
dimensiuni impresionante ca şi ale casei. Are două grajduri şi la mijloc se află
şura propriu-zisă. În şură erau adăpostite uneltele agricole, iar pe podul şurii se depozita
tănul. Acoperişul este şi el din lemn de stejar cu învelitoare de draniţă din brad şi este la
fel de înalt ca şi al casei. De remarcat, porţile masive din lemn de stejar decorate cu
motive solare. Azi, în şură, poate fi admirată colecţia de pluguri din lemn a muzeului
aceleaşi

băimărean.

Poarta de intrare în gospodărie este construită tot din lemn de stejar şi provine
din satul Budeşti . Cei trei stâlpi de susţinere sunt decoraţi cu motivul funiei simbolizând
pomul vieţii întrerupt de roata solară. Grinda care uneşte cei trei stâlpi este o
reconstituire realizată în muzeu, după modelul original.
Casa Deseşti, datată în secolul al XIX-iea, a fost achiziţionată şi transferată în
muzeu în anul 1980.
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Poarta Dăncuş a fost achiziţionată de muzeul băimărean în anul 2001. Poarta
monument a fost construită de celebrul artist Traian Bilţiu Dăncuş şi este datată 1936.
Înainte de a fi transferată în muzeu, poarta marca locul de intrare în Maramureşul istoric
în localitatea Mara. Poarta are o înălţime de 4 m şi este construită pe cinci stâlpi, cu
portiţă şi vraniţă. Stâlpii din faţă sunt bogat ornamentaţi cu diferite motive realizate prin
incizie şi cioplire în relief. Cei trei stâlpi dinspre curte sunt ornamentaţi parţial. Poarta
este prevăzută cu o bancă pentru odihnă în dreapta portiţei. Pe grinda superioară este
redată o inscripţie "Spre muncă şi reculegere TRAIAN BILŢJU DĂNCUŞ 1936''.
Poarta Dăncuş in situ

Poarta Dăncuş

restaurată

în Muzeul de Etnografie ş i Artă Populară din Baia Mare
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Ilie Lazăr, 1895-1976
Participant cu drept de vot la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918
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Originile

şi educaţia

doamnelor din Evul Mediu
(sec. XIV - XVII)
Prof. Gherheş Mihaela - Cristina
„Lucian Blaga" Baia Mare

Şcoala Gimnazială

Cântată şi definită de poeţi ca fiind „al cincilea anotimp" (Grigore Vieru),
femeia a rămas în istorie atât ca erou pozitiv al unor momente, mai ales rituale, cât şi
cauza declanşării unor evenimente conflictuale. Rolul femeii în istorie poate fi înţeles şi
explicat numai dacă acceptăm aserţiunea vechilor greci că „omul gândeşte cu inima".
Dacă despre femeia obişnuită sunt mai puţine date în izvoarele epocii, despre soţiile
conducătorilor apar informaţii, din mai multe surse, a căror analizare asupra
corectitudinii şi veridicităţii, creează o imagine a modului cum era percepută femeia
posesoare a unui anumit rang social.
Raportându-ne la caracteristicile perioadei cuprinse între secolele al XIV lea şi
al XVII lea şi la contextul internaţional în care se aflau Ţările Române, rolul doamnelor
a fost de sfătuitoare a domnului, de păzitoare a liniştii căminului, de asigurare a
continuităţii la conducere prin naşterea şi educarea urmaşilor de sex masculin, de sprijin
pentru soţi, fii sau nepoţi. Au fost şi excepţii în care doamnele conduceau nemijlocit, pe
timpul indisponibilităţii soţilor sau minoratului fiilor. În orice situaţie s-ar fi aflat,
doamnele erau respectate de supuşi, atât datorită comportamentului, cât şi originii.
Originea era foarte importantă, majoritatea doamnelor bucurându-se în copilărie de o
viaţă îndestulată şi liniştită, care le asigura şi educaţia necesară. Pe această bază
importantă se plia comportamentul cu regulile, mai mult sau mai puţin stricte, ale
ceremonialului românesc. Foarte puţine doamne au fost de origine umilă, dar şi acestea
s-au comportat conform rangului dobândit.
O sursă foarte importantă despre doamnele din Evul Mediu au constituit-o
însemnările călătorilor străini care au străbătut în această perioadă de patru secole, cu
diverse treburi, Ţările Române. Călătorii făceau comparaţii ale doamnelor române cu
doamnele străine din mai multe puncte de vedere: al vestimentaţ1e1, al
comportamentului, al cadourilor făcute sau primite de doamne, al meselor oferite, al
mobilierului, al reşedinţelor. Nu trebuie uitat că majoritatea călătorilor străini erau
catolici într-o perioadă de expansiune a Bisericii catolice şi de luptă a acesteia cu
Reforma şi acest lucru putea afecta şi viziunile asupra Ţărilor Române. Puteau interveni
şi diverse nemulţumiri personale: cazarea sau darurile primite. Totuşi, aceşti călători au
o părere bună despre doamnele române, raportând, probabil şi la zona geografică din
care acestea făceau parte.
O importanţă deosebită au avut-o scrierile cronicarilor şi cărturarilor; aceştia
referindu-se la evenimentele apropiate de perioada lor, mai mult sau mai puţin, în mod
obiectiv.
Originile doamnelor sunt probleme foarte importante pentru Evul Mediu, dar şi
pentru perioadele istorice următoare. În funcţie de originea socială, o femeie, devenită
doamnă se putea afirma la curtea soţului ei prin abordarea, cu grade diferite de succes, a
unui ceremonial specific fiecărei curţi medievale.
Educaţia,
statutul, act1v1tatea socială, toate erau componente ale
comportamentului zilnic al doamnei. Doamna trebuia să se adapteze fiecărei situaţii, să
ştie să comunice cu orice clasă socială, să primească delegaţiile străine, să converseze
cu alte doamne, aflate în vizită sau în exil, să ajute pe cei care aveau nevoie de un sprijin
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sau de o vorbă de încurajare în diferite probleme (de sprijin financiar pentru anumite
situaţii în care se găseau diversele comunităţi, pentru construirea sau întreţinerea
vreunui lăcaş de cult, pentru căsătoria apropiaţilor, a celor care făceau parte din curtea
doamnei) ş.a.
Originea doamnelor implică mai multe aspecte: provenienţa socială şi provenienţa
etnică, fiecare cu alte componente, mai mult sau mai puţin importante.
Provenienţa socială a doamnelor cuprinde, în special, două grupări: doamnele
proveneau fie din fete de foşti domnitori, fie erau fete ale boierilor, mai mari sau mai
mici, mai importanţi sau mai puţin importanţi, social şi financiar. Această origine, care
implica uniri ale unor averi importante, dar şi alianţe de familie, este definitorie pentru
Evul Mediu universal, nu numai pentru teritoriul românesc. Când căsătoriile aveau loc
înainte ca bărbatul să devină domn, în majoritatea situaţiilor, viitoarele doamne
proveneau din fete ale boierilor. Dacă aceste căsătorii aveau loc după obţinerea, de către
bărbat a demnităţii de domn, se căutau alianţe în familiile domnitoare din cealaltă ţară
românească sau în familiile conducătoare din ţările vecine. Din prima categorie se pot
da multe exemple: o primă căsătorie a lui Radu de la Afumaţi cu doamna Voica, fata
unui boier bogat Viai cu, vornicul din Bucşan 1• Ioan Vodă cel Cumplit s-a căsătorit cu
Maria, fiica unuia dintre boierii săi, Lupea Huru, pârcălab al Hotinului 2 • Mihai Viteazul
s-a căsătorit cu Stanca, nepoata marelui ban, Dobromir. Miron Barnowski a fost însurat
cu Artemia Vartic, fata boierului Gavril Vartic 3.
Căsătoriile cu o fiică de domn reprezentau o creştere a statutului social, a
prestigiului intern şi extern al domnului. Pe lângă aportul financiar ce provenea din
zestre, apăreau şi sprijinul şi influenţa familiei fetei, cu relaţiile şi alianţele acesteia. Şi
din această categorie, exemplele sunt în număr mare: fiicele fostului domn Neagoe
Basarab, căsătorite cu domnii din ţara Moldovei şi din Ţara Românească: Stana,
căsătorită cu domnul Moldovei, Ştefăniţă, iar Ruxandra, care a iscat atâtea neînţelegeri
cu Radu de la Afumaţi, domnul Ţării Româneşti. A treia căsătorie a lui Ştefan cel Mare,
cu Maria Voichiţa, sprijinul şi echilibrul ultimilor ani de domnie: doamna a fost fiica lui
Radu cel Frumos, domn al Ţării Româneşti. Modul în care Maria Voichiţa ajungea
doamnă a Moldovei, parcă este desprins dintr-o operă romantică: aflat în conflict cu
Ştefan, pe I 8 noiembrie 14 73, Radu cel Frumos se refugia în cetatea Bucureştilor sau
cum precizează Cronica lui Ştefan cel Mare, descoperită de Oligierd Gorka „în cetatea
de scaun Dâmboviţa". Aici, oastea lui Ştefan „l-a asediat cu tărie", dar cum nu-I prea
caracteriza curajul „în timpul nopţii, Radu cel Frumos a fugit din castel" şi şi-a lăsat în
4
oraş steagurile, averile, dar şi femeile familiei . La 24 noiembrie 1473, moldovenii
intrau în cetatea Bucureştilor, marele cronicar Grigore Ureche menţionând în letopiseţul
său: „Ştefan au dobânditu Cetatea Dâmboviţei şi au intratu întrânsa şi au luat pre
doamna Radului Vodă şi pe fiică-sa Voichiţa o au luat-o a lui doamnă şi toate averile lui
şi toate veşmintele lui cele scumpe şi visteriile lui şi toate steagurile Iui" 5• Tânăra
domniţă va deveni din captivă, doamnă în 1479, după ce Ştefan a rămas văduv a doua
oară, după moartea Mariei de Mangop.
Un alt exemplu este cel al Ruxandrei, fiica domnitorului Moldovei, Petru
Rareş. Domniţa a fost obligată să se căsătorească cu Joldea, ucigaşul fratelui ei, Ştefan,
pentru ca acesta să poată deveni domn. Prins de o facţiune adversă, Joldea a fost
călugărit cu forţa, iar în proiectul matrimonial ce o viza pe Ruxandra a apărut Alexandru
Lăpuşneanu, fiu al lui Bogdan al III-iea, domn al Moldovei şi al Anastasiei, târgoveaţa
din Lăpuşna. Este situaţia aparte prin care căsătoria cu o fiică de domn întărea prestigiul
unui domnitor care provenea dintr-o legătură nelegitimă. Dând dovadă de adaptabilitate
Ia noua situaţie (inedită pentru perioada noastră, în niciun caz pentru Evul Mediu
românesc sau universal), Ruxandra devine doamna noului domnitor, Alexandru
Lăpuşneanu.
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mai puţin întâlnită, este adevărat, a căsătoriilor cu femei fără
care devin doamne fără a avea o pregătire specială şi fără a avea
iniţial, respectul supuşilor. Astfel, Petru Şchiopul, domn al Moldovei între 1574-1591 a
rămas văduv. Avea drept concubină, de mai multă vreme, o femeie simplă, roabă, cu
care a avut şi un copil, numit Ştefăniţă. Domnitorul s-a căsătorit cu ea, numind-o în
actul de căsătorie ca, Irina Botezata. În 1591, domnitorul, împreună cu familia, a fugit în
Tirol, la Bozen, oraş în care a locuit până la moarte. La un an, Irina a murit şi a fost
înmormântată acolo, iar pe piatra de mormânt, i-a fost gravat:„Doamna Irina, care şi-a
urmat bărbatul tocmai din Moldova, pentru legea sa, răposată în al 25-lea an al vieţii
sale. Io, Petru Voievod, i-am pus această piatră, ca uneia ce mi-a fost femeie prea
6
cinstită şi prea iubită" .
O altă situaţie, tot puţin întâlnită, este aceea a legitimării puterii de noul
domn prin căsătoria cu văduva altui domnitor. Un exemplu, mai cunoscut, este acela al
domnului Ţării Româneşti, Radu Paisie, care a luat-o în căsătorie pe Ruxandra, fiica cea
frumoasă a lui Neagoe Basarab, văduvă a unui fost domnitor, Radu de la Afumaţi 7 .
Doamnă a Ţării Româneşti, pentru a doua oară, tot pentru scurt timp, într-o perioadă la
fel de agitată ca şi prima, este un alt exemplu de adaptabilitate a femeii in Evul Mediu,
în universul medieval. Căci după cum spunea Constantin Gane: „A fi fată şi nepoată de
domn, nu ar fi însemnat în vremurile acele o ideală fericire pământeană" 8 .
Referitor la provenienţa etnică, cazurile în care doamnele au avut origine
străină au fost numeroase, ca şi în restul ţărilor europene. Doamnele sau viitoarele
doamne erau căutate în primul rând, în ţările vecine. Din punctul de vedere al
vecinătăţii, Ţările Române nu au fost propriu zis vecine la sud cu Serbia medievală,
orientată mai mult spre Marea Adriatică, decât înspre Dunăre. Între ele s-au interpus
mai întâi stăpânirea bizantină, apoi ţaratele bulgare şi în cele din urmă, regatul maghiar.
Dar, relaţiile dinastice au legat spaţiul românesc de cel sârbesc, ca şi de cel croat sau
bosniac. În est, graniţa de pe Nistru a rezistat atacurilor mongolo-tătare ale Hoardei de
Aur şi apoi, ale Hanatului de Crimeea, învecinându-se, în fapt, cu câmpiile sălbatice
dintre Nistru şi Nipru, stăpânite intermitent de tătari, lituanieni, cazaci, apoi de otomani,
până în secolul al XVIII-iea. În nord, a apărut marele cnezat al Lituaniei, care începând
din secolul al XIV-iea, a eliberat teritoriile ruseşti de la nord şi de la nord-est de Nistru
de sub stăpânirea mongolo-tătară, mai apoi apărând regatul Poloniei. Acesta, între 13401366, a cucerit de la lituani şi de la ruşii apuseni, Haliciul (Rusia Roşie sau Rutenia),
Volânia şi Podolia apuseană, devenind alături de Lituania, cu care a creat o mare uniune
în 1386, cei mai puternici vecini din nordul şi din estul spaţiului românesc. Astfel, între
1366-1795 cât a fost vecină nemijlocit, Polonia, respectiv Uniunea polono-lituaniană, a
fost puterea creştină central-europeană cea mai apropiată acesteia, putându-se spune
chiar singura mare putere creştină, după prăbuşirea Ungariei şi înainte de instaurarea
9
stăpânirii habsburgice în Transilvania şi de apariţia Rusiei moscovite •
În familiile domnitoare sau apropiate acestora, domnii îşi căutau soţiile pentru
ei sau pentru urmaşii lor la tron. Motivele erau mai multe: alianţa temporară împotriva
altei puteri zonale; din aceasta decurgând apoi alianţe tradiţionale (exemplul cel mai
elocvent fiind alianţa moldo-polonă); încercările repetate ale unor puteri locale de a-i
converti pe români la catolicism, încercări frecvente în secolele al XIV-iea şi al XV-iea,
relaţiile bune economice, care se doreau a fi întărite şi prin legături dinastice.
Primii noştri mari voievozi s-au încadrat în aceste tipare. Sunt cunoscute soţiile
lui Nicolae Alexandru, voievodul Ţării Româneşti şi ale lui Alexandru cel Bun, domnul
Moldovei. Soţia lui Nicolae Alexandru, doamna Clara, mama vitregă a următorului
conducător, Yladislav Ylaicu, catolică şi dornică să-şi răspândească religia într-o ţară
ortodoxă, a obţinut din partea familiei doar o singură convertire, aceea a fiicei sale, Ana
(cea care va deveni soţia ţarului bulgar, Straşimir), deşi doamna era înconjurată de
Exista

şi situaţia,

importanţă socială,
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preoţi şi

de misionari papistaşi şi purta corespondenţă cu scaunul papal. Conflictul
dintre doamna catolică şi familia de supuşi ortodocşi a fost surprins în drama istorică
Vlaicu-Vodă scrisă de Alexandru Davila. Soţiile lui Alexandru cel Bun sunt la fel de
cunoscute: a doua soţie, Ringalla era sora lui Witold, ducele Lituaniei, fiind verişoară cu
marele rege polon, Vladislav lagelloIO. Ea aducea în Moldova aspecte ale unei vieţi
apusene. Ringalla, şi ea catolică fanatică, a încercat să-şi convertească soţul la
catolicism (încercând o convertire a românilor „de sus în jos" de la conducător la
supuşi, metode folosite cu succes în vestul şi în nordul Europei). Nereuşind, a cerut
papei Matei al V-lea, pe 13 decembrie 1421, să i se admită divorţul. Pretextul a fost că
soţii erau „deja înrudiţi". Dacă nu era un simplu pretext (acceptat, în prealabil de
amândoi soţii), am putea trage concluzia că şi înaintaşul său, Roman I, ar fi avut şi el o
soţie înrudită cu Vladislav Iagello. Prin căsătoria cu Ringalla, Alexandru a sperat că
prestigiul Moldovei va fi şi mai mare în Europa răsăriteană (care, probabil, că era
recunoscut, altfel regele Poloniei nu şi-ar fi trimis o rudă atât de apropiată). Pentru a o
despăgubi pentru demnitatea pierdută, Alexandru i-a asigurat Ringallei o rentă de 600
de ducaţi de aur, plătibilă în două rate semestriale, atribuindu-se totodată târgul Siret, cu
mânăstirea dominicană înfiinţată acolo (misiune adusă în Moldova de doamna Muşata,
mama lui Petru I) şi teritoriul Volhovăţului cu satele, vămile, morile şi heleşteiele şi
toate veniturile acestor două localităţi. Titlul Ringallei a fost: „ducissa Minoris
Valachiae" 11 • Şi despre Ringalla au scris autorii români: Victor Eftimiu - drama, mai
puţin cunoscută, Ringalla. O altă soţie, a treia, a lui Alexandru cel Bun a fost Marina de
obârşie bizantină. Se pare că doamna Marina i-a dăruit, în sfărşit, o viaţă liniştită de
familie, căci ea apare permanent alături de soţul ei, cu multă autoritate, cu prestigiu de
12
suverană. Titlul ei era „autocratorissă a întregii Moldovlahii" •
Tot cu două soţii cu origini străine şi importante poate fi menţionat şi marele
Ştefan cel Mare. Prima soţie, Evdochia, era fata cneazului Oleico din Kiev şi sora lui
Simion, ultimul, personaj remarcabil din perioada secolului al XV-iea, care îi lăsa
regelui polon Cazimir, în 1471, ca amintire, calul şi arcul. Evdochia a fost mama Elenei,
care ar fi putut deveni ţarina ruşilor, dacă nu ar fi fost victimă, împreună cu fiul ei, al
comploturilor de la curtea Moscovei. A doua soţie a fost Maria de Mangop, sora
Comnenilor care stăpâneau ţinutul Trapezuntului. Ei au stăpânit acest teritoriu până în
1461, când Comnenii s-au refugiat în Peninsula Crimeea, în Mangop. Probabil că Ştefan
dorea înrudiri glorioase, care să-l facă moştenitor al Imperiului Bizantin, dar Imperiului
Otoman a cucerit Mangopul, omorându-i rudele ilustre' .
Mai târziu, legăturile încep să slăbească: Bogdan al III lea, fiul lui Ştefan cel Mare şi al
ultimei sale soţii, Maria Voichiţa, dorea să facă o căsătorie la fel de importantă, precum
cele ale tatălui său şi Ştefăniţă au peţit, fără succes, fiice sau surori ale regilor poloni.
Orgoliul său 1-a făcut să ceară mâna prinţesei Elisabeta, sora regelui Poloniei. Mama
prinţesei, regina-mamă, nu a fost de acord, motivând diferenţa de religie: Elisabetacatolică, iar Bogdan-ortodox. Problema s-a amânat până după moartea reginei-mamă
polone, nemulţumită de alianţa propusă pentru fiica sa (pe care o considera, probabil, o
mezalianţă). După moartea reginei, a refuzat, însă, prinţesa, care a motivat că Bogdan
era şaşiu (un defect la ochi avea Bogdan, altfel nu ar fi rămas în istorie şi sub numele de
Bogdan cel Orb). S-a declanşat conflictul: Bogdan a intrat în Polonia, atacând zonele de
graniţă. Polonii îl resping, intră în Moldova, prădând zone întinse. A avut loc împăcarea,
dar, în 1509, regele polon Alexandru a murit. Căsătoria era din nou amânată. Au avut
loc tratative cu noul rege, Sigismund. Căsătoria este făcută uitată, reîncepea războiul. Pe
rând, cei doi conducători atacă ţara celuilalt. Înţelegerea a apărut după un an, când în
documente apărea menţionarea: „Noi Sigismund, regele Poloniei şi prietenu~ nostru,
magnificul Ion Bogdan, voievodul Ţării Moldovei'', dar, despre căsătorie nu mai putea
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fi vorba. Bogdan era obligat să-şi caute în altă parte mireasă, găsind-o în persoana
Ruxandei, fiica domnului Ţării Româneşti, Mihnea cel Rău 14 .
În secolele al XVI-iea şi al XVII-iea, în Ţările Române au loc schimbări importante:
creşterea puterii otomane şi presiunea asupra Europei Centrale au avut consecinţe
negative asupra relaţiilor dintre Ţările Române şi Imperiul Otoman. Până la mijlocul
secolului al XVI lea, Ţările Române se bucurau de o autonomie deplină, în schimbul
achitării tributului. Guvernarea se realiza prin instituţiile specifice Ţărilor Române.
După campania sultanului Soliman cel Mare în Moldova în 1538, Ţările Române au
intrat efectiv sub dominaţia Porţii. Deşi, în aparenţă, se continuă autoadministrarea, în
realitate, aceasta era ştirbită de o serie de măsuri impuse de otomani: numirea domnului
de către sultan (fiind asimilat astfel unor înalţi funcţionari otomani), chiar dacă formal
alegerea continua să fie făcută de boieri, obligaţia domnului de a merge periodic la
Poartă, mutarea capitalelor la Bucureşti şi Iaşi, oraşe de câmpie uşor de controlat,
instalarea în capitalele celor două ţări a unor detaşamente de ieniceri pentru a controla
activitatea domnului, creşterea tributului şi a dărilor ocazionale (peşcheşurile),
impunerea unui comerţ preferenţial cu Imperiul Otoman din partea Ţărilor Române 15 •
Aceste schimbări au dus la scăderea nivelului alianţelor matrimoniale. Domnii
se vor mulţumi cu domniţe din ţara românească vecină sau cu femei străine de rang
inferior. Astfel, Bogdan, fiul lui Alexandru Lăpuşneanu, ajuns domn, a peţit pe fiica lui
Ion Tarlon, unul din marii boieri ai oraşului Lwow, dar pierderea tronului a dus la
desfacerea înţelegerii de nuntă. Vasile Lupu, domn al Moldovei, după moartea primei
sale soţii, ştearsa doamnă Tudosca (nesemnificativă în comparaţie cu contemporana sa
din Ţara Românească, doamna Elina, soţia lui Matei Basarab), a dorit o femeie
frumoasă, de tip oriental, neinteresându-1 rangul acesteia. Postelnicul Catargi i-a
cumpărat de la hanul tătarilor din Crimeea pe frumoasa Ecaterina, după ce, în prealabil,
plătise sume importante tatălui şi mamei fetei. După încercarea nereuşită a paşei din
Silistra de a o opri pentru el pe frumoasa circaziană, Ecaterina ajungea a doua doamnă a
lui Vasile Lupu şi o bună mamă pentru copiii acestuia din prima căsătorie. Tot cu o
roabă circaziană s-a însurat şi domnul Constantin Şerban, care la botezul acesteia a
numit-o Nedelea (echivalentul în limba slavă a Doamnei sau a Domnicăi) 16 •
Sunt şi excepţii strălucite: exemplul elocvent este Petru Rareş căsătorit cu
Elena, sora doamnei Milita-Despina, soţia lui Neagoe Basarab. Aceasta era fata
despotului sârb Ion Brancovici şi a Elenei Iaxici, fiica lui Gheorghe laxici, despot şi el).
Oricare ar fi fost originea doamnelor, acestea şi-au îndeplinit rolul social, au
fost un sprijin pentru soţii şi familiile lor, atât în perioadele bune, dar şi în perioadele
grele ale războaielor, bolilor, pribegiilor.
În ceea ce priveşte educaţia, fetele din familiile bogate, viitoarele doamne, învăţau să
scrie şi să citească de timpuriu, unele ajungând să impresioneze şi să patroneze diferite
activităţi ale vremii. Mai mult ca sigur că acestea învăţau şi limbile latină şi greacă,
multe dintre operele vremii circulând în aceste limbi.
Pentru femeile medievale scrisul presupunea un efort foarte mare. Scrisul elaborat, cu
iniţiale deosebite, cu miniaturi pe marginea documentelor necesita timp îndelungat
realizării unui document. Probabil că miniaturile şi iniţialele erau desenate de oamenii
bisericii, care au realizat adevărate capodopere. Erau foarte apreciate femeile care scriau
repede. Şi asupra femeilor române plana faptul că obosesc, au dureri de cap când scriu,
lucru întâlnit în toată lumea în perioada medievală. De la doamne s-au păstrat înscrisuri,
diverse note şi instrucţiuni, dar şi foarte multe scrisori. Scrisorile acestora surprind
adesea aspecte ale vieţii cotidiene, de familie, alteori au profilul unor scrisori de afaceri,
de recomandare, economice, financiare sau de atestare a unor donaţii, precum şi
caracterul unor scrisori testamentare. Exemplele sunt elocvente.
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În secolul al XV lea, Maria, soţia lui Basarab cel Tânăr, purta corespondenţă cu
Cazan vistierul şi cu Staicu comisul.
Mai multe înscrisuri menţionează, la începutul secolului al XVI lea, activitatea bogată a
soţiei domnului Neagoe Basarab, doamna Miliţa-Despina. Reprezentantă a clasei
domnitoare a Serbiei, Miliţa-Despina, mai mult ca sigur, era ştiutoare „de carte",
(probabil împreună cu sora ei, Elena, viitoarea soţie a lui Petru Rareş, domnul
Moldovei) de la unchiul ei, Maxim, şi de la fratele ei Ion Brancovici, despot al Serbiei.
Familia domnitoare a Brancovicilor rătăcise, după pierderea ţării, prin Ungaria şi
Albania, încercând să-şi recapete domnia. Acest Maxim, care se pare că ar fi intervenit
în 1507 într-o dispută dintre Bogdan al Iii-lea, domnul Moldovei şi Radu cel Mare,
domnul Ţării Româneşti şi i-ar fi împăcat pe cei doi ca „fiind ei creştini de acelaşi
neam" 17 . El a fost numit, drept răsplată, de către domnul Ţării Româneşti, mitropolit.
Este clar că acest prelat era un om de cultură remarcabil, care şi-a educat nepoatele în
mod strălucit. Despre corespondenţa purtată de doamnă sunt mai multe menţionări: în
corespondenţa sa cu Lucaci, judele Braşovului, mitropolitul Mitrofan aminteşte de o
scrisoare a doamnei, notând: „iată mi-a trimis doamna Despina această carte (scrisoare),
ca să o trimit la graţiozitatea ta" 18 ; cu o tentă diplomatică, este scrisoarea din 1520
adresată judelui şi celor 12 pârgari din Sibiu, pe care îi ruga să-l elibereze pe Andreiaş,
un trimis al ei, „nu vom lăsa pe niciun om al domniilor voastre în pagubă şi vom plăti
tot"19.
Se păstrează de pe la 1511, scrisoarea doamnei Voica, soţia lui Mihnea cel
Rău, trimisă judelui şi braşovenilor pentru recuperarea unor ceşti de argint, care făceau
parte din zestrea domniţei Ruxandra.
Elena (căreia i se mai spunea şi Cătălina), soţia lui Petru Rareş (domn în
Moldova), prizonieră în cetatea Ciceului, scria sultanului Soliman al II-iea pe la 1540 de
dezvinovăţire, convingătoare astfel încât sultanul l-a eliberat pe Rareş. Despre faptul că
doamna Elena avea învăţătură de carte, aminteşte şi cronicarul Grigore Ureche. Astfel,
el precizează "ştiind carte sârbească, au scris împăratului cu mare jalbă şi plângere" 20 •
Elena şi Petru Rareş învăţaseră şi slavona cu Macarie, episcopul de Roman.
În anul 1576, apărea corespondenţa de familie, scrisă în limba greacă, a doamnei
Ecaterina, soţia lui Alexandru Vodă, fiul lui Mihnea cel Rău, corespondenţă purtată cu
sora ei, Marioara, retrasă călugăriţă la mânăstirea din insula Murano, de lângă Veneţia.
Din conţinutul unei scrisori de pe la 1587, reiese că era o femeie întreprinzătoare, cu
mult simţ practic, cunoscătoare a relaţiilor şi realităţilor de la Curtea domnească. Desele
ei cereri pentru cărţi de lectură, ne arată pasiunea doamnei pentru nou, pentru citit.
La începutu.I secolului al XVII-iea, la Hierăşti, copiii postelnicului Radu Năsturel
învăţau. Printre ei se găsea şi viitoarea doamnă Elina, soţie a lui Matei Basarab. Ea
învăţa carte alături de fraţii ei Şerban, Cazan şi Udrişte. Doamna Elina ştia greceşte,
slavoneşte şi latineşte, iubea literatura, istoria şi arta. Era printre doamnele cultele ale
vremii. De la ea s-au păstrat scrisori ca aceea adresată lui Gheorghe Rakoczi I, principe
al Transilvaniei, scrisoare pe care a trimis-o pe la 1632. Prin aceasta, îl ruga pe principe
să aştepte întoarcerea soţului ei de la Istanbul, pentru a-i plăti datoria bănească. În
vremea războaielor purtate de soţul ei cu Vasile Lupu, domnul Moldovei, doamna Elina
se îngrijea de ţară şi scria paşei din Silistra şi lui Rakoczi I în legătură cu diferite
probleme ale administraţiei ţării. După lupta de la Finta, ea scria, la 18 mai 1653,
sibienilor ca să-i trimită un chirurg pentru vindecarea rănilor boierilor. Scrisorile ei erau
21
frumoase şi pline de fraze în limba latină, arătând erudiţia doamnei •
În anul 1653, doamna Safta, soţia lui Gheorghe Ştefan, domnul Moldovei,
elabora scrisori în româneşte, cu fraze de introducere în limba slavonă, considerate
scrisori de recomandare, adevărate permise de trecere şi de călătorie liberă pentru
anumite persoane.
Vintilă logofătul,
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Doamna Dafina, soţia lui Istrate Dabija Vodă, scria „cu mâna ei nişte poronci casnice".
Cele doar câteva exemple demonstrează ştiinţa de carte a doamnelor, dar şi
cunoaşterea limbilor străine, a literaturii antice sau medievale.
Doamnele patronau învăţătura de carte, care se răspândea din ce în ce mai mult
printre femeile din clasa medie şi din cea de jos. Mai mult ca sigur, influenţa doamnelor
s-a făcut simţită şi în primele legiuiri tipărite în Moldova dar şi în Ţara Românească: în
Pravila lui Vasile Lupu (Iaşi, 1646) şi Îndreptarea legii (Târgovişte, 1652) se fac referiri
la trimiterea fetelor la şcoală.
Doamnele se ocupau şi de educaţia propriilor lor copii. Pentru perfecţionarea acestora, îi
trimiteau la studii peste hotare. Elena, fiica lui Radu Şerban, domnul Ţării Româneşti,
studia în Apus, alături de Mihai şi de Constantin fiii postelnicului Constantin
Cantacuzino. Ilinca, fiica lui Nicolae Pătraşcu, nepoata lui Mihai Viteazul s-a aflat
multă vreme la Viena, de unde scria zapise, în limba română, dar cu litere latine.
Învăţaseră limba greacă, probabil şi limba slavonă, şi fiicele domnitorului Vasile Lupu.
Doamna Tudosca, soţia lui Vasile Lupu, făcea fiicelor sale o educaţie aleasă, astfel încât
acestea să devină figuri importante, lucru care s-a şi realizat: una dintre ele a devenit
soţia palatinului Lituaniei, prinţul Ianusz Radziwill, alta a fost soţia lui Timuş
Hmielniţki, fiul hatmanului ucrainean. Este greu de crezut că aceste persoane
importante şi-ar fi ales drept consoarte persoane bine situate social, dar ignorante
cultural. Plecate la distanţe considerabile, acestea aveau nevoie să ştie carte, pentru
corespondenţa lor personală. Prin 1645, fiica cea mare a domnitorului pleca la
Constantinopol, trimisă în solie „pentru afacerile şi complicaţiunile politice ale tatălui
său" 22 .
muzică,

Probabil că tinerelor fete le erau îndrumate şi alte talente, ca de exemplu în
în pictură, în broderie, în dans, necesare educaţiei feminine medievale.
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Poreclele/supranumele maramureşenilor în veacul
al XIV-iea
Dr. Victor V. Vizauer
Institutul de Istorie „George Bariţiu" al Academiei Române, Cluj-Napoca
Într-un articol precedent am supus analizei antroponimele utilizate de
1
, însă despre poreclele lor nu am
discutat. Cu toate că acestea sunt în număr mic, ele trebuie semnalate şi aduse în atenţia
atât a cercetătorilor Evului Mediu în Maramureş, cât şi al publicului larg iubitor de
istorie.
Asemănător numelor propriu-zise şi poreclele au o „viaţă" a lor, ele se „nasc"
din dorinţa cuiva de a alinta pe cineva iubit (punând accent pe trăsăturile pozitive în
primul rând), de a-şi bate joc de cineva neagreat (scoţându-se în prim-plan viciile,
defectele fizice etc.), de a face haz de o altă persoană (chiar şi între prieteni), ori în urma
unor întâmplări deosebite şi I sau marcante din viaţa unui individ. Apoi, poreclele pot să
evolueze şi să se transforme în supranume (de familie, porecla fiind un supranume
personal), în acest caz fiind utilizate şi de alţi membri ai familiei celui poreclit, de
regulă din generaţiile următoare, sau pot să dispară pur şi simplu odată cu trecerea la
cele veşnice a purtătorilor iniţiali. La rândul lor, supranumele s-au transformat de multe
ori în nume de familie, o bună parte dintre numele de familie contemporane avându-şi
originea în porecle şi supranume de familie I de neam.
Aici am înregistrat acele supranume care au fost sau au putut să fie porecle la momentul
apariţiei lor. Prin urmare am exclus din această cercetare supranumele de loc (de pildă:
X de Câmpulung), de funcţie I ocupaţie (spre exemplu: X zis Voievodul) şi pe cele
formate cu patronim (de tipul: X fiul lui Y).
maramureşeni pe parcursul secolului al XIV-iea

Ce este porecla?
Răspunsul la această întrebare nu este atât de simplu pe cât pare la prima
vedere. În accepţiunea zilelor noastre (dar şi în deceniile trecute) porecla ar fi un nume
utilizat în locul celui de botez, prin care se exprimă afecţiune sau contrariul acesteia, se
caracterizează un om (evidenţiindu-se trăsături de caracter, fizice şi fapte ale acestuia)
sau se face referire la o întâmplare (comică, memorabilă etc.). De regulă, porecla este
utilizată între cunoscuţi, cu alte cuvinte într-un mediu privat. Atunci când o persoană are
de rezolvat probleme oficiale foloseşte numele şi prenumele cu care se află în evidenţa
autorităţilor.

În Evul Mediu, perioadă pe care o avem în vedere în acest material, situaţia era
Majoritatea populaţiei nu beneficia de un nume de familie, ceea ce face ca
porecla (sau supranumele de loc, funcţie etc.) să aibă un caracter mult mai funcţional,
chiar şi în relaţia cu autorităţile oficiale ale unui stat. Cu timpul unele dintre acestea au
devenit ereditare, fiind folosite şi de urmaşi 2 , astfel devenind supranume de familie, iar
la un moment dat numele de familie cum îl ştim azi. În actele medievale porecla - acolo
diferită.

1

Vizauer 2017.
Un bun exemplu este cel al familiei Was I Wos de Ţaga din secolul al XIV-iea; după Nicolae zis Wos
(senior), pentru care Wos era o poreclă (cu semnificaţia Fier I Fierul), acest nume a fost purtat de mai mulţi
membri ai familiei sale din generaţiile următoare (a se vedea: Kovacs 2005, pp. 51-65 şi Tabelul genealogic
nr. I.), în cazul acestora Wos fiind deja un supranume de familie/neam, fără a mai păstra încărcătura
sentimentală de la început, când se referea doar la Nicolae Wos senior.
2
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unde ea exista - însoţea aproape mereu numele de botez, fiind
bună identificare a individului.

utilizată

pentru o mai

Poreclele purtate de locuitorii din Maramureş În secolul XIV
Date statistice. Am înregistrat un număr mic de maramureşeni purtători de
porecle pe parcursul veacului al XIV-iea, mai precis 13 persoane (în Anexa de la final
se găsesc câteva informaţii despre fiecare individ). Poreclele care le-au fost date şi
formele sub care apar în documentele vremii sunt următoarele (în ordine alfabetică; în
paranteză am trecut numărul persoanelor care purtau respectiva poreclă): Bogaz (I),
Borzan I Barzan (I), Bothos (I), Feiyr (I), Korda (I), Magnus (I), Olachus I Wolacho
(5 ), Pop (I) şi Zeu (I). După cum se poate observa cele I 3 persoane au avut 9 porecle
diferite, dintre acestea numai Olachus (Românul) fiind purtat de mai multe persoane,
restul de opt porecle denominând numai câte un individ. De reţinut este şi faptul că între
cele 13 persoane înregistrate nu se află nicio femeie.
Semnţficaţia poreclelor. Referitor la semnificaţia poreclelor folosite de maramureşeni în
secolul XIV, acestea acoperă o gamă destul de largă de elemente, în comparaţie cu
numărul lor redus. Astfel avem:
-Bogaz = semnificaţie nedesluşită.
-Borzan I Barzan (Bârsan) = des, lung şi moale; conform lui Ioan Mihălyi de Apşa,
Borzan I Barzan nu era un nume, ci „un adjectiv aplicat la lănă şi însămnează desu, lung
1
şi moalle ... " •
-Bothos = Ciomăgaşul (în limba maghiară: bot = botă, ciomag; iar botos = cu botă, cu
ciomag, ciomăgaş).
Însă, termenul botos desemnează şi o variantă de încălţăminte, cuvântul fiind preluat în
limba maghiară din latină sau franceză 2 •
-Feiyr =Albul I cel Alb (în limba maghiară:feher =alb).
-Korda = termenul korda, avându-şi originea în limba latină (carda), înseamnă sfoară
(coardă). A fost „popularizat" de către călugări, care în loc de cingătoare purtau o
sfoară, şi semnifica autocontrolul (de unde a rezultat şi expresia „kordăban tart" - „te
ţine în frâu"). 3
-Magnus =cel Mare (în limba latină: magnus =mare).
-Olacus I Olachus I Volachus = Românul (forma latină: olahus I olachus = român; în
limba maghiară: o/ah= român).
-Pop= probabil este vorba despre supranumele Pap (Preotul, Popa; în limba maghiară:
pap =preot).
-Zeu = se pare că este vorba despre o formă I prescurtare pentru zeuke I zevke (în limba
4
maghiară: szăke = blond).
Motivaţia acordării poreclelor. Uneori porecla în sine sugerează motivul care a stat la
baza acordării ei, alteori este imposibil să înţelegem pe deplin (sau chiar deloc) această
motivaţie. Probabil că cel mai simplu de interpretat supranume I poreclă este Olacus I
Olachus I Volachus, care are semnificaţia de Românul, în acest caz exprimând fără
echivoc etnia poreclitului. Însă, tot în acest caz se poate şi greşi foarte uşor. Mă refer la
situaţiile în care Românul nu este o poreclă etnică, ci doar o simplă precizare a etniei
celui menţionat într-un anumit act, pentru o mai clară identificare, existând numeroase
exemple în acest sens. Nici celelalte porecle, precum Bothos (Ciomăgaşul), Feiyr (Albul
I cel Alb) sau Pop nu pun probleme serioase în desluşirea motivului I motivelor în urma
cărora au apărut. În cazul lui Bothos poate să fie vorba despre un individ cu virtuţi
'Miha(vi, p. 25, nota 3.
'A magyar nyelv, voi. I, p. 355.
3
A magyar nyelv, voi. II, p. 572.
'A magyar nyelv, voi. !II, pp. 792-793.
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războinice, care îi ciomăgea pe duşmani (cu buzduganul), sau despre un om doar
violent, care îi „ciomăgea" pe oamenii de pe proprietăţile sale ori pe cei cu care intra în
vreun conflict. Dar nu trebuie să pierdem din vedere nici celălalt înţeles al cuvântului
botos, şi anume cel de încălţăminte. Din nou, putem numai presupune că porecla îşi are
originea în faptul că cel numit Bothos purta o astfel de încălţăminte. ln ce priveşte
persoanele poreclite Albu I cel Alb (Feiyr), se poate face referire fie la pielea lor mai
albă ca a celorlalţi din comunitatea lor, fie la părul lor. O piele şi păr foarte albe pot fi
cauzate de boala numită albinism, când lipsesc pigmenţii de culoare din piele şi păr.
Bineînţeles, există şi alte cauze ale albirii premature a părului, însă acestea nu pot fi
desluşite din documentele vremii. De asemenea, poate să fie vorba despre un păr blond
foarte deschis, la care nu s-a folosit porecla Blondul (Zeuke sau Zeu).
Relativ la porecla Magnus (cel Mare), la fel ca în celelalte cazuri, se desprind
mai multe posibilităţi de identificare a motivului care a dus la apariţia sa. Prin Magnus
se poate avea în vedere statura unui individ, caracterul I faptele acestuia (un bun
exemplu ar fi Ştefan cel Mare, despre care se ştie sigur că nu statura i-a adus acest
apelativ) sau etatea, un membru mai bătrân al familiei fiind numit cel Mare. Ultimul
dintre supranumele I poreclele mai uşor inteligibile, Pop, în general exprimă statutul de
preot al purtătorului, iar mai târziu, după ce devine supranume familial, arată existenţa
cel puţin al unui strămoş preot.
Pentru porecla Borzan I Barzan (des, lung şi moale), care se referă, din câte se
pare, în principal la păr, ne oferă chiar Ioan Mihălyi o posibilă explicaţie: „Cel ce avea
oi bărsane va fi primit porecla de Bărsanu" 1• Însă, în Dicţionarul limbii române se
2
afirmă că bârsane erau oile cu „lână lungă şi aspră" , nu moale, cum susţine Mihălyi.
Indiferent despre ce fel de lână este vorba şi ţinând seama de faptul că românii sunt
menţionaţi pe tot parcursul Evului Mediu ca ocupându-se cu creşterea oilor, explicaţia
lui Ioan Mihălyi referitoare la lâna oilor poate să fie cea corectă. Cu toate acestea, nu
trebuie să excludem nici posibilitatea unei comparaţii între podoaba capilară a
poreclitului şi lâna deasă, lungă şi moale a oilor, prin urmare sursa poreclei să fi fost
chiar părul lui Sten şi nu faptul că avea oi bârsane în proprietate.
O poreclă (sau poate nume personal în acest caz) ce poate duce în eroare este
Zeu. La o primă vedere poate să fie văzut ca un nume rezultat prin prescurtarea
antroponimului Zebedeu I Zevedeu sau ca o formă a numelui Deus. Însă, în dicţionarul
istorico-etimologic al limbii maghiare, atunci când se discută despre cuvântul szăke,
printre altele, apare şi exemplul: Equum meum zeu coloris 3 , adică Calul meu de culoare
zeu. Deci, Zeu este o formă sau o prescurtare a lui szăke, care în limba maghiară
înseamnă galben deschis, blond. Prezenţa în mai multe documente de epocă a
termenului zeu alături de animalul amintit, certifică faptul că prin el se înţelege galben
deschis, blond (atunci când ne referim la oameni). De altfel, în Documenta Romaniae
Historica traducerea culorii zeu s-a făcut cu bălan 4 . Prin urmare, persoana denumită
Zeu, probabil a avut părul blond, ceea ce i-a atras şi porecla de Blondul.
În ce-l priveşte pe Yvan zis Korda, se consideră că în limba maghiară termenul
îşi are originea în latinescul carda, o funie I sfoară împletită ce era purtată la brâu de
5
către călugări şi semnifica în primul rând autocontrolul , după cum am arătat şi mai sus.
Dacă aceasta este şi explicaţia poreclei în cauză, putem presupune că Yvan dictus Korda
(Yvan zis Korda) a avut obiceiul de a se încinge la brâu cu o sfoară asemănător
călugărilor, poate ca un act de penitenţă la un moment dat, fapt care i-a atras porecla.

'Mihalyi, p. 25, nota 3.
p. 503.
JA magyar nye/v, voi. li!, pp. 792-793.
'DRH.C/14, nr. 245, p. 373.
5
A magyar nyelv, voi. li, p. 572.
'Dicţionarul, Tom I,
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Din nefericire infonnaţiile pe care n-i le fumizează documentele nu pennit decât
formularea unor posibilităţi de interpretare.
Am lăsat la final porecla Bogaz deoarece nu i-am găsit încă un înţeles,
tennenul nefiind prezent nici în A magyar nyelv tărteneti-etimologiai szotara,
dicţionarul istorico-etimologic al limbii maghiare utilizat pentru explicarea celorlalte
porecle. Nici documentul nu ne ajută în acest sens, despre Nicolae zis Bogaz aflăm doar
că era jude al Sighetului (anul 1383). Prin unnare, avem şi o poreclă a cărei semnificaţie
- şi implicit motivul apariţiei sale - ne scapă deocamdată.
Categoriile de porecle. După ce am văzut care sunt semnificaţiile poreclelor
aduse în discuţie şi ce posibile motive s-au aflat în spatele apariţiei lor, putem delimita
şi categoriile cărora le aparţin. În primul rând, deoarece sunt cele mai multe, avem
categoria poreclelor etnice, în acest caz Românul (Olachus, Volachus, Wolaho). Apoi
sunt cele privitoare la aspectul fizic (piele, păr, statură, etate), cum sunt Bârsan
(Barzan), Albul (Feiyr), Blondul (Zeu) şi cel Mare (Magnus; cu precizarea că Magnus
poate să aparţină şi altor categorii, după cum s-a văzut deja). O posibilă descriere a
caracterului (şi prin unnare al faptelor) purtătorului ne-o oferă poreclele precum cel
Mare (Magnus) şi Ciomăgaşul (Bothos). La rândul ei, porecla Bothos, alături de Korda,
poate să se refere la anumite preferinţe vestimentare. În cele din urmă avem o poreclă ce
exprimă ocupaţia, şi anume Pop (Preotul, Popa).
Chiar dacă am înregistrat un număr mic de porecle pentru Maramureşul
veacului al XIV-iea, se constată o varietate destul de mare a tipurilor acestora, poreclele
păstrate indicând o gamă diversă de elemente care au servit ca sursă de inspiraţie pentru
apariţia lor.
În încheiere, în loc de concluzii, doresc să atrag atenţia asupra necesităţii
extinderii preocupărilor ştiinţifice dincolo de istoria evenimenţială sau a unor familii
importante din Maramureşul medieval, cercetarea diferitelor aspecte ale vieţii cotidiene
- printre care şi onomastica - contribuind enorm la mai buna înţelegere a istoriei
oamenilor şi locurilor din Maramureşul Istoric.

*

Anexă

Maramureşeni purtători

de porecle I supranume (menţionaţi în documente)
Legenda: a. = statutul social; b. = localitatea şi/sau comitatul de origine ori de reşedinţă;
c. etnia (unde este menţionată sau poate fi determinată); d. =datare; e. =bibliografia (la
această rubrică sunt trecute numai documentele în care apare şi porecla I supranumele);
f. =familia (unde este menţionată în documente).
I. Bogaz, Nicolaus dictus: a. orăşean, judele din Sighet; b. din Zygeth (Sighet)? ; c.
posibil german sau maghiar; d. 1383 (6/7 octombrie); e.Mihalyi, nr. 48, p. 103-104;
Documenta Valachorum, nr. 284, p. 315; DRH.C/XVI, nr. 315, p. 429-430.
2. Borzan I Barzan, Sten zis şi (Bârsan; se pare că acesta nu era un nume, ci o poreclă a
lui Sten, cf. Mihalyi, p. 25, nota 3): a. nobil; b. din Bârsana; c. român; d. 1326, 1346 (9
aprilie; 13 aprilie); e.Mihalyi, nr. 3, p. 7-9; nr. 10, p. 24-25; nr. 11, p. 26; Documenta
Valachorum, nr. 40, p. 66-67; nr. 75, p. 108; DIR.C.XJV/2, nr. 407, p. 197-198; nr. 417,
p. 297-298; f. tatăl lui Stanislau; bunicul lui Mic, Neag, Mayn şi Rad.
3. Bothos, Nicolaus dictus: a. nobil; b. de Dannianhaza; c. român; d. 1373 (4
septembrie); e.Mihalyi, nr. 37, p. 88-89; Documenta Valachorum, nr. 203, p. 248;
DRH.CIXJV, nr. 273, p. 409-410; f. frate cu Giula.
4. Feiyr, Stan dictus: a. nobil, cnez, probabil decedat; b. Ozon, Valea Cosăului; c.
român; d. 1361 (14 mai); e.Mihalyi, nr. 24, p. 65-67; Documenta Valachorum, nr. 117,
p. 156; DRH.C/12, nr. 37, p. 27-29; f. a deţinut cnezatul moşiei Ozon, care în 1361 a
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fost dăruită de regele Ludovic lui Ioan, Sandor, Opriş, Bud, Dragomir şi Balea, fiii lui
Locovoy.
5. Korda, Yvan dictus: a. nobil; b. de Farkasrev I Frakasreu (Vadu Izei); c. probabil
român; d. 1383 (27 iunie); e.Mihalyi, nr. 47, p. 101-102; Documenta Valachorum, nr.
281, p. 313; DRH.CIXVI, nr. 287, p. 391-392.
6. Magnus, Paulus: a. nobil, om de mărturie al regelui (1389, 1397); b. de Baranya
(Bereneu, azi în Ucraina); c. român; d. 1389 (5 februarie), 1397; e.Mihalyi, nr. 67, p.
155-157; Petrovay, nr. IV, p. 4-5.
7. Olachus I Wolaho I dictus Olah, Johannes I Ioannis I Johannis: a. nobil; b. din Bedeu;
c. român; d. 1378 (20 august, 2 noiembrie), 1381 (17 martie), 1388 (25 iulie);
e.Documenta Valachorum, nr. 244, p. 279; nr. 246, p. 280-282; nr. 258, p. 291-292; nr.
314, p.338-339; DRH. CIXIV, nr. 265, p. 394-395; DRH. CIXV, nr. 40, p. 49-50; nr. 41, p.
50-51; nr. 280, p. 468-469; nr. 281, p. 469-471; nr. 300, p. 497-499; DRH.C/XVI, nr. 13,
p. 19-20; nr. 34 7, p. 481-482; nr. 388, p. 542-546; f. fiul lui Sas; frate cu Bale, Drag,
Dragomir şi Ştefan; tatăl lui Ladislau.
8. Olachus, Iohannis I Iohannes: a. nobil; b. de Bilke (Bilea), corn. Bereg; de Lypcha
(Lypche), corn. Maramureş; c. român; d. 1383 (20 februarie, 12 martie); e.Documenta
Valachorum, nr. 271, p. 303-307; DRH.CIXVI, nr. 242, p. 313; nr. 247, p. 235-236; nr.
252, p. 329-331; f. fiul lui Sarachen; frate după mamă cu Dragoş.
9. Olachus, Karachun I Karochon I Karachon I Karachyn I Karachan: a. nobil, voievod
de Bilea; b. de Bilke (Silea), corn. Bereg; c. român; d. 1347 (8 mai); e.Documenta
Valachorum, nr. 77, p. 110-111; DIR.C.XIV/4, nr. 188, p. 157-158; nr. 522, p. 354-355;
nr. 780, p. 535; f. tatăl lui Serechyn I Sarachen, Nicolae, Valentin, Crăciun şi Lucaciu.
10. Olacus, Myk: a. nobil; b. de Zurduky (Strântura); c. român (olacus); d. 1346 (9
aprilie; 13 aprilie); e.Mihalyi, nr. 10, p. 24-25; nr. 11, p. 26; Documenta Valachorum,
nr. 75, p. 108; DIR.C.IV/4, nr. 415, p. 296-297; nr. 417, p. 297-298; f. fiul lui Stanislau;
frate cu Neag, Mayn şi Rad.
11. Pop: a. nobil; b. din Giuleşti, Maramureş(?); c. român; d. 1385; e.Mihalyi, nr. 51, p.
112-113; DRH.C/XVI, nr. 419, p. 578-579; f. tatăl lui Dragoş de Giuleşti; bunicul lui
Ladislau, fiul lui Dragoş.
12. Volachus, Nicolaus (în text: Nicolai Volachi): a. nobil; b. Maramureş(?); c. român;
d. 1363 (8 decembrie); e. Mihalyi, nr. 25, p. 68; DRH.C/12, nr. 208, p. 192; f. tatăl lui
Zouard, Ştefan şi Ioan.
13. Zeu: a. nobil; b. Maramureş(?); c. (?); d. 1388 (9 ianuarie); e.Petrovay, nr. III, p. 34; f. fiul lui Vayk I Wayk; frate cu Dragoş; g. ucis de Costea, fiul lui Dragoş.

Bibliografie:
-A magyar nyelv =A magyar nyelv tărteneti-etimologiai szotara, Voi. I-III, Akademiai
Kiado, Budapest, 1967-1976.
-Dicţionarul = Dicţionarul limbii române, Editura Academiei Române, Tomul I,
Bucureşti, 2010.
-DIR.C.XIV/2 =Documente privind Istoria României, Veacul XIV. C. Transilvania, voi.
li (I 321-1330), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1953.
-DIR.C.XIV/4 =Documente privind Istoria României, Veacul XIV, C. Transilvania, voi.
IV (1341-1350), Editura Academiei Române, Bucureşti, 1955.
-Documenta Valachorum = Antonius Fekete Nagy, Ladislaus Makkai, Documenta
historiam Valachorum in Hungaria illustrantia, usque ad annum 1400 p. Christum,
Etudes sur )'Europe Centre-Orientale, 29, Budapest, 1941.
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-DRH.C/14 =Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, voi. XIV (1371-1375),
Editori: Aurel Răduţiu, Viorica Pervain, Susana Andea, Lidia Gross, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2002.
-DRH.C/15 =Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, voi. XV (1376-1380),
Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Viorica Pervain, Adinei Dincă, Editura Academiei
Române, Bucureşti, 2006.
-DRH.C/16 =Documenta Romaniae Historica, C. Transilvania, voi. XVI (1381-1385),
Editori: Susana Andea, Lidia Gross, Adinei Dincă, Editura Academiei Române,
Bucureşti, 2014.
-Kovacs 2005 = Andrâs W. Kovacs, The History of the Wass de Czege Family (infra:
Kovacs 2005), Edmund Siemers - Stieftung, Hamburg, 2005.
-Mihalyi = Ioan Mihâlyi de Apşa, Diplome maramureşene din secolele XIV şi XV, Ediţia
a IV-a, Ediţie coordonată şi completată de Vasile luga de Sălişte, Editura Societăţii
Culturale Pro Maramureş „Dragoş Vodă" Cluj-Napoca, 2009.
-Petrovay 1909 = Gyorgy Petrovay, Oklevelek Maramaros varmegye tortenetehez, în
„Tortenelmi Târ", X, Budapest, 1909, p. 1-27, 358-378, 509-529.
-Vizauer 2017 =Victor Vizauer, Antroponimele românilor din comitatul Maramureş în
veacul al XIV-iea, în „Marmaţia", 14, 2017, pp. 103-113.
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Maramureşul

în primii ani

după

Eparhia greco-catolică

alipirea la
de Gherla
Dr. Livia Ardelean

Odată cu înfiinţarea Eparhiei Greco-Catolică de Gherla, la 26 noiembrie 1853,
de către Papa Pius al IX-iea, prin Bula Pontificală Ad Apostolicam Sedem un număr de
10 protopopiate, 144 parohii şi filii, cu 97.121 credincioşi greco-catolici, au fost
desprinse din dieceza ruteană greco-catolică de Munkâci şi arondate noii eparhii
1
româneşti, cu sediul la Gherla, în Transilvania.
Una dintre marile probleme ridicate după preluarea acelor parohii a fost cea de
adaptare la o nouă ordine administrativă, într-o nouă provincie istorică, Transilvania,
Maramureşul făcând anterior parte din Ungaria 2 •
Studiul de faţă îşi propune să scoată la lumină câteva din documentele păstrate
în fondul arhivistic Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, aflat în păstrare la
Serviciul Judeţean Cluj al Arhivelor Naţionale, fără a se face o analiză a acestora,
preferându-se prezentarea lor în acest context.
Primul aspect ce se cuvine a fi pomenit aici este modul de abordare a
sentimentelor fidelităţii faţă de tron, a sentimentului patriotic şi a naţionalităţii. În 12
noiembrie 1860, la Congregaţia tractuală a preoţilor, ţinută în Vişeul de Mijloc, Vasiliu
Mihalka, viceprotopop al tractului Vişeu se adresa episcopului, în numele preoţilor din
tract, cerându-i să ii arate calea cea adevărată a fidelităţii către tron, a zelului patriotic
şi naţional, ca nu cumva paşii nostri în tempul acesta a facerii şi a mişcarei să fie
stangaciu interpretaţi. La 1 dec. 1860 episcopul răspundea că singura învăţătură e
patenta imperială din 20 octombrie 1860, apoi instrucţiunile de la Gherla şi citirea
Gazetei noastre transilvane, care se ocupă de cauza naţională 3 •
Anii imediat următori au fost marcaţi de încercarea de acomodare, de
continuare a vieţii bisericeşti în vechea formă, doar cu subordonare Episcopului român,
Ioan Alexi, şi Eparhiei de Gherla, dar în anul 1860, luat ca exemplu aici, au avut loc 2
mari evenimente, ce vor fi discutate în rândurile ce urmează, pe de o parte vizitaţiile
canonice în Protopopiatul Vişeu, dar mai ales agitaţiile şi mişcările legate de
introducerea limbii române în Cartea funciară, Cartea funduară.
În ceea ce priveşte vizitaţiile canonice, se alege reproducerea aproape în
oglindă a celei din Vişeul de Sus, cu păstrarea limbajului epocii, el însuşi un subiect
istoric în sinea lui.
Protocolul vizitaţiei canonice din tractul Vişeu, ce a avut loc în 5 iunie 1860. Tractul
ţinea de Pretura Vişeu, Prefectura Caşovia
Biserica era construită pe funduş bisericesc cam pe la anul 1670 zidită din
bârne, cu spesele mai cu seamă a lui Ştefan Pop, pe lângă ajutoriul şi al comunei, e în
statu bunişor, n-are lipsă de reparaţii. Are şi cintirim, mărimea lui e de 1345 stânjeni 4,
e încinsu cu piatră, beserica e de 9 stânjeni de lungă, 4 de lată 20 de înaltă şi cam

'http://www.eparhiaclujgherla.ro/istoric/, accesai la 04.12. 2019
Ciprian Doru Rigman, Forrnatia intelectuala a protopopilor greco-catolică din episcopia Gherla la mijlocul
secolului al XIX-iea, pe https://crisia.mtariicrisurilor.ro/pdf/2012/006 CD%20Rigman.pdf, accesat în 2 12.
2019
3
Serviciul Judetean Cluj al Arhivelor Nationale, Fond Episcopia greco-catolică Cluj-Gherla, nr. 2092/1860
'{stânjen austriac) „klafter" egal 1,8965 m
2
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întunecoasă, turnul e de lemn, clopote sunt 3, unu de 2 centenarii, altul de 1 şi jumătate,
al treilea de 1, pe lângă spesele composesoratului local turnate. Patron n-are decît
Composesoratul local, care şi benefacatori ai besericii, e acoperită cu şindili de bradu,
e cam mărişoară, asemănată cu alte beserici, încuietori are bunişoare de fieru. Biserica
avea toate cărţile de rit necesare, odăjdii, potir, disc şi linguriţa de argint ăntraurit, 7
rânduri de veşminte, parte de mătase, parte de alea cinsătură fină, armariul pentru
ţinerea veşmintelor era curat, cu cheie. Biserica avea destule icoane întregi. Biserica
avea sieriu sau tabernaculariu, în care e aşezat ciboriu de argint întraurit spre
conservarea sfintei cuminicături, are vas de purtat Sfânta cuminicatură la bolnavi, de
aramă, neaurit, cu feculetiu. La Lite se întrebuinţează un blid şi 2 pocale. Scule pentru
administrarea besericii sunt 2 cruci pentru îngropăciune, 8 lumânări de aramă, 2
tetrapoade, 4 prapore de fier şi pendia farbuită. Beserica n-a fost dăunată prin furi, foc
sau treznet.
Beserica are Jnventariu, în care sunt însemnate bine toate acestea, făcut la 29
ianuarie 1860, în urma Ordinului diecezan din 7 aug. 1858 nr. 2946, în 4 exemplare,
semnat de paroh şi curatorii besericii.
Beserica nu are capitale fundaţionale, ci are capitale industriale date pe
interursuriu prin sufleteriu şi cura/orele besericii, aceşti bani sunt strânşi din donaţiile
de bună voie, din vinderea luminilor şi din taxa cintirimului, banii nu sunt în primejdi,
aduc interursuriu legal de 6 %. Raţiunile besericii se duc prin curatorele besericei şi
sunt controlate de sufleteriu. Beserica nu are venituri sigure, pentru că venitul din
cintirim e intradisu, raţiunile besericii se scriu şi se controlează anual de protopop.
Beserica are ladă cu 1 cheie la fetulu besericei, lada e în beserică, Documentele,
scrisorile besericei, contractele de beserică, de parohie şi de şcoală şi lnventariu se ţin
la Sufleteriu. Beserica n-are pământ, mori etc.
Casa parohială e zidită pe fundul parohial, care e de 1600 stânjeni, îngrădit cu
nuiele, o parte e din betrâni, o parte prin nobilul Daniel Pop dăruită. E aproape de
beserică, locul nu e sanatosu, pentru că e apatosu. Casa e zidită din bîrne de brad,
împărţită în 4 chilii, 2 cameri, 1 cuina, 1 atriu, lungă de 8 stânjeni şi jumătate, lată de 3
stânjeni şi jumătate. Are 7 ferestre, destul de vederoase, hornu e de nuiele, rău, e
acoperită cu draniţă, zidită 1823 prin comunitate, e în statu mijlociu, nu lipseşte încă
reparaţiune.

Alte construcţii- sunt încă 1 grajd de 6 stânjeni de lung şi 4 de lat, 1 şură de 4
stânjeni de lungă şi 3 de lată, 1 coteţ de 3 stânjeni lung şi 1 şi jumătate de lat, toate de
bârne de brad, şi cu draniţă acoperite, făcute prin comunitate, în statu bunu, n-au lipsă
de reparaţiune.
Parohul Stefan Simion, absolvent de Tarnavia, de 56 ani, sfiinţit în urmă cu 31
ani, de 19 ani în această parohie, investit de episcopul din Muncaci, căsătorit, fără
prunci, a crescut 2 nepoate în Sighet, ale decedatei Roza/ia Georgiu.
Şcoala e zidită pe.fundul şcolar de 1600 stânjeni, în anul 1858, cumpărat prin
comunitate din veniturile regalelor. Şcoala e destul de mare, pruncii sunt laolaltă cu
pruncele, scaune, cuptoriu, masă, table, cărţi şi scule şcolare sunt. Şcoala are 7fereşti,
vederosa, se ţine curată şi ventata.
Învăţătoriul are chilie lângă şcoală, fundul pe care e zidită şcoala e îngrădit cu
nuiele, locul e aproape de beserică, îndemânos şi sănătos. Învăţător era Vasiliu
Brânduşianu, de 42 de ani, căsătorit, născut în Transilvania, Salva. A învăţat la şcoala
trivială, apoi 4 clase normale la Preparandia din Năsăud, cu laudă bună, are metodă
bună, ştie şi cântă după Grecia, are testimoniu absolutoriu de preparandie, e învăţător
interimar din martie, are un salariu de 200 coroane. Din veniturile regalelor pe an
şcolar, din anul 1859 de la Casovia s-a stabilit acel salariu şi a.fost aprobat de episcop.
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Din anul 185711858 preotul are grijă de şcoală, pe care o vizitează regulat şi are
grigea de învăţător, ca acesta să îşi îndeplinească deregătoria sa.
Părinţii sunt îndrumaţi de paroh şi diriguitorii comunali şi cercuali să îşi
trimită copii la şcoală, dar unii sunt cerbicoşi, altă parte meseri şi nu abat pruncii la
şcoală, la care umblă vreo 30 prunci. Preotul ţine săptămânal o Cathechisaţiune, le
explică cuvenita pietate şi modestie, ar putea umbla la şcoală 120 prunci. La întrebarea
dacă se face ceva pentru ajutorarea săracilor preotul răspunde că din banii multor se
face prin deregătoria cercuaria un fond pentru cei miseri. Nu există în parohie
binevoitori sau donatori, patronul bisericii sunt locuitorii, care îşi sacrifică din venitul
regalelor pentru susţinerea şcolii şi învăţătorului. Pământurile besericei s-ar putea
înmulţi, îmbunătăţi sau schimba sau s-ar putea înfiinţa prin mijlocirea Comsasaţiunei.
Venitul besericii s-ar putea adauge prin adăugarea înmormântării în centirimul
besericii cu plata unei taxe. Comunitatea are cruci ridicate la hotar şi la capătul
satului, lipsea una în sat, înaintea besericei .În sat nu au fost identificaţi oameni răi,
1
hoţi, arestaţi. Actul e semnat de Vasiliu Mihalka, viceprotopopul Vişeului , Ştefan
Simion, parohul satului, Basiliu Pop, curator, şi judele satului, Josef Vorhanyok şi
2
verificată de episcopul Ioan Alexi şi judele imperial Johann Vajda •
Poate cel mai important eveniment surprins de documentele aflate în fondul
arhivistic Episcopia Greco-Catolică de Cluj-Gherla este cel legat de introducere cărţilor
funciare. În anii 1859-1860 în comitatul Maramureş a avut loc cea de-a doua
măsurătoare cadastrală, numită şi franciscană. În acest context s-a pus problema limbii
Cărţii funciare. La început o serie de preoţi au optat pentru introducerea cărţii funciare
în limba maghiară, dar ulterior a avut loc o mare revoltă şi o agitaţie a întregului
Maramureş, conduse de preoţi şi intelectualii români. Opoziţia acestora se observă din
copia actului trimis autorităţilor politice şi bisericeşti, pe care o reproducem integral,
documentul fiind necunoscut în istoriografie 3.
În 21 septembrie 1860 de la Viena se scria episcopului de Gherla, cerându-se
măsuri împotriva unor preoţi agitatori din Maramureş, Laurenţiu Mihali din Sirbi, Petru
Salcă din Giuleşti, Grigore Ivaşcko din Brebi, Ioan Kindriş din Budeşti, Vasile Onitza
din Văleni, Mihail Demeter din Năneşti, care au avut parte în agitaţii şi intrigi
zgomotoase. La 11 octombrie episcopul cerea protopopului de Cosău, paroh în
Călineşti, Filip Oprisiu, să îi cheme, fără prea mare zgomot, ca aceştia să declare la ce
adunări au participat şi ce au făcut acolo, acuzaţi fiind de instigare a enoriaşilor la
neascultare şi scandal, deşi ei trebuiau să îşi conducă enoriaşii cu legalitate faţă de
guvern. Dintr-un document datat 5 iulie 1860 aflăm că împărţirea preoţilor în 2 tabere
era legată de încercarea unei comisii pentru limba şi ortografia română. În 29
septembrie 1860 din Călineşti, protopopul Cosăului, Filip Opriş, trimite către contele
Francisc Nadasdy, ministrul de justiţie şi către senatorii imperiali romani îndreptăţiţi, şi
copia lor către episcopul greco-catolic, rezultatul cercetării. Aceasta suna astfel:
Excellentissime Domne C.R. Ministru de Justiţie!, Conte şi Domne
Gratiossissime! Noi subscrişii Romani din Marmatia adoramu providenţia divină
ca prin respectarea nationalitatiei nostre şi Înalta concesiune de a potea folosi
limba romană în tote trebile sociale-ce prin Înaltu Decretu a Excelenţei vostre de
datul 23 Iuliu a.c. nr. 10996 ni s-a garantatu-s-a făcutu şi noue o nespusă bucurie
1

A condus de fapt protopopiatul Yiseu, in ultimii ani ai lui Ioan Mihalyi,mililând pentru scoaterea bisericii
de sun Episcopa ruteană din Muncaci, a început construqia bisericilor de piatră din Petrova,
Moisei, Borşa, Leordina, cfm. Til Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române din
Maramureş, pe http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/fg/BCUCLUJ FG 159779 1911.pdf
2
S.J.A.N. Cluj, Fond Episcopia greco-catolică Cluj -Gherla, Diverse, nr. 111860
româneşti

3

Ibidem, Mişcări naţionale în 1860-nr. 170711860
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cu atatu e mai pătrundiatore de animi, cu cîtu în ante de vreo cîteva septămeni
neci speranţia nu avemu de atăta Înalta respectate. Pe nime sau pe forte puţini
lupta acestu de altmintea cu totu setea acsteptatu resultatu. Din care cause
excellentia vostre se va îndura bine a observa, cum ca provocaţiunea unora barbaţi
din intelligenţii Romani seculari Marrnaţiani de a ne subscrie la petiţiunea în
privintia aplicandei Ia Cartea funduaria limbei magiare adornate în Vişeu de Sus
şi Sighet susternute usioru a potutu effeptua suscrierea unora dintre Cleru-fiindu
ca din doua limbi germana şi rnagiara noua asta din urma cu totul mai bine e
cunoscuta, si pentru ca in acestu restempu n-a fostu vorba de alta, numai de
alegere între doua limbi, germana şi rnagiara ca Inaltulu Decretu Ministerialu mai
sus amintitu, prin care intrebuintarea limbei nostre Romane, ni se concede noua
anca n-a fostu resucdalu ?. lnse toti aici petitionari nu se potu lua de representatiei
opiniunei publice, prin urmare subscrierea toru nu se potea bucura de vreo
insernnatate si cu atatu mai vartosu, cu catu acei insi numai in numele lor au
potutu subscrie, nu si a poporului intregu, neavendu de Ia densulu nici o
plenipotentia. De altrninte profunda e durerea subscrisilor preoti Ia petitiunea
atinsa şi care cu atata e mai sfasietoare de animi, cu catu acele suntu facute dupa o
influintia streina si nu dupo a toru parere, a toru copta desbatere. Prin urmare din
acelu principiu " sapientis est Consiliurn mutare in rnelius" si cum ca nu rusine
asiu cunosce gresiala subscrisii preoti si seculari romani prin aceste ordine si noa
petitiune, subscrierea pentru limba magiara facuta si o retragu si voiescu a o
considera de toti si pentru totudeauna de nemicita. Dreptu aceea dara precumo si
retractatorii asia si ceialalti din Clasa Clerului protopopi si Preoti si seculari
romani din Marrnatia anumitu din Protopopiatele Izei, Coseului, Szigetului si
Visieului in aceasta petitiune subscrisu dorimu.
-Ca recursurile in privintia aplicandei limbii rnagiare Ia Cartea funduaria
susternuta, se se lieie ca docurninte fora scirea oporului romanu intregu facute in
casa privata, prin urmare ca nesce recursuri a catorva insi din locuitori ai
Marrnatiei, pentru ca judii comunali subscriendusa fora irnputernicire in numele
comunelor toru nu se potu cunosce de representantii iei, ci numai de usurpatori si
abusatori efronti si audaci a diregatoriei toru ca atatu mai virtosu
-Ca fiindu in Marrnatia locuitori romani aprope Ia 60000 nici in 48 comune, afara
de intelligentia romana, care a umblat Ia scolile rnagiariloru, intru o comuna abia
se afla 4-5 insi romani care vorbescu limba rnagiara, prin urmare din atinsele mii,
vorbescu magiaresce cam Ia 200-250 insi. Cine dara aru potea dea crediamentu
cum ca atatea mii de romani sesi denege limba si nationalitate sa si se irnratioscedie
adoptedie o alta streina? Cine aru potea crede ca acelu Cleru si Poporu carele
restaurarea a Episcopatului Albei lulii si radierea Episcopatului Gherlei si
Lugosiului, ca cele mai vederate semne a Prea inaltei Gratiei lrnperetesci si arnorei
catre romani cu cele mai vii dovezi a multu mirei lea primitu. Sa se lapede de marna
sa si de cele mai scumpe Clenodii a unui poporu, limba si nationalitate.
-Dupa ce dara noi romanii suntem imbucurati Cu lnaltulu Decretu a Excelentei
Vostre, din profundul animilor nostre esprirnarnu cu cea mai umilita rnultiarnita si
din totu sufletuu va rog amu, ca la pre-inaltulu Tronu causa nostra nationala si
mai incolo a o patroniza se va indurati si se rnediulociti, ca Ia romanii din totu
Imperiulu austriacu, prin urmare Ia romanii din Marrnatia fora esceptiune limba
nostra natiunala romana
precumo Ia Cartea funduaria, asia si in
administratiunea politico-civila si judiciare, in Instructiunea publica si privata se
se introduca, si introducerea iei de catre Preabunulu nostru Monarchu se sa
intaresca prin lege pentru totudeauna sustatatoria.
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-Insa dupo ce asia suntemu convinsi ca inalta dispunere a Excellentiei vostre
despre libera folosire a limbei natiunale romane numai asia ca produce optatulu
efectu-daca la Diregatoriile politico-civile si Judecatoresci cu unu cuvintu la tote
ramurile Guvernarei in pamentu de romani locuitu se voru aplica insi romani
sciutori de limba nostra romana, pentru aceea cu cea mai profunda reverentia
cademu in antea Excellentiei vostre se va indurati la sacratissima Maiestate a
esopera se nu reman Inaltulu Decretu Ministerialu literra morta, ci ca la tote susu
numitele oficiolate C. Reg. individi din sinulu popopului romanu sa se aplice. Ca Daca romanii in seclele trecute totudeauna au fostu neclatiti in credintia sa catre
Inaltu tronu pentru atata amore a Prebunului nostru lmperatu Francisco losifiu I,
dulce Parente al romanior pana astadi aratata-apellamu la Dumndieu carele ne
vede animile si pe venitoriu asemenea gata vomu fi, baremi candu si baremi in ce
prejurari a alerga sub Stindardulu Imperiului, viatia si averile la piciorele tronului
a le depune, pentru eterna lui gloria.
-Excellentissime Domne. aceste fiindu doruintele animiloro nostre carele precumu se
vede din aici sus alaturata adresa nostra indreptata si catra Domnii Senatori Imperiali
romani pentru apărarea lor în Senatulu Imperialu inmultitu, mai tote asemenea suntu
aratate. cu profunda reverentia ne rogamu ca cu infatiosarea foru la preainaltulu
Tronu ascetarile nostre cele Încordate sa se realiseze si se se inplineasca si asia
romanulu in teritoriulu locuitu de romani in tote ramurile guvernarei romanu sa
ramana. In urma si pentr acea adincu ne rogamu ca recursurile din Marmatia dora pe
viitoru suscernande, baremu ce ar cantine si pentru petitiunea in favoarea limbii
magiare sa se considereze ca recursu private preocupa/orie si usurpatorie de volinti
poporului romanu fora scirea lui facule. Incredintanduve despre sintimentele nostre
cele sincere, umile si devote de carele suntemu patrunsi remanemu cu profunda
reverentia in Calinesci in Prefectura Marmatiei 4 septembre 1860, A Excellentiei vostre
preplecati stima/ori Filipu Opriss, parohul Calinescilor si protopopul Coseului, Basiliu
Karacsonyi, parohul Stremturei şi protopopul !zei, Basiliu Mihalka, parohul Visieului
de Susu si protopopul Visieului, Ioan Opris, sufleteriu Dragomiresciloru, Stefanu Opris,
administra/orele interimar al Rozavlei, Petru Ilniszki, sufleteriulu Saieului, /oanu
Simonu, administra/ore interimar al parohiei /oodului, Filipu Mihalka, paroh Cuhei,
Michaele Jurka, administra/ore a Biocicoelului, Ioane Tomojaga, sufleteriulu de diosu
a Se/istei, Demetriu Anka administrator Parohiei de susu a Seliscei, Ioan Gyengye,
paroh Sece/ului, Andrea Komanu, parohulu Mojseiului, Alexiu Anderko parohul
Borsiei, Michaile Sa/ca, parohul Borsiei lnferiore, Vasiliu Csoban, paroh Visiueului de
Midilocu, Stefanu Simionu, parohulu Visieului de Diosu, Theodoru Popp,
administratorul Leordinei, Ambrosiu Sztasz, sufleteriulu Petrovei, Ioane Lengyel,
coadjutoriu in Petrova, Basiliu Szucs, sufleteriulu Botiza, /oanu Munteanu, sufleterulu
Poenilor, Georgiu Buday sufleteriulu Glodului, Petru Glodeanu, judele comunei
Stremtura, Lihetu Ioan a Pinii. juratoriu din Stremtura, Petru Stefu maestru de
vighiatori, /oanu Cociota, curatoru prim din Stremtura, Ioan Orza, curatoru in nume/
locuitorilor din Stremtura, 2000 suflete romane, ca inputernicitii comunei, In antea mea
Basiliu Karacsonyi, preotul Stremturei, Thimoteiu Petrovay, judele comunei Rozavlea,
Ioan Turda, juratoriu, Ioan Ugleanu curatore, Vasiliu Tomsia curatore, Theodoro
Petrovay, vatavu, in numle locuitorilor din Rozavlea 1498 de suflete romane ca
inputernicitii comunei in antea mea Stefanu Opriss, sufletereu Rozavlei
Stefan Mihaly, judele comunei Saieului, Michaele Dunca strajamesterulu Saeului.
Gregoriu Marianu, juratoriu, /oanu Dunca cura/orele basericei, in numele lucuitorilor
din Saieu, JOJO suflete romane ca inputernicitii comunei
Ba/ea Sandor, Jo biro, Iliesiu Popp. cantoru, Vasiliu Jusko, cantor, Stefan
Dunca, curator, Ioan Chindrisiu si Simeonu Dunca, Georgiu Juszko, /oanu Balya,
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Gregoriu Kindrisiu, locuitori din Joodu, in numele 2000 de suflete romane si antea mea
Joanu Simonu, administratoru loculu.
Grigore Deacu, judele Cuhei, Gregoriu Buftea vatavu, Gregoriu
Cehu,strajamesteru Gabrilu Mihalka, curatoru prim, Basiliu Deak, locuitoriu din Cuhe,
in numele 1050 de suflete romane si antea mea Filipu Mihalka, parohu Cuhei
Ilie Jusko, judele Dragomiresciuloru, Niceta Comanu, curatoriu primariu si
deputatu, Ilie Chisiu, deputatu, Theodoru Chindrisiu, deputatu, Andreea Cucu, deputatu
. in numele 1163 de suflete romane din comuna Dragomirescilor
Pantelemionu Dumitrianu, judele si curatorulu comunei Bocicoelului, Gavrilu
Thesia, juratoriu, Gavrile Rafu, juratoriu, in numele locuitorilor din Bocicoel, 600
suflete, in antea mea Michaele Jorka, administratorul Bocicoelului
Simeonu Bondoru, judele comunale, Michaile Chişiu, deputatu, Petru
Bondoru, inspector şcoli comunali, Ioane fuga, cantore, Theodoru Juga, juratoriu,
Filemone V/adu, deputatu, Jacobu Juga, Basiliu Kiss, cantore, Petru V/adu, curatore,
Michaele Gradu, deputatu, Stefan Sofraku, edilu, Georgiu Fentes, Ilia Juga, in numele
locuitorilor din Seliscea de Susu 1900 de suflete romane ca inputernicitii comunei, in
antea mea Simeonu Bondoru, judele Seliscei
Filo Grama, invetetoriu comunale, Stefanu Mihaly, judele comunei Sacelului,
Theodoru Gradu juratoriu si curatoru, Grigoriu Danciu, juratoriu si curatoru, Joanu
Suska, Niceta Suska, Joanu Danciu, Demetriu Gradu, Jetu Georgiu Tomojaga, Vasiliu
Tomojaga, Ioan Burnariu, Theodoriu Danciu, Elia Gradu, Ioan Tomojadga, locuitori
din Secelu, in numele 2000 suflete romane ca inputernicitii comunei, in antea mea
Joanu Gyengye, parochulu Sece/ului
Ursu Roska, judele comunei, Ioan Moys, juratoriu, Gregoriu Roska, Bonifatiu
Moss, Georgiu Brumariu, curatore primariu a Botizei, Marcu Szideu, curatoru,
Pantelemonu Dolka, Joanu Mancza, Oudsimu? Konta in numele a totei comuni 735
suflete romane in antea mea Basiliu Szucs, sufleteriul Botizei
Joanu Hora, judele comunei Pojenilor, Gregoriu Petreus, juratu, Theodoru
Petreus,juratu, Theodoru Munteanu.juratu, Alesie Iliesiu, Gregoriu Popianu, Gregoriu
Petreus, curatorulu primariu, Georgiu Szasz, Basiliu Duplea, Petru Szasz, in numele a
toteui comune 713 suflete sustinute de numuri Ioanu Munteanu sufleteriulu Pojenilor
Georgiu Mandrea, judele comunei Glodului, Ursu Marchisiu curatoru
primariu, Stefan Dunca, in numele locuitorilor din Glodu, 733 suflete ca inputernicitii
comunei
Simeonu Craciunu, Joanu Roska, cantori de Glodu sustinute de numuri
Georgiu Buday preotulu Glodulu
Onufrie Gyerte, cu judele comunei Slatiora, Theodoru Romanu, juratoriu,
Vasiliu Romanu, cantor de Slatioara in numele comunei seu 558 de suflete ca
inputernicitii si representantii comunitarii Slatiora ca filialele Glodului sau subscrisisi
trasu cruce in antea mea Georgiu Buday, preotulu Glodului
Michaile Comanu, judele Mojseiului, Ioane Hosda, juratoriu, Niceta
Tomojaga, juratoriu, Gregoriu Tomojaga, curatoru Stefan Danccs, deputatu, Petru
Tomojaga, deputatu, locuitorii Mojseiului in numele 2250 de suflete romane ca
inputernicitii comunei in antea mea Andrea Komanu, parohul Mojseiului.
Gavrile Timis, judele comunei Borsia, condecoratu cu cruce argente de
merele, Ioane Timis, vatavu, Stefanu lvacsko, vatavu, Joanu Timis magistru de vigerie,
Vasiliu Mihaly, Jetu beserecesu, Niceta Mihaly /lisei, Gregoriu Dancs, Stefan Romanu,
Ioane Mihaly, Mihai Gregorie, cantore besericescu, Vasiliu Dancs, Ilie Jvacsko,
emeritu jude, Stefanu Bachmaczki, locuitorii Borsiei in numele intregei din 4000
locuitori statatoria subscriente a numurilor
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Vasiliu Mihalka, protopopulu Visieului, Gavrile Simonu, curatore besericescu,
Toma Simon, Ilia Tomojaga vatavu, Gavrile Simonu, Pantelemonu Czikala, Ioane
(Onetiu)Tomojaga, Alesiu Andreka a campanului, Mihaiu Tomojaga, Daniele Gradu,
Georgiu Tomojaga, Constantin Kindrisiu, Nestore Simonu, Alessandru Tomojaga,
Alessiu Andreka, Ioane Valkowoszky, Ioane luszko, Demetriu Tomojaga, Petru
Csolpanu, Ioane Bragya, Teodoru Csikale, Teodoru Andreka, Popp Ioan, cantore, in
numele 1600 locuitori Romani din Visieu de Susu, suscrinte de numuri Vasiliu Mihalka,
protopopul Visieului
Vasiliu Csuban, judele comunei, Joanu Csubanu, cantore, lgnatiu Bora,
Nicolau Simon, curatore Demetriu Gradu, Teodoru Laza, Filipu Simonu, Demetriu
Bora, Ioane Nasszuj, Mihaiu Bora, Gregoriu Tomojaga, Petru Andreka, fetulu
besericei, Stefanu luszko, curatore beserecescu, in numele locuitorilor Romani din
Visieu de Mediulocu din 890 suflete statatorie suscrinte de numuri Vasiliu Mihalka,
manu propria, protopopu Visioanu
Gregoriu Komanu, Demetriu Romanu, Cosma Poppu, Ioanu Popp, Ioszipu
Naszui, Vasiliu Tomojaga, Teodoru Naszuj, Ioane Simon, Maieu Naszuj, Gavrile
Naszuj, Vasiliu Popp, Vasiliu Popu Buga, in numele a intregei comune Romane din
Visiou de Josu din vreo 2000 suflete statatorie suscrinte de numuri Vasiliu Mihalka,
manu propria, protopopu Visiovianu
Georgiu Mircsa, judele comunei, Alesandru Urda, curatore, Gregoriu
Leurgyan, Demetriu Tyirijan, in numele intregii comunei Leurdina dein 800 locuitori
romani statatorie suscrinte de numuri Vasiliu Mihalka, manu propria, protopopu
Visiovian
Lupu Bilasko, jude comunale, Vasiliu Gyenye, curator primariu, Petrovay
Gregoriu, Petrovay Demetriu, Vasiliu (Vaszeliu) Petrovay, Demetriu Bercsa, in numele
intregei comunei Petrova din 1500 locuitori Romani statatorie, suscrintu de numuri
Vasiliu Mihalka, protopopu Visiovian
loanu Kindrisiu, sufleteriul Budesceriu, Michaele Demianu, Antistii comunei,
Demetriu Popu, Michaile Berinda, loanu Budu, Teodoru Ciceu, Joanu Berinde, Petru
Ciceu, Petru Cupcea, loanu Marinca, Andreiu Giurgiu, Toma Giurgiu, Petru Marinca,
Georgiu Popu, docente, Antistii si plenipotentiatii a Comunei Budesci
Gregoriu lvasko, sufleteriu Brebanu, Theodor Hotea, Ursulu Hotea, Demetriu
Berinde, Georgiu Manu, Teodoru Feieru, Zaharia Bota, Gregoriu Popu, Lucacs
Blegya, lacobu Popu, Alesandru Morariu, lanu Badu, Antistii si plenipotentiatii a
comunei Brebu
Filipu Opriss, protopopul Coseului si parochul Calinesciloru, Pavelu Jurka de
Calinesci, lurka Georgius, jude si proprietariu in Calinesci, Teodoru Gabris, docente,
Ioanu Jurka, Simeonu Jurka, Marcu Todoranu, Georgiu Fonta, Teodoru Sierba, Mihaiu
Todoranu, loanu Nemes, Ioanu Opriss, Antisti comunali ca plenipotentiati a totei
comunitatiei, Lorintiu Mih, parochu Serbescu si notariu Coseului, Ioan Borody de
Serbi, proprietariu, Gregoriu Birtok, Pavelu Opriss, Martianu Borody, Petru Borody,
Georgiu Sztecz, Georgiu Borody, Flora Borody, Ioanu Borody, Nicolau Demianu,
loanu Marinka, Teodoru Budu, Thimoteu Popp, Filipu Borody, Filipu loszipu, Stephanu
Demianu, Michailu Fauru Antistii si plenipotentiatii a comunei Serbi
Michailu Marku, sufleteriulu Cornescilor, Szimeon Kereszteny, jude si
proprietariu in Cornesci, Petru Rednicu, Ioanu Rednicu, Pantelemon Radu, Ioanu
lvansuk, Vasiliu Belutiu, Stefanu Rednic, Pavelu Radu, Antistii plenipotentiati a
Comunei Cornesci
Stefanu Godzsa din Feresti, Vasiliu Moisiu, judele si propreitarii din Feresti,
Nasui Godzsa, Hirii Oontia, Vasiliu Cziple, Ioanu Cziple, Stefanu Mojs, Antistii si
plenipotentiatii comunei Feresti
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Petru Sza/ka, sujleteriu din Giulesci, Stefanu Kodrea, Andreu Rednic, Vasiliu
Popp, curatorii beserecei, Samuilu Dredianu, sujleteriu de Onciesci, Joana Unguru,
judele comunei, Basiliu Godza, Mihail Godza, Basiliu Jura, Michailu Godza, Nuczu
Godza, lonas Godza, Nuczu Godza, Basi/iu Negrea, cantore, Antistii si plenipotentiatii
a comunei Onciesci
Demetriu Budu, parochulu Barsanei, Antistii si plenipotentiatii din Barsana,
Joanu Dunca, Papp Petru, Giude, Barsanu Andrasiu, curatore, Hodoru Nuczu, curator,
Dusintischi Vasilie, Cora Nutiu, Michaiu Lugosi, notariulu Comunei
Michaile Demeter, sujleteriu din Nanesci, Vasiliu Nemesiu, curatorulu
Besericei, Nicora Vann, vatavu satului, Jura Ioan, inspectorulu scalei, Gregorie Vanna,
antistii si plenipotentiatii din Nanesci
Ioan Crisianu, sujleteriu din Desesci, loanu Romanu, Vasiliu Romanu,
Grigorie Popu, Lupu Romanu, curatorii besericei din Desesti
Thimoteu Mihalca, sujleteriu din Cracesti, Thomoteu Chira, curatore, Stefanu
Tupicza, judele comunei
Basiliu Onicza, parochulu Valenilor, Joanu Vancsa, judele comunei, Georgiu
Beres, Antiste, /oanu Fraulla, p/enipotentiatii comunei,
Basi/iu Rednic, jude si proprietariu in Giulesci, Stefanu Kodrea , Stefanu
Petras, Lupu Rednicu, Jgnatiu Onicza, Nekita Rednik, Teodoru Popp, Petru Batyn ,
Antistii Comunali cu p/enipotentiatii de la comunitate
Ioan Dobosi, parochu in Satu Sugatagu si proprietariu de pamentu, Basi/iu
Batyn, jude si proprietarii in Sugatagu, Demetriu Joanics, Gavrille Popp, Ursu Vrazsa,
Nuczu Hotye, Mafteyei Meszaros, Jszaila Meszaros, Antistii comunitatii si
plenipotentiatii Comunei Sugatagu, Leon Pits, lnvetiatoriulu din Sugatagu, Stefanu
Mandra, jude si proprietariu in Harnicesti, Zacharia Szakalos, Michaile Szalkaloos,
Stefanu Hotye, Todoru Blegye, Petru Rednic, Antistii comunale si plenipotentiatii a totei
comunitati
Lamei Onicza, Petru Popp, Andrea Popp, Dimitrie Popp, plenipotentiari
comunei Giulesti,
Joanu Opriss, sujleterului Berbestilor, Georgiu Rednic, presbiteriu, Petru
Opriss, clericu absolutu din Berbesci, Stefan Rednic, judele Comunei Berbesci, Papp
Pintya, Kodra Dumitru, Mois Vasalie, Mojs Ioan, Mojs Ilie, Kodra Ioan, Popp Stefanu,
Pop Georgiu, Antistii si plenipotentiatii a comunei Berbesci
Ioan Batyn, parochu din Vaadu, Georgiu Filipanu, jude comunale, Szakalos Stefanu,
Fodorutiu Joanu, Szakalos Dumitru, Virsta Alexa, Apanu Teodoru, primarii toiu din
Vadu
Alesandru Lazar, parochulu Apsei de Midilocu, cei de Diosu si Protopopului
Tractului Szigeth, Basiliu Lazar, administra/ore localu a Apsei de Medilocu Parochei
de Susu, Danu Ionas a Domnului curatore Besericei, Marina Georgiu a Roski, curatoru
besericei de Diosu, Mihaly Janos, curator Besericei cei de Susu, Danu Stefanu Fetu
Besericei, Marina Laszlo, biro, Popp Stefanu, Popp Nicolae, Popp Janos, Popp Georgiu
ca inputernicitii comunei Apsei de Midilocu
Danu Georgiu a lui Stefanu, Simon Dumitru a lui Iona a Anutie, V/adu
Michailu a Tioli, Marina Basi/iu a lui Ilie, Danu Jonas a Babei, Popsa Michailu a lui
Boka, Michali Georgiu, V/adu Basiliu a lui Andreu, Michali Stefanu a lui Michaiu,
Danu Michaiu a lui Ilie, Danu Georgiu a lui Ilie, Simon Joanu a lui /onas, Simon
Georgiu, Simon Jonas, Simon Basiliu, Simon Michailu, Marina Georgiu, Marina /onas,
Marina Lupu, composesoreii Apsei de Medilocu,
Georgiu Hubanu, administrator beneficiului Apsei de Diosu cei de Susu,
Michailu Marina, administratorul beneficiului de Josu Apsei de Josu, lvasko Petru, jude
satului, V/adu Lupu, curatore/e besericei, Mihalka Petras, Opris Ioan a Nacsicu/ui,
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Marina Georgy Jetu, Mantis Mihaly, Marina Mihaiu, Buga Petru, cantore, Opriss
Mihaiu a Nacsicului, Filipu Ioan a Alexi, Filipu Georgiu a Alexi, Buga Dumitru,
Teodoru Opriss,Nicolau Marina, curatorele Besericei de Josu, Joodi I/ies, Buga Basiliu,
Marina Ioan a !leni, Marina Gyoka, Marina Jonas, Marina Ioan, Marina Mihai a lui
Vasziliu, composesori din Apsia de Giosu
Sigismundu Cziple, teologu absolutu, Marina Mihaly, judele satului, Cziple
Theodoru, juratoriu, Ofrimu Joanu, biro in comunitatea Japa, losipu Fucsek,
administra/orele din Japa, Stecz Stefanu, curatoru, Tivadar Somon, curatoru, Stanu
Ioan juratoriu comunalu, Michailu Kăkenesdy, preotu in Beserica Alba, Nanu loanu,
curatoru, V/adu Ioan, curatoru si Jetu, Bokocs Theodoru, juratoriu comunei, Cziple
Ioan a popii, composesoru in Beserica Alba
Basiliu Szerbak, administratorele Saraseului, Basiliu Magucza, cantore, Petru
Maruszkak, curatore, Georgiu Nemes, judele satului Saraseu, Ananie Popp, Joanu
Gogota, juratoriu.
Alături de evenimentele deosebite din viaţa satelor maramureşene, viaţa de zi
cu zi s-a desfăşurat în continuare pe acelaşi făgaş ca înainte. În 16 aug. 1860 Ioan Pop
de Torokfalva, parohul Slatinei, şi Michail Pavel, parohul Cămârzanei, au încheiat o
înţelegere de schimb de parohii, Ioan Pop trecea în Cămârzana, Tiara Avasului şi
Michail Dan în Slatina, Mannatia, spre lauda lui Dumnezeu, folosul de obşte şi
înflorirea naţiunii române, cerând episcopului de Gherla aprobarea schimbului, care s-a
şi făcut de episcopul Ioan Alexi. Acesta a cerut în 4 septembrie viceprotopopului
tractului Ţării Avaşului, Alexandru Erdos, şi paroh în Rakşa, să îl introducă în parohie.
La fel i-a scris şi lui Alexandru Lazăr, viceprotopopul tractului Sighet, şi preot în Apşa
de Mijloc, pentru ca acesta să facă inventarul şi raţiunile bisericii din Slatina şi din filia
Ocna Slatina şi să trimită un exemplar la Gherla. Tot el trebuia să îl înştiinţeze pe Ioan
Pop că trebuie să îl ţină pe capelanul din Cămârzana, căruia trebuia să îi plătească 25 fl,
din stolele predicilor de la morţi, pe care le va face capelanul, stipendiile miselor şi din
prescuri, preotul unnând să locuiască în casa parohială din Cămârzana, iar cooperatorul
său unnând să se mute în casa învăţătorului, lecticalul şi veniturile unnând să le
primească de la data instalării sale Michail Pavel, fost paroh în Cămârzana, notar şi
asesor consistorial este numit paroh în Slatina, trebuind să fie instalat acolo 1
Numirile de preoţi în parohii, în special în cele mai mari au continuat şi ele.
Prin decesul preotului din Rozavlea, sat al Erariului, Gregor Roska, în 2 martie 1858, sa adus din nou în discuţie Decretul aprobat de Înalta Curte imperială, la 16 martie 1860.
Curtea imperială aducea din nou în discuţie porunca lui Bacinski, numită Concertation,
din 24 febr. 1778, prin care comunităţile erau obligate să ridice case parohiale din lemn,
de 3 camere, cu o cameră pentru cantor, iar lemnul trebuia să fie pus la dispoziţie gratuit
pe domeniul camerar, sau de domnii de pământ., de aceea Fiscul se interesa de punerea
la dispoziţia preotului a unei locuinţe-Sighet, 6 iunie 1859
Parohia erarială Rozavlea, deşi a Fiscului, avea doar sesie intra şi extravilană,
nu a avut niciodată, de la aducerea aminte a oamenilor, nici casă parohială, nici alte
zidiri. Fostul preot nu a construit casă parohială, el având acolo curia lui. Parohia a
primit pământ donat de nobila Ierenca Vlad, unde era o casă dărăpănată, care deşi a fost
nobilă, cu trecerea anilor s-a stricat, unde nu putea locui preotul. Această casă e
arendată, din arendă se plătea cvartirul preotului interimar. Existau probleme cu noua
construcţie, deoarece de la foştii iobagi domnul pământesc nu trăgea nici un folos, pe
viitor patronul unna să dea toate materialele, dar nu se puteau aduna bani pentru
meşteri, exista problema cu dreptul patronal. Pe lângă Fisc exista acolo un
Composesorat (nobiliar), care nu plătea, confonn obiceiului şi a-i supune pe membrii
1

S.J.A.N. Cluj, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, nr. 1488/1860
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acestuia la plata conform Concertaţiunii bacinskiene însemna a baga mâna în fumicariu.
Era problema dreptului patronului de numire al parohului. Se punea problema
convocării composesorilor şi a locuitorilor comunei, care să fie obligaţi de Pretură la
plată- un apel semnat de Basiliu Karacsonyui, protoppul tractului Iza, care cerea
episcopului să numească un preot în Rozavlea, care să se apuce de zidirea casei
parohiale şi alte zidiri, preotul interimar Ştefan Opriş fiind prea comod. Protopopul
cerea discutarea dreptului de patronat, dând ca exemplu comuna Strâmtura, unde pentru
câteva scânduri Camera exercita dreptul de patron, şi a numit preot în Strâmtura, deşi
trebuia să plătească 181 florini pentru repararea casei parohiale, dar reprezentantul
Camerei, provizorul cameral din Sighet, a ieşit la faţa locului, iar după această ieşire a
dat 25 scânduri, câteva feldere de var, şi oleu pentru farbă la uşile casei, poate de vreo
20 florini, restul sumei trebuia să fie plătită de poporeni. Protopopul nu era mulţumit şi
a comunicat reprezentantului Fiscului că se va adresa mai sus 1•
Protopopul a cerut verbal, apoi în scris Camerei aulice, patronul bisericii,
construirea casei parohiale în Rozavlea, se cere intervenţia Ministerului, care să oblige
reprezentantul Camerei să ridice casa parohială. Ioan Anderko Homorodanul 2 scria de la
Gherla în 21 oct. 1859, în calitate de canonic arhidiacon, referent, fiind de acord cu
opinia protopopului, să se scrie la Casovia la Locumtenenţă, să oblige Camera din
Sighet, ca în înţelesul art. 6936 din 29 martie 1799 şi I octombrie 1816, nr. 27941,
conform articolului. 26 din Concordat, ca în Rozavlea, unde Camera avea singură
dreptul de patronat să fie obligată să ridice casă parohială, dar pentru ca acestea ar dura,
se cade de acord să fie numit un preot activ, care să adune materialele şi cheltuielile să
fie cerute de la patron 3.
Tabelul candidaţilor de preot în Rozavlea era destul de generos. Primul care şi
a depus candidatura era Ambrosiu Stasz, preot în Petrova, . Acesta era preot din 1842, a
terminat studii filosofice la Satu Mare şi teologia la Ung; Ioan Opriş, paroh în
Dragomireşti, preot din 1850, a terminat filosofia la Satu Mare şi teologia, parte în Ung,
parte în Tamavia, Samule Dregyan, paroh în Onceşti, preot din 1853, a studiat filosofia
la Oradea şi teologia la Ung; Ştefan Opriş, paroh în Rozavlea, administrator interimar,
preot din 1857, cu filosofia la Satu Mare şi teologia la Ung. Aceştia candidau pentru
parohia vacantă.
Din actele depuse de Ioan Opriş, preot Dragomireşti aflăm că Liceul din Satu
Mare era Liceul episcopal, preot în Vişeul de Sus, parohia cea mai grea, din 1850-1854,
apoi în Dragomireşti, unde a ridicat şcoală comunală, unde în tractul Iza aici s-a început
întâi învăţarea pruncilor, din 1855 a fost notar al districtului Iza. În anul în curs
Composesoratul nobiliar din Dragomireşti a adunat, sub îndemnul preotului, bani pentru
construirea bisericii de piatră din Dragomireşti. Acesta cerea la 12 aug. 1859 parohia
Rozavlea, iar la 21 septembrie primea recomandarea obligatorie a protopopului Basiliu
Karacsonyi 4 •

1
S.J.A.N. Cluj, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, nr. 3189/ 1860
'conform Ciprian Doru Rigman, Formaţia intelectuală a protopopilor greco-catolică din episcopia Gherla la
mijlocul secolului al XIX-iea, pe https://crisia.mtariicrisurilor.ro/pdf/2012/006 CD%20Rigman.pdf, accesai în
2 12. 2019 ,Joan Anderco-Homorodanul. născut în 19 februarie 1810, în comuna Bariz, Satu Mare, cu studii
la liceul iezuit din satu mare şi la Colegiul din Târnava, administrator al parohiilor Apşa de Mijloc şi
Biserica Albă. paroh titular al Apşei de Mijloc şi administrator protopopia/ al trac/ului Sighet (1839-1840),
paroh al Negreşti/or şi vice-protopop al trac/ului Ţara Oaşului (1840-1857). În 24 ianuarie 1857, prin decret
imperial, Ioan Anderco e numit canonic arhidiacon sau lector în capitlul bisericii catedrale din Gherla. La
deschiderea seminarului diecezan. în I noiembrie 1858. canonicul Anderco a/ost numii profesor de Teologie
Morală şi Pastorală. Pe parcursul vie/ii a fost un activ sprijinitor al Astrei din Sibiu, militând pentru mărirea
numărului său de membri şi pentru impulsionarea activităţii sale"
3
S.J.A.N. Cluj, fond Episcopia greco-catolică de Cluj-Gherla, nr. 3471/1860
4
Ibidem, nr. 3180/ 1860
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Câştigătorul parohiei vacante a fost preotul din Petrova, Ambrosiu Sztas, care
în 19 noiembrie 1859 cerea parohia Rozavlea, pe care a mai cerut-o şi în 19 aprilie
1858, datorită mai multor motive. Biserica din Petrova era arsă, preotul se autoaprecia
că avea energia de a ridica casă parohială în Rozavlea, aşa cum a ridicat una şi în
Petrova, unde a ridicat de curând şi biserică nouă, promiţând implicare în ridicarea casei
parohiale din Rozavlea. Locuitorii din Petrova adevereau în 19 noiembrie 1859 spiritul
dezvoltător al preotului lor. Acesta primea şi recomandare din partea viceprotopopului
tractului Vişeu, Basiliu Mihalka, care mai afirma că preotul era zelos, dar că i-a ars
biserica şi a pierdut 2 filiale, cu ocazia dezmembrării episcopiei de Munkacs 1• Acesta a
câştigat parohia Rozavlea pe baza acestei promisiuni a preotului, iar în 4 aug 1860
episcopul de la Gherla îi cerea lui Basiliu Mihalka, viceprotopopul tractului Vişeu să îl
introducă pe Ştefan Opris, ca preot interimar în Petrova, în locul lui Ambrosiu Sztasz,
care a fost numit în cursul lunii mai preot în Rozavlea.
În 22 iulie 1860- Vasile Mihalka 2 , viceprotopopul Vişeului a cerut episcopului
ajutor pentru numitul preot în Rozavlea, Ambrosiu Sztasz.
Preotul interimar din Rozavlea, Ştefan Opriş, rămas fără parohie, a fost cerut
de Filip Oprisu, protopop Cosău, care în 8 octombrie 1860, scria episcopului despre
faptul că în timpul vizitaţiei canonice a cerut ajutor în Călineşti, pe preotul din
Rozavlea, Stefan Opriş, dar după aceea s-a răzgândit, datorită faptului că poporul încă
în starea sa materială înnapoiaze nu înainteze şi cu dînsul şi venitul parohiei, şi cu
zidirea unei case în Sighet a avut mari cheltuieli, şi nu exista loc de cazare pentru
cooperator, (capelan, însă nu are nevoie de el, dar îl roagă pe episcop să îi dea aceluia o
parohie, un beneficiu). Ca răspuns în 27 octombrie de la Gherla venea către protopopul
Tractului Iza, Basiliu Karacsonyi, numirea lui Stefan Opriş, administrator interimar în
Rozavlea, la parohia Ocna Sugatag, cu filia Hoteni, ce a ţinut anterior de Giuleşti 3 .
La moartea preotului din Vad, şi acest sat aflat sub patronatul Camerei aulice,
se întocmesc la Ung, în 4 noiembrie 1853, 2 liste cu 3 candidaţi, Ioan Batin, paroh
Fereşti, ordinat, sfiinţit în 1841, cu Liceul la Satu Mare şi teologia la Ung, Basiliu
Karacsonyi, paroh în Rona de Jos, ordinat în 1845, cu liceul la Satu Mare, teologia la
Ung şi Basiliu Mihalka, administrator în Dragomireşti, ordinat în 1846, liceul la Satu
Mare, teologia la Tamavia şi a doua cu 5 preoţi calificaţi pentru Vadu Izei, Sziics
Vasile, administrator în Botiza, ordinat în 1837 în parohia Onceşti, unde a slujit 12 ani,
apoi în Botiza, liceul la Satu Mare, teologia la Ung, Szalka Michael, paroh în beneficiul
superior Borşa, ordinat în 1839, Liceul la Satu Mare, teologia la Tamavia, Bud Dumitru,
administrator în Vişeu de Mijloc, ordinat în 1846, liceul la Satu Mare, teologia la Ung,
Ioan Opriş, administrator interimar în parohia Vişeu de Sus, ordinat în 1851, liceul la
Satu Mare, teologia la Tamavia, Marina Michael, administrator în parohia de jos din
Apşa de Jos, cu liceul în Satu Mare, teologia în Ung.
Un alt aspect al evoluţiei sociale ce răzbate din documente este
conservatorismul maramureşenilor, care nu acceptau străinii în rândul lor. Aron
Lochianu, învăţător român cerea sprijin episcopului, în 18 decembrie 1860, fiind numit
învăţător în Bârsana, unde nu era acceptat de poporeni, care îl doreau pe fostul
învăţător, Ioan Dunca, aceştia l-au mai budulit şi pe fiul cantorului de aici, absolvent de
Oradea, dara eu ca sunt străinu 4 .

1

Ibidem, nr.3826/1860
A condus de fapt protopopiatul Viseu, in ultimii ani ai lui Ioan Mihalyi,militând pentru scoaterea bisericii
româneşti de sun Episcopa ruteană din Muncaci, a început construcţia bisericilor de piatră din Petrova,
Moisei, Borşa, Leordina, cfm. Tit Bud, Date istorice despre protopopiatele, parohiile şi mănăstirile române
dinMaramureş, pe http://documente.bcucluj.ro/web/bibdigit/fg/BCUCLUJ FG 159779 1911.pdf
3
Ibidem, nr. 1805/1860
4
Ibidem, nr.2100/1860
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Un alt caz de neînţelegeri între poporeni şi protopop a avut loc în Apşa de
Mijloc. În 7 august 1860 la Gherla a avut loc o discuţie în cazul plângerii locuitorului
Michael Mihali din Apşa de Mijloc, care îl acuza pe protopopul Alesandru Lazar, că a
luat 6 florini ai orfanei Vlad Maria şi nu dorea să dea bani pentru întreţinerea ei, nici să
plătească dobânda legală de 6%, insistând pentru o înţelegere locală şi doar dacă nu era
posibil apelarea la o judecată civilă sau la Sedria orfanală, nu la guvern. Tot atunci s-a
împuternicit viceprotopopul tractului Cosău, Filip Opriş să facă cercetarea. Din
răspunsul viceprotopopului reieşea că începând din 1858 a plătit dobânda lui Popelean
Georgiu, care creştea orfana, şi că doar acesta avea dreptul la bani 1•
Împotriva lui Alesandru Lazar s-au plâns, în 6 octombrie 1860, mai mulţi
poporeni din Apşa de Mijloc, că lua stole prea mari, ca manipula de mai mulţi ani
venitul fundaţiei şcolare şi îl folosea pentru el, că lucra în sărbători, că s-a făcut pândaru
de pădure şi trage în oameni. Preotul s-a apărat, afirmând că fundaţia şcolară, făcută în
1826, era manipulată de juzii comunali, iar din banii donaţi de curând de locuitori a
folosit doar cei necesari construirii şcolii. Ioan Anderko Homorodanul, canonic şi
referent răspunde, ca va trimite actele la vicarul foraneu al Maramureşului, să facă
cercetare la faţa locului, iar în cazul constatării neadevărului să fie atenţionaţi locuitorii
despre faptul că la Gherla nu se aprobă astfel de plângeri, iar dacă va fi găsit vinovat
preotul să se scrie la Gherla 2 .
Relaţii proaste cu preotul lor au avut şi locuitorii din Slatina. Astfel în 8 mai
1860 parohul din Slatina, Ioan Pop de Torokfalva, se plângea episcopului de faptul că
împotriva lui au fost trimise plângeri şi urma a se face ascultare de martori de către
protopopul Sighetului. Acetsa cerea o contrainvestigaţie în cauza sa procesuală 3 •
În 16 aug. 1860 Alessandru Lazaru, viceprotopopul tractului. Sighet, scria din
Apşa de Mijloc, episcopului, despre un loc în orfelinat pentru orfanul fostului preot din
Şieu, Ioan oarecandva Mihalka, Mihalka Alesandru, în Orphanatoriul Diecezei
Muncaciului din partea noastra a Romanilor, fiind recomandat de învăţător şi având în
vedere sărăcia preotesei văduve, ce mai avea încă un copil mai mic de crescut. În 28
august venea răspunsul de la Gherla, în care i se cerea lui Alexandru Lazaru să îi
comunice preotesei să ceară Ordinariatului din Ung loc în orfelinat, deoarece încă nu era
reglementată situaţia fundaţiilor pentru tinerii români şi nu se cunoştea starea adevărată
a institutului orfanal 4 •
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200 de ani de la construirea casei parohiale
romano-catolice din Sighet
Orosz Krisztofer Levente
În anul 2018 se împlinesc 200 de ani de când s-a construit casa parohială a
roman-catolice din Sighetu Marmaţiei. Acest eveniment trebuie aşezat în
contextul reorganizării bisericii romano catolice, ca instituţie din Sighet.
În urma Reformei, care a câştigat teren, în Maramureş nu a rămas nici o
comunitate catolică la nivel de instituţie, fapt ce a însemnat şi dispariţia fostei parohii
din Sighet. Acţiunile restaurării credinţei şi a bisericii roman-catolice în Maramureş au
început mai ales la începutul secolului XVIII. Călugări minoriţi veneau încă din 1717 în
misiune în Sighet, însuşi Kelemen Doidak, dar în scurt timp, din anul 1730 locul lor a
fost luat de către călugării piarişti, care cu ajutorul trezoreriei şi-au construit o biserică.
Primul stareţ a fost Pater Chrisostomus. Punerea pietrei de temelie a avut loc la data de
28 mai 1736. Biserica cu accente baroce a primit hramul Sfântul Carol de Borromeo şi a
fost finalizată la finele secolului XVIII.
Apariţia călugărilor piarişti nu a însemnat totodată şi reînfiinţarea parohiei
romano-catolice, cea din urmă - mulţumită activităţii neîncetate a protopopului de Hust,
Balogh Istvan - fiind înfiinţată abia după 50 de ani, de când călugării piarişti şi-au
desfăşurat activitatea în oraş şi în împrejurimea acesteia.
Balogh Istvan, protopop de Hust, a încercat să obţină de la Maria Tereza
favoarea ca vechea biserică parohială să fie retrocedată enoriaşilor catolici din Sighet,
însă regina, prin consiliul locumtenenţial, i-a transmis că biserica a fost construită de
către acei locuitori ai oraşului, care în mare parte au trecut la credinţa reformată, astfel
că vechea biserică va rămâne a celor care sunt de confesiune reformată.
Cu toate astea reorganizarea parohiei nu a luat sfârşit, astfel că în 1780 parohul
de Hust, Balogh Istvan, este numit paroh de Sighet şi celebrează sfânta liturghie în
capela Bunul Păstor, capelă construită în 1774 datorită episcopului de Alba Iulia,
Sztojka Zsigmond Antal, originar din Sighet. Văzând că încercarea de a intra în posesia
bisericii parohiale vechi nu a fost cu succes, noul paroh din Sighet a dorit ca noua
biserică construită de piarişti să devină noua biserică parohială, fapt ce a condus la un
şir de neînţelegeri ivite între călugări şi noul paroh. Capela Bunul Păstor va fi folosită
până când parohul reuşeşte să ajungă în data de 18 iulie 1793 la un consens cu călugării
piarişti, pentru ca biserica piaristă să poată fi folosită în comun.
Faptul că vechea casă parohială rămasă şi ea în urma reformei în posesia
bisericii reformate, a făcut ca noul paroh sosit în Sighet să fie ajutat de fisc, ce ia oferit
părintelui o mică casă de lemn unde a putut sta provizoriu.
În 1802 un incendiu devastator face ravagii în oraş, mistuind şi o parte din
biserică şi casa oferită de fisc pentru parohie. Părintele paroh Balogh Istvan este foarte
afectat de acest eveniment nefericit, se îmbolnăveşte şi moare la doar trei săptămâni.
Fiscul, pentru a oferi din nou un ajutor bisericii catolice, a desemnat provizoriu o nouă
locaţie („post hortos"), după asta urmând să fie desemnată o a treia loaţie, până când la
urma urmei vor reuşi să construiască noua casă parohială (actuala parohie), lucrările
fiind finalizate în anul 1818.
Din nefericire, lipsa mai multor documente din arhiva parohială, lasă o gaură
neastupată până azi, în ceea ce priveşte istoria mai amănunţită a construirii parohiei
romano-catolice din Sighet.
comunităţii
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Marele

Război

în Europa

Muzeograf Cristina Seitz
Muzeul „Casa Mureşenilor" Braşov
Vasile Popovici
Director Căminul Cultural Repedea
Primul Război Mondial sau „Marele Război" a fost un conflict militar de
care s-a desfăşurat între 1914-1918.
La începutul secolului al XX-iea Europa era dominată de trei mari imperii:
Imperiul Austro-Ungar, Imperiul German şi Imperiul Ţarist. În ziua de 28 iunie 1914, la
Sarajevo în Regatul Serbiei, naţionalistul sârb Gavrilo Princip îl împuşcă mortal pe
arhiducele Franz Ferdinand, prinţul moştenitor al Imperiului Austro-Ungar.
În acea perioadă, în Europa, popoarele care făceau parte din marile imperii
începuseră să ceară, din ce mai mai puternic, dobândirea independenţei sau formarea
unor state naţionale independente. În acelaşi timp, statele din Europa erau legate prin
alianţe militare şi se întreceau într-o cursă a înarmărilor, totul pe fondul unor dificultăţi
economice. În prima jumătate a anului 1914, existau două mari alianţe politico-militare:
Puterile Centrale şi Antanta.
Alianţa Puterilor Centrale avea în centru Imperiul German, Imperiul AustroUngar şi Imperiul Otoman. Cealaltă alianţă, Antanta, era formată din A Treia Republică
Franceză, Imperiul Ţarist şi Imperiul Marii Britanii. După uciderea arhiducelui Franz
Ferdinand, în ziua de 28 iunie I 914, Imperiul Austro-Ungar a declarat război Regatului
Serbiei. Imperiul Ţarist (Rusia) şi-a mobilizat armata, Imperiul German (Germania) a
venit în sprijinul Imperiului Austro-Ungar (Austro-Ungaria), iar micile state din Balcani
s-au alăturat Regatului Serbiei (Serbia). Bulgaria a trecut de partea Puterilor Centrale,
iar Regatul României (România) şi-a declarat neutralitatea.
După mai puţin de o săptămână, de la declararea războiului de către Imperiul AustroUngar, întreaga Europă stătea sub semnul războiului. Izbucnit pe continentul european,
războiul se întinde, foarte repede, pe toată planeta. Războiul a durat 52 de luni, adică
patru ani şi jumătate. La lupte au participat peste 70 de milioane de soldaţi, veniţi din 33
de ţări de pe 5 continente. Aceasta a fost cea mai mare înfruntare militară din istoria
omenirii, de până atunci. Până la terminarea războiului au murit peste 9 milioane de
oameni, fie pe câmpurile de luptă, fie în spatele frontului, din cauza bolilor şi lipsei
resurselor de bază - mâncare, căldură sau combustibil.
În mod oficial, războiul s-a încheiat în ziua de 11 noiembrie 1918, când a fost
semnat actul de armistiţiu, într-un vagon de tren, în pădurea Compiegne din Franţa.
Statele care formau Antanta au câştigat războiul şi au putut să hotărască toate condiţiile
proporţii

păcii.
După război, marile imperii europene au dispărut (German, Austro-Ungar,
Otoman şi Rus), în locul lor apărând noi state naţionale (Austria, Ungaria, Polonia,
Cehoslovacia, Turcia etc.), în timp ce alte state au primit noi teritorii care aparţinuseră
fostelor imperii (aşa s-a întâmplat cu Franţa, Belgia, Italia, Grecia şi România). Imperiul
Ţarist a dispărut în urma Revoluţiei Bolşevice din 1917, fiind înlocuit de URSS
(Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste), iar marile dinastii imperiale ale Europei au
devenit istorie (dinastiile Hohenzollem, Habsburg, Osman şi Romanov). Statele lumii
au fost secătuite de efortul din timpul războiului şi, după aproape şapte ani de la
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terminarea acestuia, a început Marea Criză Economică. Armistiţiul din 1918 nu a reuşit
să ofere o pace durabilă şi, peste aproape 20 de ani, a izbucnit cel de-al Doilea Război
Mondial.
Regatul României în timpul Marelui Război
În ziua de 3 august 1914 Consiliul de Coroană, întrunit la Castelul Peleş, în
prezenţa regelui Carol I, a hotărât alegerea poziţiei de neutralitate, această soluţie fiind
în acord cu interesele naţionale ale României. Fiecare dintre marile alianţe din Europa
dorea ca Regatul României să fie de partea sa. Antanta a promis că va sprijini unirea
statului român cu provinciile româneşti stăpânite de Imperiul Austro-Ungar. La rândul
lor, Puterile Centrale promiteau recunoaşterea graniţelor Moldovei dinainte de 1812,
adică revenirea în componenţa statului român a Basarabiei, teritoriul dintre Prut şi
Nistru.
În ziua de 27 septembrie 1914, regele Carol I a încetat din viaţă, iar succesorul
lui la conducerea ţării, începând cu 11 octombrie 1914, a fost nepotul lui, Ferdinand I.
Tot începând cu luna septembrie 1914, Bucovina a fost ocupată pe rând, fie de armata
ţaristă, fie de cea austro-ungară. La 1 octombrie 1914, prin Convenţia secretă rusoromână de la Petrograd, Imperiul Ţarist s-a angajat să respecte integritatea teritorială a
statului român şi să recunoască drepturile acestuia asupra teritoriilor din Imperiul
Austro-Ungar locuite de români.
Neutralitatea României a durat până în 1916. La 29 iulie 1916 un Consiliu de
Război al Puterilor Centrale a stabilit planul de campanie militară asupra României,
Regatul Bulgariei primind această misiune. Trupele bulgare au atacat, fără o declaraţie
prealabilă de război, armata română din Dobrogea, iar între 1 august-6 septembrie 1916
s-a desfăşurat Bătălia de la Turtucaia. Armata română a fost înfrântă de armatele aliate
germano-bulgare, înregistrând mari pierderi.
Ca urmare a acestui atac, în ziua de 16 august 1916 România s-a alăturat
Antantei. În aceeaşi zi, Antanta a recunoscut statului român dreptul istoric asupra
Transilvaniei: Crişana, Maramureş, Banat, teritorii aflate în stăpânirea Imperiului
Austro-Ungar. În ziua de 28 august 1916 Imperiul German a declarat război României.
În ziua de 30 august 1916 trupele Armatei a II-a române au intrat în Braşov, iar Imperiul
Otoman a declarat război statului român.
După o scurtă perioadă de victorii ale forţelor militare române, trupele germane
şi austro-ungare au contraatacat, iar la 25 noiembrie 1916 familia regală şi guvernul
român au părăsit Bucureştiul şi s-au stabilit la Iaşi, care a devenit temporar capitala
statului român. Între 29 noiembrie şi 3 decembrie 1916, în Bătălia pentru Bucureşti, în
încercarea de a apăra capitala ţării, trupele române, sprijinite de unităţi militare ruseşti,
au fost nevoite să se retragă în faţa trupelor aliate germano-bulgaro-turce. În data 6
decembrie 1916 armatele germano-austro-ungare au ocupat Bucureştiul, iar trupele
germane au ocupat oraşul Ploieşti. Pentru a împiedica efortul de război al armatelor
Puterilor Centrale, românii au distrus instalaţiile de rafinare a petrolului, sondele şi
rezervoarele din schele şi rafinării aflate în zona Ploieştiului.
Până la 9 ianuarie 1917 trupele germano-austro-ungare au cucerit aproape trei
sferturi din Regatul României, iar o parte a populaţiei s-a refugiat în Moldova. După
această dată, armata română a intrat într-un proces de refacere şi reorganizare, fiind
sprijinită de misiunea militară franceză coordonată de generalul Henri Mathias
Berthelot. Între ianuarie şi iulie 1917 linia frontului s-a stabilizat pe graniţa naturală a
Carpaţilor Răsăriteni şi râului Siret.
În vara anului 1917, armata română, cu sprijinul unor unităţi militare ruseşti şi
al misiunii militare franceze hotărăşte începerea ofensivei. Astfel, în bătălia de la
Mărăşeşti, dintre 22 iulie şi 9 august 1917, armatele aliate româno-ruse au încercat
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ruperea liniei frontului. Chiar dacă succesul nu a fost cel dorit, această bătălie a
contribuit la ridicarea moralului ostaşilor români. În perioada următoare, armatele
germano-austro-ungare au încercat, de mai multe ori să cucerească şi restul teritoriului
românesc. Totuşi, rezistenţa soldaţilor români, în bătăliile de la Mărăşti, Mărăşeşti şi
Oituz, sub deviza „Pe aici nu se trece!", a împiedicat eforturile Puterilor Centrale.
Deoarece în octombrie 1917 a început Revoluţia Bolşevică, armata română nu
mai putea rezista, singură, Puterilor Centrale. Prin urmare, la 7 mai 1918, statul român
este nevoit să accepte Pacea de la Bucureşti, printr-un tratat încheiat cu Imperiul
German şi cu cel Austro-Ungar. În urma acestui tratat, teritoriul statului român pierdea
Dobrogea, dar câştiga Basarabia.
Acest tratat de pace s-a aplicat aproape şase luni, deoarece România a reintrat
în război pe 1O noiembrie 1918. A doua zi, la 11 noiembrie 1918 s-a încheiat armistiţiul
de Ja Compiegne, Franţa, iar războiul era încheiat. În acea perioadă, Regatul României
trecea prin transformări importante. Profitând de destrămarea Imperiului Ţarist, pe 27
martie 1918, Sfatul Ţării din Basarabia proclamase unirea cu România. Pe 14 octombrie
1918, reprezentanţii populaţiei din Bucovina au votat pentru unirea cu Ţara, Unirea
devenind realitate pe 15 noiembrie. Pe 1 decembrie 2018, reprezentanţii românilor şi
saşilor din Transilvania au adoptat proclamaţia de la Alba Iulia de unire cu Regatul
României. Această dată a devenit, la 27 iulie 1990, prin hotărârea Parlamentului
României, Ziua Naţională a României.
Tratatul de pace de la Versailles din 29 iunie 1919 a recunoscut toate
proclamaţiile de unire ale provinciilor româneşti, iar România Mare devenea realitate.
Până la Dictatul de la Viena, din 1940, Regatul României sau România Mare a cunoscut
maxima sa întindere teritorială, din toată istoria ca stat naţional unitar.
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Câteva date despre Ion lusco Dolhuţ, reprezentatul
Vişeului de Sus, Maramureş la Marea Unire
Ştefan

Andreica
de Sus

Vişeu

Marea Unirea s-a realizat cu oameni, pentru oameni şi pentru naţiunea română.
Unii dintre aceia cu care s-a înfăptuit au fost oameni simpli. Este şi cazul
reprezentantului Vişeului de Sus.
La acest eveniment major din viaţa românilor, Ion Iusco Dolhuţ a fost ales să
reprezinte localitatea la Marea Adunare Naţională ţinută la Alba-Iulia în l Decembrie
1918.
Astfel, la 27 noiembrie 1918, a fost ales delegat al cercului electoral Vişeu-Iza,
alături de Alexiu Dragomir din Dragomireşti , Vasile Pleş Văsilicu din Ieud, Mihail
Costea şi Gavrilă Coman din Vişeu de Jos, fiind îndreptăţit şi îndatorat să ia parte, cu
vot decisiv, la Marea Adunare Naţională Română. 1

*

Câteva date despre Ion Iusco:
S-a născut la data de 27 noiembrie 1859 în localitatea Vişeu de Sus,
Maramureş într-o familie cu rădăcini vechi nobile româneşti.
A fost căsătorit cu Maria 2, născută Tomoiagă.

Copie a certificatului de deces a lui Ion Iusco

1
Todinca Gheorghe, Marea Unire a românilor. Oameni, locuri, documente din Maramureş (1918-1919),
Sighetu Marmaţiei , 2017, p. 78
2
Soră a stră-străbunicului meu, Tomoiagă Gavrilă
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A avut cinci feciori (dintre care unul stabilit în Statele Unite ale Americii)

şi

o

fată.
Dolhuţiu , aşa cum este scris în documentele vremii ori în cele de acum, este în
fapt Dolhuţ, diminutiv al lui Do/ha - supranume existent şi azi în Vişeu de Sus.
A fost un om avut, gospodar, numărându-se printre fruntaşii localităţii . Mulţi
vişeuani l-au luat de naş de cununie, pe vremea când nănăşitul era o instituţie serioasă
în satul tradiţional românesc. 1
A fost corator al bisericii româneşti din localitate, fiind pomenit într-un
document din anul 1904. 2

Ion Iusco Dolhuţ (în centru, aşezat), reprezentatul Vişeului de Sus la Marea
Unire
Colecţia Ştefan Andreica
A decedat în localitatea Vişeu de Sus la data de 23 noiembrie 1930. Este
îngropat în cimitirul Bisericii Bătrâne (Parohia Ortodoxă I Vişeu de Sus), mormântul
fiind situat în apropierea uşii de la intrare, pe partea stângă, lângă altarul de vară.
Pentru cele de mai sus,

vişeuanii

îi

*

păstrează

amintirea vie.

Iusco Lazăr, 80 de ani, Vişeu de Sus, 2018, nepot al celui de mai sus
Tomoiagă Vasile, 84 de ani, Vişeu de Sus, 2018
2
Vezi Protocolu Oficiului parochialu a Viseului de Susu (1854-1860, 1892-1904], punctul 52/ 1904, pagină
1

nenumerotată
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Preparativele diplomatice ale actului de la 23
August 1944 oglindite în declaraţiile lui Gheorghe
Ionescu Bălăcianu şi Victor Rădulescu Pogoneanu
(decembrie 1961-februarie 1962)
Dr. FLORIN ŞANDRU
Istoric, INST-Academia Română
După ce, timp de un deceniu, istoriografia oficială din Republica Populară Română
evaluase actul de la 23 august 1944 preponderent prin evidenţierea factorului sovietic, la
finele anilor '50 au început să se facă simţite unele schimbări de tonalitate, prin
reliefarea ponderii factorilor interni 1•
Pe un plan mai larg, în paralel cu cea de-a doua campanie antistalinistă lansată
de către Nikita S. Hrusciov, în România erau pe cale de a se încheia colectivizarea
agriculturii şi ce-a de-a doua „glaciaţiune", începută cvasi-concomitent cu retragerea
trupelor sovietice ( 1958), terenul fiind pregătit astfel pentru iniţierea unei relative
destinderi pe plan intern, în anii 1963-1964, destindere dublată, din motive tactice, de o
anumită distanţare de marea Uniune Sovietică.
În acest context, la data de 2 decembrie 1961, fostului diplomat Victor
Rădulescu-Pogoneanu, aflat în detenţie, i se ia o declaraţie despre iniţierea, pregătirea şi
realizarea actului de la 23 august 1944.
Victor Rădulescu-Pogoneanu fusese o personalitate marcantă a diplomaţiei
româneşti, în ciuda vârstei relativ tinere pe care o avea în momentul arestării sale, dar şi
a unor grave probleme de sănătate (hemipareză). Născut la data de 21 septembrie 191 O
în Bucureşti, triplu licenţiat (în drept, filozofie şi sociologie), după 13 ani de carieră
diplomatică, respectiv politică, în cadrul P.N.Ţ., avea să fie arestat în lotul Tămădău, şi
condamnat prin sentinţa nr. 1988 din 11 noiembrie 1946 la patru pedepse, totalizând 70
de ani de închisoare, cea mai importantă fiind de 25 de ani de temniţă grea, pentru
„complot şi trădare". Trece prin închisorile de la Galaţi, Sighet şi, din 1955, Râmnicu
Sărat, unde se distinge prin demnitate şi dârzenie. Astfel, la sugestia fostului fruntaş
naţional-ţărănist, devenit comunist, Mihai Ralea, care îi recomandase „flexibilitate'',
Victor Rădulescu-Pogoneanu a răspuns: „nici sănătatea, nici viaţa mea nu sunt de
vânzare!". În toamna anului 1961, a fost transferat la Spitalul penitenciar Văcăreşti,
unde are parte de anumite îngrijiri medicale, care se vor dovedi tardive, fostul diplomat
decedând la IO martie 1962 2 .
În deschiderea declaraţiei sale, destul de ample, care poartă data de 2
decembrie 1961 3 , Victor Rădulescu-Pogoneanu face unele precizări cronologice privind
cariera sa diplomatică: funcţionar în cadrul Direcţiei Politice din Ministerul Afacerilor
Străine în perioada 1934-1938, secretar al Legaţiei de la Berlin (1938-1940), rechemat
în ţară, din motive medicale ( 1940-1941 ), secretar al Legaţiei de la Stockholm(l 941-

1
Florin Constantiniu, De la Răutu şi Ro/Ier la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007, p.
229-231.
2
Gabriel Zamfir, Decesul lui Victor Rădulescu-Pogoneanu, text disponibil pe site-ul
https://www.iiccr.ro, accesat la 01.08.2019.
3
Arhiva C.C. al P.C.R., Colecţia nr. 60, unitatea de păstrare nr. 624, f. 28.
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1943), rechemat la cerere şi pus la dispoziţia secretarului general al Ministerului, apoi
numit director adjunct al Cifrului 1•
În pregătirea şi realizarea actului de la 23 august 1944, memorialistul distinge
trei planuri (politic, diplomatic şi militar) şi precizează că nu cunoaşte în mod direct
decât dimensiunea diplomatică a evenimentelor. Astfel, fiind „prieten intim" cu Grigore
Niculescu-Buzeşti, Director al Cabinetului şi Cifrului şi consilier personal al regelui, a
asigurat, împreună cu acesta, transmiterea comunicărilor între Palat şi tandemul Barbu
Ştirbey-Constantin Vişoianu (Cairo), prin intermediul lui Alexandru Cretzianu, pe
atunci ministrul României în Turcia 2 .
Momentul iniţial pentru acţiunile şi negocierile vizând ieşirea din alianţa cu
Germania este plasat la cumpăna anilor 1942-1943, un rol important revenind
înfrângerii de la Stalingrad. Fostul diplomat menţionează cele două discursuri ale
regelui Mihai, cu prilejul Anului Nou 1943, discursuri adresate ţării şi, respectiv,
corpului diplomatic. Ambele texte fuseseră elaborate de către Grigore NiculescuBuzeşti şi exprimau, mai mult sau mai puţin transparent, ideea încheierii păcii. În
acelaşi context este amintită şi intenţia trimiterii lui Constantin Vişoianu la Stockholm
pentru a lua contact cu şeful diplomaţiei britanice, Anthony Eden, aflat, chipurile, în
drum spre Moscova, informaţie ce se va dovedi însă falsă 3 .
Victor Rădulescu-Pogoneanu distinge, în cadrul eforturilor diplomatice
româneşti de ieşire din război, două direcţii de acţiune, una sub conducerea lui Mihai
Antonescu, iar cealaltă sub egida regelui Mihai şi a partidelor istorice, P.N.Ţ. şi P.N.L.
Despre Mihai Antonescu afirmă că, „încercase mai întâi, în 1942, o acţiune destul de
confuză care tindea, fără de altfel să aibă sorţi de izbândă, la solidarizarea puterilor
europene neutre cu puterile mici şi mijlocii beligerante (din tabăra germană), cu scopul
de a duce la mijlocirea unei păcii de compromis între Germania şi Puterile
Occidentale" 4 • Memorialistul se referă aici, probabil, la proiectul „Axei latine", care
viza colaborarea între România, Italia, Franţa Vichy-istă şi cele două state iberice, lansat
însă de către Mihai Antonescu la 6 august 1941, în scopul reducerii dependenţei de
Germania 5•
Victor Rădulescu-Pogoneanu mai aminteşte şi o serie de canale diplomatice de
negociere, deschise tot din iniţiativa lui Mihai Antonescu, anume:
Elveţia, unde Vespasian V. Pella (ministrul) se întâlnea cu reprezentantul
preşedintelui nord-american F.D. Roosevelt, Allan Dulles, fratele
faimosului diplomat John Foster Dulles, iar Raoul Vasile Bossy avea
întrevederi cu „fostul subsecretar general sovietic al Societăţii Naţiunilor,
rămas în Elveţia" (personaj nenominalizat, n.n.).
Turcia, unde s-a dat satisfacţie intervenţiei unui anume Hirschmann,
emisar al preşedintelui S.U.A., în problema evreiască, mai ales în privinţa
celor internaţi în Transnistria.
Madrid, unde secretarul Legaţiei, Scarlat Grigoriu, purta discuţii cu
ambasadorul S.U.A., profesorul Hays.
Stockholm, unde Frederic C. Nanu luase contact cu un diplomat sovietic,
consilier al Legaţiei, nenominalizat însă 6 •

'Ibidem, f. I.
'Ibidem, f. 2.
'Ibidem, f. 2-3.
4
/bidem, f. 4.
5
/storia politicii externe româneşti în date (în continuare se va cita l.P.E.R.D.), coord.: Ion Calafeteanu,
Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003, p. 333.
6
/bidem, f. 5.
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Ultimele două canale diplomatice sunt apreciate drept mai importante. Scopul
lui Mihai Antonescu în negocierile de la Madrid consta, după Victor Rădulescu
Pogoneanu, pe de o parte în obţinerea de precizări şi ameliorări în cadrul formulei de
„capitulare necondiţionată", lansată după întâlnirea Roosevelt-Churchill de la
Casablanca, din ianuarie 1943, iar pe de altă parte, în depunerea prealabilă a unei
„declaraţii de neutralitate" în mâinile guvernului turc, act care urma să devină public
doar în anumite condiţii, între care şi recunoaşterea ca guvern legitim al României a
unui Cabinet condus de Iuliu Maniu 1•
În privinţa discuţiilor de la Stockholm, Pogoneanu menţionează două înlesniri
ale condiţiilor de armistiţiu iniţiale, comunicate de sovietici lui Frederic Nanu, anume
acordarea unui termen de 15 zile pentru retragerea trupelor germane şi, respectiv,
instituirea unei zone libere lăsate exclusiv armatei şi administraţiei româneşti 2•
În realitate, sovieticii oferiseră, la 31 mai 1944, unele ameliorări ale condiţiilor
de armistiţiu comunicate la 12 aprilie 1944, însă cererea de a se păstra o zonă în care să
nu pătrundă trupe străine nu fusese acceptată, spre deosebire de termenul de 15 zile
acordat germanilor pentru retragere, de disponibilitatea la compromis în privinţa
3
păstrării administraţiei civile şi de unele concesii în problema reparaţiilor de război .
Deosebit de interesante sunt însă informaţiile reţinute şi dezvăluite de
Pogoneanu privind două probleme ridicate de sovietici în cursul discuţiilor de la
Stockholm, anume posibilitatea revenirii lui Carol al Ii-lea pe tronul României,
respectiv posibilitatea constituirii unui guvern condus de către Petru Groza sau Petre
Constantinescu-Iaşi. De asemenea, este menţionată intenţia împuternicirii lui Grigore
Gafencu, fost şef al diplomaţiei româneşti şi fost ministru la Moscova, aflat în Elveţia,
pentru negocieri cu sovieticii în numele lui Mihai Antonescu, Iuliu Maniu şi Dinu
4

Brătianu •
Abătându-se de la o cronologie foarte riguroasă, memorialistul mai aminteşte şi
de o declaraţie din august 1943, făcută de către Grigore Niculescu-Buzeşti presei
suedeze, conform căreia România ar dori încheierea păcii, de îndată ce i s-ar asigura
respectul drepturilor şi intereselor ei vitale.
O anumită senzaţie în mediile diplomatice româneşti a stârnit, în perioada
decembrie 1943-ianuarie 1944, comunicarea făcută prin curier special de către
secretarul Legaţiei româneşti de la Ankara, Dimitrie Popescu. Acest funcţionar
diplomatic a transmis un raport cifrat în care informa că ataşatul militar român în
Turcia, colonelul Traian Teodorescu, fusese chestionat de către omologul său nordamerican asupra atitudinii României în eventualitatea unei debarcări aliate în Balcani,
cu direcţia Sofia. Răspunsul român, favorabil în principiu, a fost comunicat de către
Alexandru Cretzianu, însă nu a fost urmat de alte demersuri anglo-americane şi, după
cum bine se ştie, nici de vreo acţiune concretă. La 18 ani de Ia evenimente, Victor
Rădulescu-Pogoneanu caracteriza sondajul întreprins de americani drept „un şiretlic de
război'', destinat „intoxicării" germanilor cu informaţii false, pornindu-se de la premisa
că românii ar comunica germanilor informaţiile obţinute 5 .
În privinţa misiunii Barbu Ştirbey-Constantin Vişoianu, Pogoneanu subliniază
acordul lui Ion Antonescu pentru plecarea lui Barbu Ştirbey la Londra (emisarul român
oprindu-se, totuşi, la Cairo), în ciuda îndoielilor privind şansele de succes ale
demersului Opoziţiei. Asupra lui Constantin Vişoianu, Mihai Antonescu ridicase o serie

'Ibidem, f. 5-6.
'Ibidem, f. 7.
3
1.P.E.R.D., p. 338-339.
Arhiva C.C. al P.C.R., Colectia nr. 60, unitatea de păstrare nr. 624, f. 7.

4

5

1bidem, f. 9-10.
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de obiecţii, ceea ce a făcut ca acesta să plece la Cairo cu un paşaport diplomatic eliberat
chiar de către Pogoneanu, fără ştirea guvernului 1•
Ca o apreciere globală a tratativelor de la Cairo, memorialistul menţionează
şocul resimţit de către emisarii români, confruntaţi cu inflexibilitatea şi unitatea
americano-britanico-sovietică în negocierile cu România, în special în problemele
teritoriale. Conduita S.U.A şi a Marii Britanii, constând în refuzul de a negocia cu
România fără Uniunea Sovietică, este explicată de către Pogoneanu prin teama celor
două mari puteri anglo-saxone de a nu oferi Uniunii Sovietice nici un pretext pentru o
înţelegere cu Germania, pentru o reeditare a pactului Ribbentrop-Molotov din august
1939 2 .
La 2 aprilie 1944, se produce faimoasa declaraţie a lui V.M. Molotov, conform
căreia Uniunea Sovietică nu urmărea (alte) câştiguri teritoriale pe seama României şi
nici schimbarea regimului social-politic din ţară, înaintarea Armatei Roşii fiind,
chipurile, motivată strict militar. I O zile mai târziu, Aliaţii comunică României
condiţiile de armistiţiu, axate pe restabilirea graniţei româno-sovietice de după
3
ultimatumurile din iunie 1940 şi promisiunea redobândirii Transilvaniei de Nord .
După ameliorarea uşoară a unor condiţii de armistiţiu (altele decât cele
teritoriale), la 31 mai 1944, în chiar ziua următoare, Aliaţii întrerup discuţiile cu partea
4
română, precizând că propunerile cele mai recente sunt şi ultimele • Opoziţia acceptă
condiţiile comunicate de Aliaţi în 1944 şi, în săptămânile următoare, elaborează un plan
de ieşire a ţării din război, datat 22 iunie 1944 şi comunicat Aliaţilor, cărora li se cerea
concursul, prin efectuarea de operaţiuni ofensive terestre (sovieticii) şi aeriene (angloamericanii), pentru a pune trupele germane din România în imposibilitatea de a acţiona.
În acelaşi context, Pogoneanu menţionează propunerea sovietică, transmisă prin G.I.
Duca (Stockholm), ca Iuliu Maniu să negocieze direct cu sovieticii, invitaţie refuzată
politicos de preşedintele P.N.Ţ„ precum şi disponibilitatea lui Gheorghe Tătărescu
pentru negocieri directe cu guvernul sovietic, idee acceptată de Moscova, dar rămasă
5
fără urmări •
Tăcerea Aliaţilor, mai ales a sovieticilor, după comunicarea planului Opoziţiei
din 22 iunie 1944, este explicată de către Pogoneanu prin posibilitatea ca guvernul
sovietic să nu-şi mai fi dorit ieşirea României prin forţe proprii din alianţa cu Germania;
în aceste condiţii, a fost urmat sfatul lordului Maine ca România să nu mai aştepte vreun
6
răspuns, ci să treacă la fapte .
În noaptea de 22/23 august 1944, emisarii români de la Cairo au expediat o
telegramă Aliaţilor, solicitând efectuarea de bombardamente aeriene asupra forţelor
germane din zona Băneasa-Otopeni, în ziua de 26 august 1944, termenul prevăzut iniţial
pentru lovitura de stat 7.
Pentru dimineaţa zilei de 23 august 1944, Victor Rădulescu-Pogoneanu
aminteşte de o discuţie între Mihai Antonescu şi Grigore Niculescu-Buzeşti, discuţie în
care Mihai Antonescu solicită, iniţial, concursul regelui, spre a evita dezastrul militar şi
politico-diplomatic, iar după răspunsul lui Buzeşti, în sensul ca guvernul să îşi asume
încheierea armistiţiului sau să demisioneze, face o dezvăluire de maximă importanţă.
Astfel, vice-preşedintele Consiliului de Miniştri şi şef al diplomaţiei româneşti îi
comunică lui Grigore Niculescu-Buzeşti faptul că îl informase pe Carl Clodius de

'Ibidem, f. 12.
/bidem, f. 13.
3
1.P.E.R.D., p. 338.
4
/bidem, p. 339.
; Arhiva C.C. al P.C.R„ Coleqia nr. 60, unitatea de păstrare nr. 624, f. 13-14.
6
/bidem, f. 15.
'Ibidem.
2
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intenţia încheierii unui armistiţiu, solicitându-i „să explice guvernului german atitudinea
României". Această dezvăluire, conform lui Pogoneanu, a precipitat planurile
complotiştilor, în sensul demiterii şi arestării lui Ion Antonescu, în cazul refuzului de a
încheia armistiţiul. Decizia a fost luată definitiv pe la jumătatea zilei de 23 august, la
Palat, în cadrul unei consfătuiri a regelui cu generalii Constantin Sănătescu şi Aurel
Aldea, diplomatul Grigore Niculescu-Buzeşti şi mareşalul Palatului, Ioan MocioniStârcea.
Ezitările şi tergiversările lui Ion Antonescu în privinţa încheierii armistiţiului,
în pofida conştientizării situaţiei deosebit de grave, sunt puse de către Pogoneanu pe
seama efectului produs de ameninţările lui Hitler, la ultima întrevedere a celor doi
(Rastemburg, 5 august 1944), efect amplificat de situaţia de la Varşovia, oraş peste care
avionul mareşalului zburase la întoarcerea din Germania (6 august 1944)'.
Ne-am putea întreba: de ce, în cazul României, armata sovietică nu a adoptat
aceeaşi atitudine ca în cazul polonez? După toate probabilităţile, la originea acestei
diferenţe de conduită a stat dorinţa de a avansa rapid spre câmpia ungară şi nordul
Peninsulei Balcanice şi de a priva Germania hitleristă de posibilitatea unei rezistenţe
îndelungate pe linia Focşani-Nămoloasa-Brăila sau, mai grav, pe arcul carpatic. În plus,
în pofida tuturor încercărilor prin care trecuse, armata română rămânea o forţă
superioară celor 50.000 de insurgenţi de la Varşovia, iar pentru sovietici era mai
profitabil să-şi subordoneze câteva sute de mii de militari români şi să-i transforme în
came de tun, decât să îi lase să fie nimiciţi de germani.
Cea de-a doua declaraţie asupra căreia ne oprim în articolul de faţă, aparţine lui
Gheorghe Ionescu Bălăcianu şi este datată în luna februarie 1962, ziua fiind ilizibilă 2 .
Conform propriei declaraţii, Gheorghe Ionescu Bălăcianu era născut la data de
5 octombrie 191 O, având ultimul domiciliu în Bucureşti, Calea Moşilor nr. 103. A lucrat
în cadrul Casei Regale între anii 1933-1944, îndeplinind funcţia de secretar al
Cancelariei Mareşalului Palatului de la 1 ianuarie 1937 până în anul 1943 (nu se
precizează data exactă), iar ulterior, până în luna noiembrie 1944, a avut funcţia de
consul în cadrul Ministerului Afacerilor Străine fiind detaşat la Palat, ca Şef al
Cancelariei Mareşalului Palatului 3 .
În declaraţia sa, Bălăcianu se referă mai puţin la actul de la 23 august 1944 şi la
pregătirea acestuia, descriind Palatul Regal, structura şi atribuţiile Casei Regale şi alte
elemente, inclusiv calendarul sărbătorilor la care participa familia regală, apoi unele
evenimente la care a fost martor în perioada domniei lui Carol al Ii-lea (sărbători şi
vizite oficiale, Consilii de Coroană etc.)4.
În privinţa relaţiilor între regele Mihai I şi mareşalul Ion Antonescu, Bălăcianu
arată că în anul 1943, între cele două înalte oficialităţi ale statului român au început să
apară tensiuni, ca urmare a distanţării regelui de politica mareşalului. Astfel,
memorialistul nostru menţionează trei momente, toate plasate temporal în anul 1943. În
primul caz, este vorba de refuzul regelui de a primi o serie de cadouri din partea
Guvernământului Transnistriei, constând în lucrări de artă provenite din muzeele de la
Odessa; adresa oficială de refuz a fost semnată de către Mareşalul Palatului, Ion
Mocioni-Stârcea. Cel de-al doilea moment, constă în tentativa lui Ion Antonescu de a-1
aresta pe Ion Mocioni-Stârcea sau, ulterior, de a-1 trimite pe front. În fine, al treilea
moment consta în emiterea de către Ion Antonescu a unei dispoziţii în sensul ca

'Ibidem, f. 19; despre insurec\ia din Varşovia, declanşată la l august 1944 şi înăbuşită de germani, în
conditiile pasivitătii sovietice, a se vedea Norman Davies, Istoria Poloniei. Terenul de joacă al lui Dumnezeu.
Din 1875 până în prezenl, traducere de Carmen Barti, laşi, Editura Polirom, 2014, p. 382-384.
'Arhiva C.C. al P.C.R., Colec\ia nr. 60, unitatea de păstrare nr. 527, f. 14.
3
Ibidem, f. I.
'Ibidem, f. 1-10.
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Ministerul Apărării Naţionale
beneficiarii decretelor regale de

să

nu mai

întocmească

graţiere. Bălăcianu

texte de graţiere pentru
pretinde că aici era vorba despre

câţiva militanţi comunişti graţiaţi de către suveran 1•

Memorialistul face unele precizări despre începutul legăturilor între Lucreţiu
cercurile de la Palatul Regal. Astfel, el menţionează cererea generalului
Octav Ulea, din august 1943, înaintată lui Mocioni-Stârcea, chiar prin intermediul lui
Bălăcianu, ca vărul primar al generalului respectiv, comunistul Lucreţiu Pătrăşcanu, să
intre în legătură cu Palatul. Două zile mai târziu, Ion Mocioni-Stârcea s-a întâlnit cu
Pătrăşcanu în casa lui Bergher-Safianu, iar după încă o zi, a avut loc o nouă întrevedere,
la care a participat şi generalul Sănătescu. Alte întrevederi au mai avut loc până prin
iunie 1944, cu o întrerupere în ianuarie-februarie 1944, întrucât fruntaşii comuniştilor
erau în vizorul Siguranţei Statului. La aceste întrevederi sunt amintiţi ca participanţi
generalii Constantin Vasiliu-Răşcanu, Constantin Sănătescu şi Aurel Aldea, colonelul
Dumitru Dămăceanu şi „inginerul Ceauşu" (alias Emil Bodnăraş). De asemenea, sunt
menţionate, fără prea multe precizări şi amănunte, vizitele întreprinse la Palatul Regal,
înainte de 23 august 1944, de către Dinu Brătianu, Iuliu Maniu, Constantin TitelPetrescu ji Lucreţiu Pătrăşcanu.
In concluzie, parcurgând rememorările celor doi diplomaţi, remarcăm, pe de o
parte, diferenţa între bogăţia de informaţii şi de aprecieri oferite de către Victor
Rădulescu-Pogoneanu, dincolo de unele abateri de la succesiunea cronologică a
evenimentelor, în contrast cu laconismul lui Gheorghe Ionescu-Bălăcianu, dar şi
concordanţele dintre cei doi memorialişti în privinţa datării momentului de ruptură între
regele Mihai I şi mareşalul Ion Antonescu, în anul 1943. La originea acestei rupturi au
stat, după cum afirmă clar Victor Rădulescu-Pogoneanu şi ne lasă a înţelege Gheorghe
Ionescu Bălăcianu, raţiuni de ordin conjunctural, anume înfrângerile grave şi succesive
înregistrate de Puterile Axei, începând din iama 1942-1943.
REZUMAT:
La cumpăna anilor 1961-1962, în contextul istoriografic al reconsiderării actului de la
23 august 1944 şi în cadrul mai larg al pregătirilor conducerii comuniste de la Bucureşti
în sensul distanţării de Moscova şi al unei relative destinderi interne, foştii diplomaţi
Victor Rădulescu Pogoneanu şi Gheorghe Ionescu Bălăcianu au făcut declaraţii despre
preparativele loviturii de stat care a pus capăt regimului antonescian şi alianţei românogermane. Ambele declaraţii surprind importanţa momentului Stalingrad pentru
schimbarea atitudinii regelui Mihai I faţă de mareşalul Ion Antonescu, dar declaraţia lui
Pogoneanu, deşi pe alocuri prolixă, este mai valoroasă, atât ca informaţie, cât şi ca
Pătrăşcanu şi

analiză.

RESUME/SUMMARY:
At the tuming point of the years 1961-1962 in the historiographic context of the
reconsideration of the act of August 23-rd and in a larger context of the preparations of
the communist leadership from Bucharest to increase the distance from Moscow and of
a relative internai relaxation, the ex-diplomats Victor Rădulescu Pogoneanu and
Gheorghe Ionescu Bălăci anu have given declarations about the preparations of the coup
d'etat which terminated the regime of Antonescu and the Romanian-German alliance.
Both declarations refer to the importance ofthe Stalingrad moment for the changing of
King Mihai's attitude towards Marshal Ion Antonescu,but the declaration of Pogoneanu,
athough sometimes prolix, is more valuable, both conceming the information and the
analysis.

'Ibidem, f. 11-12.
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Pregătirea

actului de la 23 August 1944
reflectată în declaraţiile din anul 1960 ale unor
cadre militare participante
Dr. FLORIN ŞANDRU
Istoric, INST-Academia Română
În general, memoriile reprezintă o sursă istorică eminamente subiectivă,
întrucât autorii diverselor declaraţii şi rememorări încearcă să se prezinte într-o lumină
cât mai favorabilă, în acord cu exigenţele politice ale momentului. Totuşi, ele ne ajută
să ne facem o idee cât mai completă asupra faptelor, fenomenelor şi proceselor istorice,
prin coroborarea cu alte surse. În cele ce urmează, vom trece în revistă mărturiile făcute
la începutul anului 1960 de către mai multe cadre militare participante la preparativele
actului de la 23 august 1944 şi la evenimentele dramatice din după amiaza şi seara zilei
respective (general-maiorul Emilian Ionescu, colonelul Gheorghe Teodorescu, sergentul
major în rezervă Dinu Cojocaru, plutonierul major în rezervă Dumitru Bâlă şi fostul
subofiţer Dumitru I Rusu).
Cronologic. actul de la 23 august 1944 a grăbit recunoaşterea pierderii
Basarabiei şi a altor teritorii româneşti. precum şi începutul procesului de acaparare a
întregii puteri politice de către minusculul Partid Comunist din România. Trebuie însă
menţionat faptul că aceste evoluţii erau, practic, inevitabile, din cauza realităţilor
geopolitice şi a tendinţelor militare şi politico-diplomatice la nivel mondial (înfrângerea
Puterilor Axei şi acordurile între învingători privind sferele de influenţă). Modul
precipitat şi, în mare parte, improvizat de săvârşire a actului, fără un armistiţiu, fără un
document prealabil scris cu sovieticii, a favorizat căderea în prizonierat a peste 160.000
de militari români, în condiţiile în care Armata Roşie spărsese deja frontul pe linia Iaşi
Chişinău, ceea ce dusese la dezorganizarea multor unităţi militare. Ieşirea din alianţa tot
mai nefastă cu Germania nazistă a permis salvarea existenţei României ca stat şi
redobândirea Transilvaniei de Nord, înlăturând posibilitatea unei înţelegeri între URSS
şi vecinii României, pe seama acesteia.
În deceniile următoare, momentul 23 august 1944 a cunoscut o succesiune de
caracterizări: lovitură de stat, eliberarea României de sub jugul fascist de către Armata
Roşie, insurecţie armată, începutul marii revoluţii de eliberare socială şi naţională
antifascistă şi antiimperialistă, respectiv, după 1989, trecerea României de partea
Coaliţiei Naţiunilor Unite.
Înainte de a ne referi concret la conţinutul declaraţiilor date de către cele cinci
cadre militare în luna februarie 1960, vom puncta câteva caracteristici ale contextului
politic şi istoriografic intern la finele anilor '50. După eliminarea lui Lucreţiu
Pătrăşcanu (arestat în 1948, asasinat în 1954) şi înlăturarea grupului Pauker-LucaGeorgescu în mai 1952, anul 1957 a marcat eşecul tandemului anti-stalinist, dar profund
pro-sovietic, Iosif Chişinevski-Miron Constantinescu de a impune în Partidul
Muncitoresc Român linia hruşciovistă 1

1
Alina Tudor, Dan Cătănuş (editori), O destalinizare ratată. Culisele cazului losifChişinevschi-Miron
Constantinescu, Bucureşti, Editura El ion, 200 I, passim.
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În anul următor a fost rândul unui grup condus de către argeşeanul Constantin
Doncea să fie exclus din partid 1•
Pe lângă afirmarea şi consolidarea supremaţiei lui Gheorghe Gheorghiu-Dej în
partid (din 1961 şi în stat), perioada se mai caracterizează şi prin apariţia unor prime
semnale în direcţia unei relative distanţări de Uniunea Sovietică (retragerea trupelor
sovietice în 1958 etc.), în paralel însă cu reînăsprirea regimului politic intern, după
mini-dezgheţul post-stalinist de la jumătatea anilor '50 (reluarea în forţă a colectivizării
şi arestarea sau rearestarea a numeroşi intelectuali sau foşti lideri şi militanţi politici).
Pe plan istoriografic, articolul intitulat Partidul Comunist Român organizatorul şi conducătorul insurecţiei armate din august 1944, publicat în revista
P.M.R., „Lupta de clasă", sub pseudonimul Nicolae Creţu, utilizat anterior şi de către
defunctul Mihai Roller, dădea semnalul unor reinterpretări istoriografice asupra
evenimentelor de la 23 august 1944. Dincolo de unele inadvertenţe terminologice
(denumirea de Partidul Comunist Român avea să fie adoptată abia în octombrie 1945) şi
lingvistice (sintagma „insurecţie armată" sună pleonastic în româneşte, reprezentând o
calchiere inabilă a sintagmei ruseşti „voorujennoe vosstanie"), frapează deplasarea
accentului spre factorul intern, operaţiunea militară sovietică Iaşi-Chişinău, declanşată
în dimineaţa zilei de 20 august 1944, fiind considerată doar un factor favorizant, nu
determinant al evenimentelor 2 . În acelaşi context, putem menţiona schimbarea Zilei
Armatei de la 2 octombrie, data înfiinţării Diviziei „Tudor Vladimirescu'', formată din
prizonierii români la sovietici, la 25 octombrie, data eliberării ultimelor teritorii
transilvane de sub ocupaţie germano-maghiară, în 1944.
Dintre cele cinci cadre militare, declaraţiile cele mai detaliate le-a oferit
general-maiorul Emilian Ionescu, colonel la momentul 23 august 1944. Acesta îşi
începe rememorările cu menţiunea că la data de 1 aprilie 1944 a fost mutat de la
comanda Brigăzii carelor de luptă din Bucureşti, în cadrul Casei Militare Regale, în
calitate de adjutant 3 • Prima impresie pe care i-a făcut-o monarhul colonelului Emilian
Ionescu a fost una a unui rege fără putere şi fără ambiţii politice, redus de Ion
Antonescu la nişte atribuţii simbolice, preocupat mai mult de automobilistică şi sport şi
acordând audienţe cu caracter particular 4 •
Ulterior, în decurs de numai două săptămâni, această impresie avea să se
schimbe. Colonelul Ionescu observa nu numai simpatiile anglo-americane ale regelui, ci
şi existenţa unor legături cu anumite cercuri din lumea anglo-saxonă, iar convorbirile
banale sunt înlocuite cu discuţii pe seama situaţiei internaţionale, a evoluţiilor de pe
frontul românesc, a stării de spirit din armată şi din rândurile populaţiei ori schimburi de
opinii despre politica dusă de Ion Antonescu.
De altfel, încă de la jumătatea lui aprilie, Emilian Ionescu fusese informat
despre existenţa planului de înlăturare a mareşalului. O critică pe care memorialistul o
aduce regelui constă în faptul că acesta se interesa mai mult de soarta aviatorilor angloamericani căzuţi prizonieri, decât de efectele bombardamentelor5 •
Dintre diplomaţi, suveranul îi primea săptămânal pe Grigore Niculescu-Buzeşti
şi Victor Rădulescu-Pogoneanu. Grigore Niculescu-Buzeşti şi mareşalul Palatului, Ionel
Mocionis-Stârcea exercitau o puternică influenţă asupra lui Mihai I, insuflându-i o
încredere nejustificată în anglo-americani, inclusiv în intenţia acestora de a desanta

„Secera şi ciocanul'', VIII, nr. 1298, Pitesti, 1958, p. 1-3.
Florin Constantiniu, De la Răutu şi Ro/Ier la Muşat şi Ardeleanu, Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2007, p.
229-231.
3
Arhiva C.C. al P.C.R., colecţia nr. 60, unitatea de păstrare nr. 344, f. I.
4
1bidem.
5
1bidem, f. 2.
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câteva divizii de paraşutişti în România 1• De asemenea, Emilian Ionescu menţionează
existenţa a două comisii: una militară şi, respectiv, una civilă. Cea militară, alcătuită din
Constantin Sănătescu, Vasiliu-Răşcanu şi Dumitru Dămăceanu, ţinea şedinţe, alternativ,
la Bucureşti şi Sinaia, pregătind lovitura de stat prin:
culegerea de informaţii despre trupele germane de pe toate fronturile, în special de pe
cel românesc; analiza stării de spirit a armatei şi a populaţiei româneşti; atragerea unor
comandanţi de mari unităţi, despre a căror cooptare regele era informat de către
Constantin Sănătescu (generalii Constantin Niculescu, Gheorghe Potopeanu, Mihail
Racoviţă, Ilie Creţulescu, Costin Eftimiu şi Emil Gheorghe).
Conţinutul acestor şedinţe este descris în mod succint, fiind elogiaţi VasiliuRăşcanu, caracterizat drept un „element hotărât, energic şi cu idei progresiste" şi, mai
ales, Emil Bodnăraş, care şi-ar fi adus o „preţioasă contribuţie la găsirea unor soluţii
practice şi rapide", în contrast cu activitatea comisei politice (Iuliu Maniu, Dinu
Brătianu, Constantin Titel Petrescu şi Lucreţiu Pătrăşcanu), caracterizată prin ezitări şi
tergiversări, din cauza atitudinii preşedintelui P.N.Ţ., izvorâtă din „calcule meschine şi
egoiste" 2 • Emilian Ionescu menţionează şi încercarea trimiterii generalului Aurel Aldea
în Uniunea Sovietică, la sugestia comisiei politice, pentru a discuta în termeni cât mai
concreţi condiţiile armistiţiului. Conform memorialistului iniţiativa ar fi abandonată, ca
urmare a înăspririi controlului german asupra spaţiului aerian românesc 3.
Misiunea primită de către Emilian Ionescu de la rege şi generalul Sănătescu,
apoi şi de la Dumitru Dămăceanu consta, pe de o parte, în contactarea şi convingerea cât
mai multor ofiţeri români, de pe linia frontului şi din interiorul ţării, de necesitatea
ieşirii din război şi, pe de altă parte, în pregătirea condiţiilor concrete pentru înfăptuirea
„loviturii de stat" (apărarea locului respectiv, încă nestabilit cu precizie). Au putut fi
atraşi în conspiraţie coloneii Zamfirescu şi Stelescu din Marele Stat Major, Gheorghe
Iliescu şi Stan Zătreanu (comandanţii celor două regimente româneşti de tancuri),
precum şi generalul Gheorghe Niculescu 4 • Pentru implicarea eficientă în pregătirea şi
înfăptuirea actului de la 23 august 1944, dintre militari, este elogiat maiorul Anton
Dumitrescu 5.
Deosebit de interesante sunt opiniile şi informaţiile exprimate de către
memorialist în privinţa percepţiilor şi reacţiilor lui Ion Antonescu la acţiunile
conspiraţioniste. După toate probabilităţile, mareşalul aflase anumite lucruri despre
urzelile de la Palat, manifestându-şi, în general, nemulţumirea prin intermediul lui
Mihai (Ică) Antonescu în perioada aprilie - august 1944. Astfel, în iulie, Mihai
Antonescu îi comunicase suveranului ameninţarea că va fi „zvârlit peste graniţă, dacă se
mai joacă de-a complotul'', Maniu urmând să fie arestat. Memorialistul menţionează şi
„două sau trei vizite" ale lui Ion Antonescu la rege, mareşalul manifestând multă
nervozitate, inclusiv în închiderea şi deschiderea uşilor 6 . Astăzi, din perspectivă istorică,
putem aprecia că mareşalul Ion Antonescu a subestimat amploarea şi gravitatea
preparativelor din jurul regelui, supraevaluându-şi autoritatea, popularitatea şi
prestigiul, grav afectate de evoluţia generală defavorabilă a războiului. O altă informaţie
interesantă, dezvăluită de către Emilian Ionescu constă în intenţia complotiştilor de a
înlocui guvernul Antonescu, pentru a înşela vigilenţa germanilor, cu un guvern Gigurtu,
cunoscut germanofil. Întrucât sondajele întreprinse pe lângă acesta din urmă nu au dat
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rezultate pozitive, ideea a fost abandonată rapid 1• Existenţa, efemeră de altfel, a unei
variante Gigurtu, în cadrul preparativelor pentru 23 august 1944, a fost confirmată şi de
către Lucreţiu Pătrăşcanu, într-o declaraţie dată anchetatorilor la 27 noiembrie 1951,
atribuind-o unui militar, fără a indica nominal şi precis autorul 2 •
Revenind la planurile concrete de înlăturare a mareşalului, conform lui Emilian
Ionescu, planul operativ pentru garnizoana Bucureşti avea să fie întocmit după
directivele Comisiei Mixte politico-militare, transformate în ordin executiv la
Comandamentul Militar sub supravegherea directă a colonelului Dămăceanu 3 •
În a doua decadă a lunii august 1944, complotiştii au apreciat că existau
condiţii favorabile pentru trecerea la acţiune, „situaţia politică fiind favorabilă şi marea
ofensivă sovietică fiind iminentă". Lovitura de stat consta în îndepărtarea regimului
Antonescu, ieşirea ţării din război şi „alăturarea României lângă aliaţii ei fireşti de
dintotdeauna (sovieticii?, n. n.)". Planul operaţiunilor prevedea deplasarea trupelor din
jurul Bucureştiului spre periferie în noaptea de 25 spre 26 august 1944. În dimineaţa de
26 august, la orele 6, o alarmă aeriană falsă urma să faciliteze ocuparea de către unităţi
şi detaşamente militare a obiectivelor importante din Capitală. În acest context, urma să
se petreacă şi arestarea guvernului Antonescu şi a altor personaje-cheie 4 .
În intervalul 20-23 august 1944 (între declanşarea ofensivei sovietice şi actul
propriu-zis de la 23 august 1944) la palatul Regal din Bucureşti au avut loc trei reuniuni
secrete nocturne, cu participarea regelui, recent întors de la Sinaia. La prima întrunire,
din noaptea de 20 spre 21 august, sunt amintiţi ca participanţi generalii Sănătescu,
Aldea, Vasiliu-Răşcanu, colonelul Dumitru Dămăceanu, diplomatul Grigore NiculescuBuzeşti, Mircea Ioaniţiu, Ionel Mocionis-Stârcea, Lucreţiu Pătrăşcanu, Iuliu Maniu şi
Constantin Titel-Petrescu. După prezentarea situaţiei internaţionale şi interne şi a
stadiului pregătirii pentru lovitura de stat, este prezentat proiectul de proclamaţie
Regală, iar Iuliu Maniu refuză din nou să preia conducerea guvernului. A doua zi, regele
îl primeşte în audienţă pe Alexandru (Atta) Constantinescu, ministrul comunicaţiilor în
guvernul mareşalului, despre care memorialistul menţionează că „tot timpul, în perioada
aprilie-august 1944, fie la Bucureşti, Sinaia sau Săvârşin, a ţinut la curent pe Mihai de
mersul evenimentelor din ţară, din Germania şi de hotărârile lor ce se luau în guvern, în
vederea continuării războiului" 5 •
În privinţa celei de-a doua reuniuni secrete nocturne (21/22 august 1944), nu
sunt indicaţi participanţii, ci doar problemele discutate, astfel: textul proclamaţiei
Regale este reexaminat şi modificat, este analizată situaţia de pe front şi se vorbeşte
despre o aşa-zisă „criză guvernamentală", provocată, chipurile, de retragerea unor
miniştri, atât militari, cât şi civili, din guvern. De asemenea, este menţionat noul refuz al
lui Iuliu Maniu de a prelua conducerea Consiliului de Miniştri 6 . În cursul zilei de 22
august 1944, generalul Constantin Sănătescu îl informează pe rege de revenirea lui Ion
Antonescu în Bucureşti, ca şi despre foarte probabila plecare rapidă a acestuia pe front,
ceea ce făcea inaplicabil planul complotiştilor în data de 26 august 7 •
În cadrul ultimei reuniuni nocturne secrete a conjuraţilor (22 spre 23 august
I 944 ), la care sunt indicaţi ca participanţi generalii Sănătescu, Aldea, Gheorghe Mihail,
coloneii Dumitru Dămăceanu şi Emilian Ionescu, Grigore Niculescu-Buzeşti, Ionel
Mocionis-Stârcea, Mircea Ioniţiu, Iuliu Maniu, Dinu Brătianu, Constantin Titel-Petrescu
'Ibidem, f. IO.
'Arhivele Naţionale Istorice Centrale, fond 147 (Colec/ia rechizitorii, declara/ii şi stenograme ale proceselor
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şi Lucreţiu Pătrăşcanu

a fost definitivat textul proclamaţiei Regale către ţară, Niculescua expus situaţia internaţională, iar generalul Sănătescu situaţia de pe front. S-a
mai hotărât monitorizarea strictă a activităţii guvernului şi a deplasărilor lui Ion
Antonescu, iar Iuliu Maniu a refuzat iarăşi conducerea noului guvern. Memorialistul
menţionează şi propriul său raport asupra măsurilor de pază şi de siguranţă luate în
incinta Palatului, precum şi formarea echipei de arestare 1•
În dimineaţa zilei de 23 august 1944, la ora 1O, conform memorialistului, în
Palatul Regal se mai aflau Constantin Sănătescu, Aurel Aldea, Mircea Ioaniţiu, Ionel
Mocionis-Stârcea şi Grigore Niculescu-Buzeşti. Câteva minute mai târziu, colonelul
Radu Davidescu, şeful de Cabinet militar al lui Ion Antonescu, solicita, prin telefon, o
audienţă la rege a mareşalului, pentru ora 16. După o scurtă discuţie cu suveranul,
colonelul Emilian Ionescu îi comunică apelantului un răspuns pozitiv. La ora 11 este
primită o altă solicitare de audienţă, de data aceasta, din partea lui Mihai Antonescu,
pentru ora 15,30, acceptată şi aceasta 2.
La jumătatea zilei de 23 august 1944, la Palatul Regal erau luate în calcul trei
posibile variante privind desfăşurarea audienţei lui Ion Antonescu. Prima variantă
consta în prezentarea demisiei de către mareşal, ca urmare a situaţiei de pe front şi a
crizei guvernamentale. În cea de-a doua variantă, Ion Antonescu cerea suveranului
aprobarea pentru a încheia armistiţiul. Cea de-a treia ipoteză consta în persistenţa lui Ion
Antonescu în continuarea războiului. Conform lui Emilian Ionescu, prima ipoteză era
apreciată drept cea mai convenabilă, în ipoteza a doua urmau să i se pună anumite
condiţii (neprecizate) lui Ion Antonescu, iar cea de-a treia posibilitate era considerată
inadmisibilă, singurul răspuns fiind demiterea şi arestarea imediată a mareşalului, chiar
în incinta Palatului Regal. Pentru această eventualitate, a fost formată o echipă, alcătuită
din trei plutonieri majori (Bâlă, Rusu şi Cojocaru), sub comanda maiorului Anton
Dumitrescu, subordonat lui Emilian Ionescu 3.
Colonelul Gheorghe Teodorescu îşi începe declaraţia prin menţionarea faptului
că în anul 1944 era căpitan şi comanda o companie din Batalionul de Gardă. Primele
informaţii despre intenţia concretă a arestării guvernului Antonescu i-au parvenit în
intervalul 15-20 mai 1944, de la maiorul Anton Dumitrescu, acesta precizând că
acţiunea se va petrece „în scurt timp", sub conducerea generalului Constantin
Sănătescu, în colaborare cu colonelul Emilian Ionescu. În acest context, căpitanul de
atunci Gheorghe Teodorescu a fost mutat la Sinaia, pentru a pregăti compania, revenind
la Bucureşti spre sfârşitul lunii iulie 4 • După revenirea în Capitală, acelaşi Anton
Dumitrescu îi comunică faptul că arestarea mareşalului şi „cererea de armistiţiu" se vor
petrece simultan, „în jur de 26 august" 5• Despre discuţiile de la Palatul Regal, Gheorghe
Teodorescu nu îşi aminteşte prea multe, menţionând doar întărirea pazei cu o grupă de
militari înarmaţi cu aruncătoare de flăcări, şi, respectiv, cu un pluton de tancuri din
Regimentul 2 Care de Luptă 6 •
În privinţa zilei de 23 august, declară că decizia de arestare a lui Ion Antonescu
i-a fost comunicată tot de către maiorul Anton Dumitrescu, „pe la orele 9-10". Ca
urmare, a început să ia o serie de măsuri: „la ora 11, am adunat compania, le-am vorbit
(despre ce?, n.n.), a scos muniţia din magazie, am repartizat-o pe grupe şi plutoane şi,
după ce le-am dat masa de prânz, am ordonat ca toată lumea să aştepte. Toţi ofiţerii şi
subofiţerii au primit ordin să rămână în cazarmă". Ulterior, maiorul Anton Dumitrescu
Buzeşti
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ar fi ordonat desemnarea a doi subofiţeri, „pentru a-1 ajuta la acţiunea ce se va executa
în Palat". O altă grijă a complotiştilor a fost ca nimeni din escorta celor doi Antoneşti să
nu scape, pentru a nu se divulga cele petrecute la Palat. Conform lui Gheorghe
Teodorescu, la ora 14,30, pregătirile erau încheiate 1• După ce relatează actul arestării
mareşalului şi a altor demnitari din guvernul său, Gheorghe Teodorescu aminteşte că
Atta Constantinescu ar fi venit din proprie iniţiativă la Palat, în seara de 23 august 1944,
fiind însă condus la un loc cu ceilalţi miniştri arestaţi, în cazinoul popotei ofiţerilor 2 •
Dinu I. Cojocaru declară că în anul 1944 era încadrat în Batalionul de Gardă,
aflând undeva în perioada I 0-12 iunie 1944 de la căpitanul Teodorescu, despre planurile
de schimbarea regimului, inclusiv prin arestarea lui Ion Antonescu. Fostul plutonier
major menţionează şi el aducerea batalionului de la Sinaia la Bucureşti în cursul lunii
iulie. În perioada efectuării serviciului de gardă la Palat, i-a văzut pe viitorii generali
Emilian Ionescu şi Dumitru Dămăceanu venind să discute cu regele şi i-a auzit spunând
că regimul antonescian avea să cadă cât de curând 3 . Despre evenimentele imediat
premergătoare arestării mareşalului, din ziua de 23 august 1944, Dinu Cojocaru
menţionează reuniunea companiei conduse de căpitanul Gheorghe Teodorescu,
desfăşurată la ora 12, când a fost comunicată şi informaţia despre iminenţa arestării lui
Antonescu. Patru ore mai târziu, cei trei plutonieri (Cojocaru, Rusu şi Bâlă) au plecat
într-o încăpere din Palatul Regal, alături de Anton Dumitrescu 4 •
Dumitru Bâlă arată că el cunoştea ideea înlăturării lui Ion Antonescu încă din
luna aprilie 1944, de la maiorul Anton Dumitrescu. Pentru perioada premergătoare lui
23 august 1944 menţionează vizitele la rege ale lui Niculescu-Buzeşti, Gheorghe
Mihail, Lucreţiu Pătrăşcanu, Titel Petrescu, Brătianu (Dinu?, n.n.), Maniu, Sănătescu şi,
mai rar, Vasiliu-Răşcanu. Ordinele privind pregătirea loviturii de stat le primea de la
Emilian Ionescu, fie direct, fie prin intermediul lui Anton Dumitrescu 5 • Pentru ziua de
21 august 1944, Dumitru Bâlă îşi atribuie prezenţa în escorta cu care regele Mihai se
întorcea de la Sinaia la Bucureşti 6 , amănunt ce vine în contradicţie cu declaraţiile lui
Emilian Ionescu pe marginea acestui fapt. De asemenea, Dumitru Bâlă menţionează o
apariţie meteorică a lui Mihai Antonescu la Palatul Regal, în fatidica zi de 23 august
1944, în jurul orei 13. Chemat de rege, Mihai Antonescu ar fi plecat, după o discuţie cu
acesta, urmând a se întoarce mai târziu, împreună cu Ion Antonescu. Ulterior plecării lui
Mihai Antonescu, regele l-ar fi chemat, înmânându-i cheile de la fişetul aflat la etaj şi
explicându-i modul de închidere şi de deschidere, pentru a încheia cu următoarea frază:
7
„Dacă va fi nevoie, aici îi închizi!" •
Dumitru I. Rusu se prezintă în deschiderea declaraţiei sale, ca fost plutonier în
Batalionul de Gardă Regală, având funcţia de subofiţer cu aprovizionarea. Despre
perioada de dinainte de 23 august 1944, nu menţionează decât zvonurile privind
schimbarea guvernului, ruperea alianţei cu Germania şi încheierea armistiţiului,
8
existenţa unor grupuri conspiratoare, dar şi evadarea unor comunişti din închisori •
Pentru ziua de 23 august, menţionează mai întâi chemarea la maiorul Anton
Dumitrescu, la ora 8 dimineaţa, când i se spune să nu părăsească postul (spaţiul
cazarmei), având de îndeplinit o misiune importantă şi secretă. Ordinul este reiterat spre
prânz (orele 11-12), cu adăugirea că, la misiunea menţionată aveau să participe şi
plutonierul Bâlă Dumitru şi sergentul major Cojocaru, cu care i se cere să nu ia
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deocamdată legătura.

„Mi-a dat de înţeles care va fi m1s1unea, fără precizări însă,
trebuie să se termine odată cu această urgie a războiului, din dorinţa lui
Antonescu". În orele următoare, i-au fost oferite mai multe detalii despre audienţa celor
doi Antoneşti şi eventualitatea arestării acestora. La întrebarea sa, dacă acţiunea de la
Palat avea să fie suficientă sau este numai o parte a unui plan mai vast, a primit
răspunsul că „Totul este organizat, totul este pus la punct (mai puţin un acord bilateral
scris, cu Uniunea Sovietică şi aliaţii acesteia, n.n.)" 1•
Desfăşurarea propriu-zisă a audienţei regale şi evenimentele petrecute la
Palatul Regal în ultimele opt ore ale zilei calendaristice de 23 august 1944 nu fac
obiectul articolului de faţă, ele putând fi abordate într-o contribuţie istoriografică
adăugând că

ulterioară.

În concluzie, dincolo de subiectivismul autorilor, de unele inadvertenţe între
acestora, mai ales din punct de vedere cronologic, se cuvin remarcate câteva
elemente. Astfel, cei cinci memorialişti citaţi preferă să folosească, pentru actul de la 23
august 1944, titulatura din perioada imediat consecutivă acestuia, anume cea de
„lovitură de stat", folosită fără complexe în perioada ante-comunistă. De asemenea,
trebuie să menţionăm rolul recunoscut regelui Mihai şi al generalului Constantin
Sănătescu în desfăşurarea evenimentelor, blamarea lui Iuliu Maniu, dar şi imaginea
neutră care se degajă în privinţa lui Lucreţiu Pătrăşcanu, încă nereabilitat.
REZUMAT:
declaraţiile

La finele anilor 50 ai secolului trecut, în România comunistă s-a dat semnalul
pentru re-evaluarea istoriografică a actului de la 23 august 1944, prin evidenţierea
importanţei factorului intern. În acest context, în luna februarie 1960, au fost luate
declaraţii de la mai multe cadre militare participante la pregătirea şi înfăptuirea actului
respectiv: Emilian Ionescu, Gheorghe Teodorescu, Dumitru Bâlă, Dumitru Rusu şi Dinu
Cojocaru. Pe lângă subiectivismul memorialiştilor şi unele inadvertenţe cronologice
între declaraţiile acestora, putem remarca folosirea sintagmei lovitură de stat pentru
momentul 23 august 1944, ca şi recunoaşterea rolului jucat de monarh şi de unii ofiţeri
superiori în desfăşurarea evenimentelor, dincolo de inevitabila supra-evaluare a
participării comuniştilor din România.

'Ibidem, f. 44-45.
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Atitudinea lui Valter Roman faţă de problema
Transilvaniei în contextul perioadei 1940-1947.
Trădare, minciună şi manipulare.
Dr. FLORIN ŞANDRU
Istoric, J.N.S. T. -Academia Română

Anul astral I 9 I 8 a consemnat sfărşitul primei conflagraţii mondiale şi victoria
principiului naţional modem asupra pretinselor drepturi istorice ale imperiilor
multinaţionale, iar în acest context s-a produs Unirea cu Patria Mamă a provinciilor
româneşti ale Basarabiei, Bucovinei şi la I Decembrie I 9 I 8 a Transilvaniei. Actele
unificatoare din anul I 9 I 8 au fost consacrate pe plan internaţional prin sistemul
tratatelor de la Paris din I 9 I 9- I 920 între care şi tratatul cu Ungaria, semnat la Trianon
la 4 iunie 1920. Răspunzând unor obiecţii ale delegaţiei maghiare, preşedintele francez
Alaxandre Millerand scria: "O stare de lucruri, chiar milenară, nu poate dăinui dacă este
contrară dreptăţii şi voinţei popoarelor [ ... ]. Din cauza amestecului de popoare din
Europa Centrală şi de Est, este inevitabil ca nuclee de populaţie maghiară să intre sub
stăpânirea altor state".
În anii interbelici drepturile româneşti asupra Transilvaniei au fost contestate de
către forţe extremiste şi duşmane ale democraţiei liberale, atât din dreapta eşicherului
politic (regimul hortist şi iredenta maghiară), cât şi dinspre extrema stângă (comintemul
şi secţia sa din interiorul României Mari, anume partidul Comunist din România).
Un moment dramatic în istoria relaţiilor internaţionale, 1-a constituit Pactul Ribbenttrop
- Molotov din 23 august 1939 care a spulberat fie şi temporar mitul incompatibilităţii
geopolitice şi ideologice între Germania nazistă şi Uniunea Sovietică. Totodată, s-a
deschis larg calea spre a doua conflagraţie mondială şi spre izolarea statelor central şi
est europene beneficiare ale tratatelor de la Paris din anii I 9 I 8- I 920.
In noile condiţii, relaţiile diplomatice sovieto-ungare au fost restabilite, după
câteva luni de întrerupere, datorată aderării statului maghiar la Pactul Anti Comintern,
în februarie I 939. Deşi opina publică ungară a manifestat simpatie faţă de rezistenta
finlandezilor în faţa colosului sovietic, guvernul de la Budapesta îşi lega anumite
speranţe de redobîndire a Transilvaniei tocmai de ostilitatea URSS faţă de România.
Astfel în convorbirile de la 6-7 ianuarie I 940 de la Veneţia, ministrul de externe al
Ungariei, contele Csaki a precizat că ţara sa doreşte să obţină de la România un teritoriu
de minimum 50.000 de km pătraţi şi maximum 87.000 de km pătraţi şi că aceste
revendicări vor fi făcute publice în una din următoarele situaţii ipotetice: I. revoluţie
bolşevică în România. 2. masacrarea minorităţii maghiare din România. 3. cedarea de
teritorii româneşti către Uniunea Sovietică sau Bulgaria. Dacă primele două situaţii
ipotetice ţineau de domeniul fanteziei, cea de-a treia a devenit realitate în urma
ultimatumului sovietic din 26 iunie I 940 şi a ocupării Basarabiei şi nordului Bucovinei
de către URSS.
Guvernul maghiar a privit cu satisfacţie această lovitură grea dată unităţii
naţionale româneşti şi a sondat terenul pentru obţinerea sprijinului sovietic contra
României, în condiţiile în care Germania, vital interesată în aprovizionarea cu materii
prime din sud-estul Europei, nu dorea nici un fel de tulburente în această parte a
bătrânului continent. Răspunzând unui demers al ministrului ungar la Moscova Istvan
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Kristoffi, la 4 iulie 1940 Molotov a asigurat Ungaria de atitudinea favorabilă a URSS în
disputa cu România. În următoarele săptămâni relaţiile româno-ungare s-au tensionat
progresiv, iar discuţiile directe bilaterale de la Turnu Severin (16-24 august 1940) nu au
dus la un nici un rezultat, prefigurându-se posibilitatea unui conflict armat între cele
două ţări, ceea ce contravenea total intereselor Germaniei în zonă, dar ar fi deschis
Uniunii Sovietice calea spre dobândirea de teritorii şi influenţă în regiune, dincolo de
prevederile Pactului Ribbentrop-Molotov.
În circuitul istoriografic au fost valorificate mai multe documente sovietice,
maghiare, italiene etc. care converg în a indica existenţa unei înţelegeri sovieto-ungare
în a treia decadă a lunii august 1940, având ca finalitate stabilirea graniţei comune pe
Carpaţii Orientali, prin ocuparea Transilvaniei de către Ungaria şi a Moldovei de către
URSS.
Prin Dictatul de la Viena din noaptea 29 spre 30 august 1940, Hitler a impus o
pseudo-soluţie problemei Transilvane, conformă propriilor sale interese; astfel România
a fost obligată să cedeze Ungariei un teritoriu de 43.649 km pătraţi, primind în schimb
garanţii din partea Puterilor Axei pentru teritoriul rămas. Aceste garanţii au intrigat
Uniunea Sovietică, oricum nemulţumită că nu fusese consultată. De altfel instrucţiunile
Cominternului către Partidul Comunist din România prevedeau combaterea Dictatului
de la Viena, spre deosebire de problema Cadrilaterului, unde era susţinut punctul de
vedere bulgar.
Posibilitatea unei noi conivenţe sovieto-maghiare defavorabile României, în
problema Transilvaniei a apărut efemer la 22 iunie 194 l, când România s-a alăturat încă
de la început Germaniei în războiul contra URSS, în timp ce Ungaria a făcut acest lucru
după cinci zile, ca urmare a unor pretinse atacuri aeriene sovietice asupra unor oraşe din
teritoriul dobândit de Ungaria pe seama Cehoslovaciei în 1938-1939. În zilele imediat
următoare lui 22 iunie 194 l, Molotov a oferit sprijin Ungariei pentru obţinerea întregii
Transilvanii, la sfârşitul războiului, cu condiţia ca Ungaria să nu atace Uniunea
Sovietică.

În perioada războiului, pe măsură ce se prefigura tot mai clară înfrângerea
Puterilor Axei şi implicit extinderea sferei de influenţă sovietice în Europa de Est, la
Moscova au început să fie elaborate şi discutate diverse planuri de organizare politicoteritorială a Europei răsăritene sau mai concret spus de trasare şi retrasare a graniţelor
între viitoarele state, cel puţin formal independente. Astfel la nivelul unor structuri şi
comisii specializate a fost discutată şi viitoarea soartă a Transilvaniei.
Se vehiculau, mai ales în cercurile anglo-americane scenarii de înfiinţare a unor
federaţii supra-naţionale (Dunăreană, Balcanică, Central-Europeană, Scandinavă, etc.),
însă aceste proiecte nu s-au bucurat de înţelegere din partea Uniunii Sovietice, fiind
dezavuate la data de 1O ianuarie 1944 într-o notă a şefului Comisiei NKID, al URSS, 1
M. Maiski, adresată lui Molotov. În acelaş document se preciza: "Decizia de arbitraj
privind Transilvania trebuie să fie revizuită în conformitate cu principiul national. dar
cu favorizarea României. care după cum s-a mentionat mai sus. după război va trebui să
încheie un pact de ajutor reciproc cu Uniunea Sovietică, devenind astfel un factor
important al apărării noastre în partea de sud-est". Din punct de vedere sovietic
problema graniţei sovieto-române fusese rezolvată la finele lunii iunie 1940 1•
În cadrul condiţiilor minimale de armistiţiu prezentate de URSS României la 12
aprilie 1944 şi ameliorate la finele lui mai, figura şi promisiunea anulării Dictatului de
la Viena, implicit a redobândirii graniţei interbelice 2 •
'Problema /ransilvană. Dispula Jerilorială româno-maghiară şi URSS 1940-1946. Documente din arhivele
sub redac1ia Onufrie VinJeler şi Diana Tetean, Editura Eikon, Cluj Napoca, 2014, doc. 53, pp. 260274.
2
Ibidem, doc. 54, pp. 275-276.
ruseşti,
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Problema Transilvană a mai fost abordată în cadrul NKID în iunie 1944, sub
fostului ministru de externe M. M. Litvinov (Meier Wallach), fiind
vehiculate mai ales două soluţii: 1. retrocedarea Transilvaniei către România, însă
numai cu condiţia renunţării la Basarabia şi nordul Bucovinei şi a alinierii la politica
externă a URSS. 2. crearea unui stat independent transilvănean 1•
Printre fruntaşii din mişcarea comunistă internaţională care şi-au exprimat
părerea în această chestiune s-a numărat şi Valter Ernest Neulander (Roman), născut
la Oradea în anul 1913. Astfel la 28 iunie 1944 acesta a adresat o scrisoare Comisiei
prezidate de Litvinov sub titlul: Despre problema Transilvaniei. În viziunea lui Valter
Roman Transilvania forma o zonă unitară din punct de vedere geografic, locuită
de un amestec indisolubil de români şi maghiari. Dictatul de la Viena, considera
autorul, venea în contradictie cu situatia etnică, economică, istorică şi natională.
De aici deriva şi prima propunere, anume restabilirea unitătii teritoriului
transilvan. Semnatarul scrisorii aprecia că unitatea Transilvaniei nu trebuia
realizată nici în cadrul Ungariei, nici al României, tări considerate vinovate de
participarea războiului antisovietic, ci solutia optimă ar fi fost după părerea lui,
independenta Transilvaniei, o independentă sub patronajul Uniunii Sovietice 2.
Pe marginea acestui document, cercetătorul ex-sovietic de origine azeră Tofic
Musliomovici lslamov arată că, indiferent dacă viziunea expusă de Valter Roman era
una strict particulară. sau reprezenta punctul de vedere al unui grup cominternist, acesta
a fost de fapt singurul punct de vedere cunoscut si dezbatut de către Comintern din
initiativa lui Valter Roman.
Ulterior după ce Transilvania a revenit în componenta statului român, Valter
Roman a prezentat comuniştilor români şi posteritătii o altă versiune asupra
rolului său în problema Transilvaniei. Deosebit de critic la adresa liderilor comunişti
maghiari şi a revendicărilor acestora în Transilvania, atât din perioada războiului, cât şi
ulterior, Valter Roman invocă o scrisoare din 24 iunie 1944, în care susţine cu tărie
necesitatea revenirii Transilvaniei la România 3 . Totuşi scrisoarea respectivă nu a fost
găsită în arhiva Comisiei Litvinov, de unde rezultă cu certitudine faptul că este
vorba de un document elaborat ulterior evenimentelor din 1944 şi antedatat, spre
conservarea pozitiei privilegiate a autorului în cadrul regimului comunist din
România, regim care se distanta tot mai evident de trecutul său antinational şi
stalinist. O anticipare a redactării acestei scrisori o constituie interventia lui Valter
Roman în cadrul Plenarei C.C. al P.M.R. din zilele de 30 noiembrie - 5 decembrie
1961 4 .
preşedinţia

1

Ibidem, doc. 55, pp. 276-282; doc. 56, pp. 282-291.
11cJJaMOB T. M„ noKHBailnoea T. A„ Bocmo'll/aJI fa1pona 8 ClL1080.\I no.le He.1UKUX Oep.J1Ca8.
Tpa11cu1h8a11cKuu Bonpoc. 1940-1946 ?OObl, l1JnaTeJJb PoccHilcKaR AKaneMHR HayK-l1HCTHTyr
CJJaBRHOB!leHHR, 11HJ]PHK, MocKea, 2008, C. 154-155 - lslamov, Tofic Muslimovici, Pokivailova, A.
Tatiana, Europa de Est în câmpul de forlă al Marilor Puteri. Problema Transilvaniei între anii 1940-1946,
Moscova, Academia Rusă de Ştiin\e, Institutul de Slavistică, Editura INDRIK, 2008, pp. 154-155, doc. I 03 .[\OK. N2. 103 = ABn P<l>. (TaM lKe.) <l>. 0512. 1944. On. 4. n. 24 . .[\. 207. Jl. 1-3; doc. 104 =.[\OK. N2. 104 =
l1cJJaMOB T. M. no no8oOy peaKlfllll 8 Py.Wbllllll/ I/a Kl/U,,Y „ Tpa11Cll.1b8al/CKUU 8lmpoc. Be11?epcKo-py.1<hl/ICKUU
meppumopua1h11h1u cnop u CCCP. 1940-1946. /10K_v.we11mb1 poccuucKux apxu8o8. M. 2000" li Ho8aJ1 u
1108euwaR ucmopuR. 2000. N2 6. C. 166.
3
A.N.J.C„ Vaher Roman, Amintiri, Bucureşti, Noiembrie 1972, Fond Arhiva Centrală a C.C. al P.C.R.
Colecţie nr. 60 (amintiri-memorii), Dosar nr. 676, ff. I-li, 1-40; l1cJJaMOB T. M„ noKHBaHJJOBa T. A„
Bocmo411aR EBp<ma.„ C. 155-156 - lslamov, Tofic Muslimovici, Pokivailova, Tatiana A„ Europa de Est .. „
pp. 155-156, doc. I05 - .[\oK. N2. I 05;Roman Valter, File din trecut (Scrisoarea adresată lui M. M. Litvinov cu
privire la Transilvania), Editura Militară, Bucureşti, 1971, p. 255.
'Cătănuş, Dan, A doua destalinizare. Gheorghe Gheorghiu-Dej la apogeul puterii. Prefaţă de Florin
Constantiniu, Editura Vremea, Bucureşti, 2005. pp. 234-250.
2
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Înainte de 23 august 1944 printre adepţii formării unui stat transilvănean
independent s-a numărat şi academicianul sovietic Evgheni Tarle care a adresat o
scrisoare Comisiei Litvinov la l iulie 1944, aducând argumente preponderent
geopolitice. Academicianul sovietic lua în calcul posibilitatea revenirii întregii
Transilvanii la România, însă în acest caz Uniunea Sovietică ar fi trebuit să ceară
"compensaţii serioase".
La 15 iunie 1944 comandantul Frotului II ucrainean,maresalul Rodion
Malinovschi reliefa importanţa Transilvaniei pentru conştiinţa colectivă
românească (în România, Transilvania este socotită Leagănul natiei române), întro scrisoare către Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice 1•
După 23 august 1944, România a putut să-şi prezinte revendicările în privinţa
Transilvaniei de pe poziţii mai favorabile, ca aliat de/acto al Coaliţiei Naţiunilor Unite.
Prin Convenţia de Armistiţiu semnată în noaptea de 12 spre 13 septembrie 1944 la
Moscova se prevedea nulitatea Dictatului de la Viena, însă în privinţa restabilirii
graniţei româno-ungare din perioada interbelică se păstra o anumită doză de
ambiguitate, prin formularea "Transilvania întreagă sau în cea mai mare parte a ei
urmează să revină României".
Încercarea lui Miklos Horthy de a încheia pace separată cu Naţiunile Unite a eşuat,
iar Ungaria a rămas, cu excepţii relativ minore, de partea Germaniei hitleriste, împotriva
Uniunii Sovietice. La rândul său, Uniunea Sovietică a folosit problema transilvană ca un
instrument de presiune şi şantaj asupra României, menţinând teritoriul respectiv sub
adiminstraţie proprie până după instaurarea guvernului Petru Groza, un instrument de
comunizare a ţării. La data de 4 noiembrie 1945 au avut loc alegeri în general libere şi
corecte în Ungaria, în urma cărora Partidul Micilor Proprietari a obţinut 57% din voturi,
iar social-democraţii şi comuniştii câte 17 procente. (Chiar ambasadorul român la
Moscova Iorgu Iordan îşi exprima în faţa lui Vâşinschi la 16 noiembrie 1945,
îngrijorarea faţă de recunoaşterea guvernului de la Budapesta de către occidentali şi faţă
de satisfacţia anglo-americanilor pentru rezultatele electorale din Ungaria}2.
Nu lipsit de importanţă rămâne faptul că în faimosul acord de procentaj Churchil Stalin din octombrie 1944 România era plasată net în sfera de influenţă a URSS cu 90
procente în timp ce în cazul Ungariei, raportul era 50% la 50%, astfel, un timp, anumite
cercuri anglo-americane au nutrit iluzia că Ungaria nu va fi sovietizată, destin pe care
România, oricum nu-l putea evita. În consecinţă unii diplomaţi occidentali au exprimat
în cadrul Conferinţei de Pace de la Paris 1946-194 7, obiecţii faţă de revenirea integrală
a Transilvaniei la România, exprimând o relativă înţelegere faţă de revendicările
Ungariei, restrânse progresiv de la 20.000 de km pătraţi la 16.000 km pătraţi, apoi
12.000 km, pătraţi şi în cele din urmă la 4.000 km pătraţi. Totuşi în momentul deciziei
finale din cele 12 voturi în comisia de specialitate a Conferinţei de la Paris, 1O au fost în
favoarea României, iar dominioanele britanice Australia şi Uniunea Sud Africană s-au
abţinut.

1
11cnaMOB, T. M., noKl!BaHJIOBa, T. A., Bocmo~HaJl EBpona ... ,C. 160-161 - lslamov, Totic Muslimovici,
Pokivailova, Tatiana A, Europa de Est ... , pp. 160-161
2
Ciuceanu, Radu, ... ,Misiunile lui A. I. Vâşinschi în România. (Din istoria re/afiilor româno-sovietice, 19441946). Documente secrete, Ed. lnsitutul Na\ional pentru Studiul Totalitarismului-Academia Română Academia Rusă de Ştiinţe. Institutul de Slavistică şi Balcanistică. Arhiva de Stat a Federaţiei Ruse, Bucureşti,
1997, pp. 16, 96-99, 103-105, 165, 186-188, 209-21 O.
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MO)l(Hlde peweHHJI TpaacHJJLBaHcKoii npo6neMbl 6e3 BCJ1Koro orpaaH'leHHJI. OcHOBHblMH MO)l(HO C'IHTilTL cneJzyJ<>Il.Ufe:
1. Cesepawi: TpaacHJJLBa.HIDI, orropncyTIUI OT P)'MLIHHH cornacao pemeHHJ:O &Toporo BencKoro ap6mpuca oT 30 asryCTa 1940 r., B03BpamaeTC.ll PyMJ.uum;
2. Ceaepnu TpaHCHJILBaHHJI oCTaerc.11 B cOCTaBe BeurpeH;
3. TpaacHJJLBaaHJI B~eJIJ1ere.11 B caMOCTO.llTem.aoe rocy.napcTBo no.11
naTpC>naTOM CCCP.
E.nenCTBeHHhlii BBpHaHT, KOTOphlii ne ~anc.11, 3TO npHcoe.neHenHe Tpaucen&BaHHH K CCCP.
TOM, 'ITO cy~ecT&oaana H TillUUl aJn.TepH8THBa, CBH,AeTem.CTByeT
KOJIJieKTHBHoe nHCLMO :>KHTI:neii ye3.na Canap.n B Cesepaou TpaacHJJLBaHHH, nanpasneHHoe no3JJ:Hee, B asryCTe 1945 r., qepe3 coBeTCKYJ:O soenHyK> 8,D;MHHHCTp8.UHJ:O B P}'MLIHHH, C npocLOOH «yrBep.zurn, He3aBHCHMOCTh.
TpaucHJILBaHHH» (e ,llCitCTBHTCni.nocm pe'li> mna o caMoonpe.nenenHH
KpU H ero asronoMHH B cOCTase CCCP) H <<npHCOCAHHHTL K CoaeTCKOMY
Co103)'>>, 6yuani.no «KaK rocy.napcno».
Ileci.Mo )l(HTCJieH ,llaneKoro OT nempos noJ1HTHqecKoH >KH3nH Tpaucwu.saHHH pllHona, r.ne 6oru.WHHCTBO COCT8.BJlJIJIH BCHIJH.I, ony6.1DfKOBaHO aBTopaMH _B c6opHHKe «TpaHCHJILBaHCKHH eonpoc». KaK BH.AHO, B
TOHKOCTJIX Me)l(JJ:}'Hapo.n.noro npasa a&TOpLI He pa36HpanHCh. «Mbl He
JJ:OJI)l(HLJ on1ocHTLCJ1 HH K pyMhl.HcKOMY, HH K searepcKoMy rocy.napcTBy,
TaK KaK K KaKOMY rocy,n:apcny MLI ne npecoe,zunmJIHci. 6LI, noKoii TPBHCHJILBBHCKHM napO,llaM ne 6y,lleT o6ecne'len», - DHCMH >KHTCJIH yeJ,lla,
06pama.11c1> K MHpnOH KOHcpepennHH 102.
li,lleJ:O neJaBHCHMOr ' aHCHJILBaHCIC
npHB1IC'ICHHldC B Ka'ICCTBC 3KCD TOB p
PoMan, a TaIOKe aKBACMHK .B. T
HHOBa
H o6napY°)Ken, B 'laCTnocTH,
B M'aTepHanax KoM
enrepecneiiwIDi AOKYMCHT - JanHcKa Bam.TCpa PoMaua no,ll H83BaueeM
<<l< aonpocy o TpaucHJJLBaHHH», ,n:aTHpoBaHHaJI 28 HJOHll 1944 r. A1nop
3Toro npHMC'laTCJILHoro ,llOK)'MCHTil - cperypa He pJ1,Z1.0BaJ1. Oa sH,ZUlhlH
.11eJ1TCm. P)'Ml>IHCKOH KOMM)'HHCTH'ICCKOH napTHH B nepHo.n; Me:>I<.llY .n;BYM.lf
MHpOBLIMH aoAnaMH, WTBTHhlH COTPy.n;nHK HcnonKOMa KoMHnTepHa,
noKa urra6 MHpoaoro KOMMYUHCTH'ICCKoro .n;sIDKenH.11 He «caMopacnycTHJIC.11». Ko epeMenH cocTasJieHIDI JanHCKH B. PoMau, cornacHo o<tiHUHani.noA cnpasKe MH,ZJ;, 'IHCJIHJJc.11 «OTBeT. pe.n;aKTOpoM pyM. pe.n;aKUHH a
HHcnnyre N2 205 npH UK BKI1(6)», a no CYTff, oT.n;eneHHJI Toro )l(e MKKH, qy.necablM o6pa30M BHOBL poAHBwerocJ1. A )l(HJI B. PoMaa B 3Ha.Me\ HTOH B HCTOpHH MHpoBOro KO~IDKeHIDI rOCTHHHUe <<JIJoKC», KOMna-
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11cJJaMOB T. M„ IToKHeaiinoea T. A„ Bocmo'lmm E6pona 6 cu.w6oM noRe 6e.wKux
oep:J1Ca6. TpaHCURb6aHCKUU 60npoc. 1940-1946 200bl, 113.LJ.aTeJJb PocCHHCKall AKa.LJ.eMHll
Hayi<-11HCTHTyr Cnael!HOB.LJ.eHHll, HH,ll,PHK, MocKea, 2008, C. 154-155 - Islamov,
Tofic, Muslimovici, Pokivailova, A. Tatiana, Europa de Est în câmpul de forţă al
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Marilor Puteri. Problema Transilvaniei între anii 1940-1946, Moscova, Academia
2008, pp. 154-155, doc. 103 .[{oK. NQ. 103 = ABO P<l>. (TaM )i(e.) <l>. 0512. 1944. Orr. 4. n. 24 . .[{. 207. Jl. l-3.
Rusă de Ştiinte, Institutul de Slavistică, Editura INDRIK,

BeH2epo-pyMb1HCKUU meppumopuQllbH&IU cnop u n03UllUR Be/lUICICC oep:NCaB...

155

265. l>yJlY'fH BDIXO.!UleM H3 Tpa.HCHJIJ>Ba.HHH, ou, no ero cnoaa.M, xopowo noHHMaJl «BCIO cnO:lKHOCTb, pa.3H006pa.JHOCTb H oco6eHHOCTI. Tpa.H-

Ta

CHJlbBa.HCJCOro Bonpoca», OT'ICTnHBO OC03Ha.BaJl, 'ITO B 3TOM xpae, Me)K,ll)'
Tucoii u KapnaTS.Mu, <OKHByr B O.JlHOM Hepa:J.n.eni:.HoM KOHI'nOMepaTe py-·
MhlHbl u Bettrpi:.rn. OcHOBHaJI n.n.eJI 3llJJHCJCH, rnaBHoe ee ucxo.11;11oe nono)l(eHne -

ne.n.ennMocn. H e.D.HHCTBO Tpa.HCHJlbBaHHH, pa:J.n.eneHHOH Ha ,D;Be

'laCTH no Bone fHTnepa. «31-oT nponJBOru.HblH aKT, no.nqepKHBan Baru.Tcp PoMaH, opoTHBOpe'IHT 3KOHOMH'leCKHM, HCTOpH'lecKHM, Hauuoilaru.HhlM H 3THH'leCKHM coo6p3)1CeHHJIM: KaK CCJI}f 6hl 0Tpe38Th O,llHoro HJ CHa.MCICHX 6nHJHCUOB, He Morymux )l(HTh 0,llHH 6eJ .npyroro». OrclO.lla H
BOCCTaHOBHTb e,!lHHCTBO KpaJI; BTOpoe c.ne- ,
rrepBoe npe.n.no>KeHHe na.Tu ero Ca.MOCTOJITem.HblM HC3a.BHCHMhlM rocy,llapcTBOM. «11.neJI Ca.MOCTOJITCnl>HOCTH Tpa.HCHnbBaHHH, nucan a.BTOp, HMCCT CBOH Tpa.zutIJ,HH u KopHH .KaK cpe.z:i;u TpaHCHJIJ>BaHcKHX pyMldH, TaK H cpe.zut BeHrpoB.
HCTOpH'leCKHC

lPaKThl

CBHJJ;CTeJll>CTB}'JOT O COBMCCTHOH MHpHOH :>ICHJHH

BCHrpOB H PYMbIH B Tpa.HcHJlbBaHHH B Te'leHHe cronCTHii». Ey.ziy.m

y6e-

)l(JlCHHWM KOMMyHHCTOM, a KOMnapTHJl B rOAhl BOHHbl BblCTYOana Ja JUUCBH.11.aIJ,HIO pemeHHH BeHcKoro ap6UTpaJKa H BXOlKJlCHHe Tpa.HCHJll>Ba.HHH B
cOCTa.B }>yMl:dHHH, PoMa.H paccMaTj>HBan caMoCToJITeni:.uocn. ee KaK «BpeMCHHoe H nepeXO)lHOC peweHHe», npe)lBH.D.en CBCTnoe 6y.izymee HapO.Zlo~
eruoua «npH COBCTCKOM c-rpoe B ,ll,yHaHCl(OM- 6acceAHe». PyMldHCKHH
OMM}'HHCTH'feCKHH ~o3pwtean npOTHB nepe,lla'IH TpaHCHni:.BaHHH
.&K PyMhlHHH, TaK H BeHrpHH, nonaraJ1, 'ITO npucoe.D;IUleHHe KpaJI K o.n-

~

oii HJ 3THX CTpaH 6blJIO ~ pa.BHOCHnbHO <<Harpa.ne» Ja }"faCTHe B rpa6H-

Cnl>CKOH BOHHC fHTnep~
'
Bbl.ZlBHraJI npe.n.no)l(CHHe o C03.llaHHH caMOCTOJITeni:.Horo TpaHcnni:.- '

BaHCKoro rocy.n.apCTBa,

B. PoMaH

HCXO.llHn HJ CTpCMnCHHJI npelK,Zle Bcero

pa.3 H Ha.BCer.na DOKOH'IHTb c pacnpJIMH .llByx H~OB TpaHCHnbBaHHH H
BettrpHH u PyMwHHH~_) KoHe'Ulo, Y'fHTblBaJI
cno)l(Hble ycnoBHJI, B KOTOpblx uaxo,llHJIHCb pa6oTHHICH KoMHHTepHa, a

.llByx coce,llHHX CTpaH -

TalOKC Heo6XO.llHMOCTh CTpO>KaHwero co6nlO.llCHHJI DapTHHHOH ,!UfCIJ,HDnHHbl H DOBHHOBeHHJI nl06LIM yt<a:Ja.HHJIM KOMHHTepHOBCKOro pyt<OBO.ZJ;CTsa, HenL3JI c DOnHOH yBepeHHOCTblO OTBCTHTh, 6blJIO nH :no DHCbMO nno.llOM nH'IHblX y6e)l(JlCHHH Ca.Moro a1nopa, ero Jl}f'IHhIM MHCllHCM HnH :>Ke
OHO 0Tp3)1CaJJ0 BJrJlJl,lUd KaKOH-TO rpyrrm.1 HJlH OT.!lCJll>HLIX

mm. c KOTOpld-

MH o6wancJI B TO BpeMJI B. PoMaH. 0.JlHaKO OHO, 6eJycnoBHO, COOTBCTCTBOBaJJO HaCTpoeHHJIM H BJrJUl.Zla.M, CBOHCTBCHHhIM .llCJITeJIJIM KoMkHTepHa.
B 1971 r. B Eyxapecre 61JJJ0 ony6JIHICOBaHO a.npecoBa.HHoe M.M. llirrBHHOBY .Zlpyroe DHCJ>MO, KOTopoe Jll(o61J 61dJlo uaouca.Ho Bani:.T«j>OM PoMaHOM. ,l{aTHpOBaHO OHO

24 HIOHJI 1944 r., T. e. 'ICThlpLMJI

.IUUlf" pa.Hee

HcnaMOB T. M., noKMBaHJJOBaT. A., BocmO'IHGR E6pona 6 CUJI060M n011e 6eJIUKUX
âep:J1Ca6. TpaHCWlb6aHcKuu Bonpoc. 1940-1946 2oâb1, l13)J.aTeJJL PoccMHCKIDI AKa)J.CMMll
HayK-l1HCTMTyT CnaBllHOB)J.eHMll, HHJ(PHK, MocKsa, 2008, C. 154-155 - Islamov,
Tofic, Muslimovici, Pokivailova, A. Tatiana, Europa de Est în câmpul de forţă al
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Marilor Puteri. Problema Transilvaniei între anii 1940-1946, Mocova, Academia Rusă
de Ştiinţe, Institutul de Slavistică, Editura INDRIK, 2008, pp. 154-155, doc. 103 - .[(oK.
NQ. 103 = ABil P<l>. (TaM )f(e.) <l>. 0512. 1944. On. 4. n. 24 . .[(. 207. Jl. 1-3; doc. 104 =
.[(oK. NQ. 104 = l1cnaMOB T. M. no noeo)J,y peaKUIHI B PYMblHHH Ha KHHry
„TpaHCHJJbBaHCKHH eonpoc. BettrepcKO-PYMblHCKHH Tepp11rnp11aJJbHblH cnop 11 CCCP.
1940-1946. ,[(OKYMeHTbI pocc11ifcK11x apx11eoe. M., 2000" li HoelUI 11 ttoeeifwall
HCTOpHll. 2000.NQ 6. C. 166.

I'11a6a 3

156

npoi.urnq>OBaHHoro HaMH Bhlllie .z:i;oKyMeHTa, H HJBJietfeHo, !Ca.IC yrBep:>K.naeTCJI aBTopoM ny6nHIC8.IJ,HH, «HJ Jm'IHoro apXHBa Ban&repa PoMaHa>>.
Haxo coMHCHHJI MOJ"YT B03HHJCHYTb npH cpuHeHHH c nHc&MOM

0.n;-

B. PoMaHa

OT

28 HlOHJI 1944 r.

24

HlOHJI IlOJIHOCTblO npoTHBODOJIO)l(}IO CMhlCJIY H CO,D;ep)l(aJ{HlO DOJ],JIHH-

,[{eno He TOJiblCO B TOM, 'ITO co.z:i;ep)l(aHHe IlHCbMa OT

HOro ,n;OIC)'MeHTa, coxpaHHBwerocg B cpoH,Ilax apXHBa BHewHenoJIHTI111ecKoro ee,n;oMCTBa CCCP. B nHc&M:e oT

24 HJOHJI 1944 r. ~p

BblC'I)'IIaeT ~

Ja Heo6xo,nHMOCTb nepe.na11H TpaecHJlbBaHHH PyMhIHHJ(~O~ CoM~(

l1cnaMOB T. M., IloKHBaifnoeaT. A., Bocmo'IHaR E«pona 6 CUJ/060M nofle «eflUKUX
âepJ1Ca6. TpaHCUJlb6aHcKuii «onpoc. 1940-1946 2oâb1, 113)],aTeJJb PoccHHCKall AKa)J,eMHll
HayK-l1HCTHT)'T CnaBllHOB)J.eHHll, HHJ(PHK, MocKea, 2008, C. 155-156 - Islamov,
Tofic, Muslimovici, Pokivailova, A. Tatiana, Europa de Est În câmpul de forţă al
Marilor Puteri. Problema Transilvaniei Între anii 1940-1946, Mocova, Academia Rusă
de Ştiinţe, Institutul de Slavistică, Editura INDRIK, 2008, pp. 155-156, doc. 105 - .[(oK.
NQ. 105 = Roman Valter, File din trecut (Scrisoarea adresată lui M. M. Litvinov cu
privire la Transilvania), Editura Militară, Bucureşti, 1971, p. 255.
Rezumat:
româno-ungare în epoca modernă, chestiunea
transilvăneană nu a fost străină de preocupările diplomaţiei sovietice şi ale
Cominternului. Printre fruntaşii cominternişti originari chiar din Transilvania s-a
numărat şi Valter Ernest Neulander (Valter Roman), devenit demnitar al României
comuniste, calitate în care a pretins că acţionase în anii celui de-al Doilea Război
Mondial pentru revenirea Transilvaniei la România, afirmaţie contrazisă însă de
documentele sovietice din arhiva Comisiei Litvinov.
Problemă

cardinală

a

relaţiilor

Cuvinte-cheie: Comintern, România, Ungaria, Transilvania, Uniunea

Sovietică

Summary:
The cardinal problem of the Romanian-Hungarian relationships in modem times, the
Transylvanian issue, was not unknown to the Soviet and the Comintern diplomacy.
Among the Comintern leaders, natives of Transylvania, were Valter Ernest Neulander
(Valter Roman), who had become leader of the communist Romania, position from
which he pretended that he had acted during the years of World War II for the retum of
Transylvania to Romania, statement contradicted by the Soviet documents in the
Litvinov Comission archives.
Key words: Comintern, Romania, Hungary, Transylvania, Soviet Union

227
https://biblioteca-digitala.ro

Lovitura de Stat din Decembrie 1989 şi impactul
său asupra Revoluţiei române
SAU
Conspiraţia din Decembrie 1989 şi impactul său
asupra Revoluţiei române
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Cuvinte-cheie: context
lovitură de stat, revoluţie

internaţional,

complot, stare de spirit,

disidenţă, opoziţie,

Înlăturarea lui Nicolae Ceauşescu de la conducerea ţării şi, implicit, căderea
regimului comunist din România au generat, în cei 30 de ani de la producerea lor, doar o
istoriografie impresionantă, nu şi o clarificare asupra interpretării evenimentelor
începute înainte de 1989.
Spre deosebire de alte ţări ale blocului sovietic, în România, comunismul a fost
înlăturat prin violenţă, cele mai ample demonstraţii de stradă culminând cu dezonorantul
proces al soţilor Ceauşescu, finalizat cu condamnarea lor la moarte.
În decembrie 1989, căderea regimului comunist era prezentată drept
„revoluţie" atât în ţară, cât şi în afara graniţelor. Ulterior, analiştii politici şi istoricii au
analizat evenimentele, caracterizându-le, adesea, prin interpretări riscante, atât prin
prisma teoriei conspiraţiei şi a loviturii de stat, cât şi prin cea a teoriilor unei revoluţii
sociale.
Stărşitul anului 1989 venise ca un tăvălug peste „dinozaurii roşii" 1• Situaţia în
Europa de Est era următoarea: alegerile libere din Polonia aduseseră la guvernare primul
cabinet neocomunist de după război, condus de Tadeusz Mazowiecki; „Revoluţia de
catifea" de la Praga îl adusese în prim-plan pe disidentul anticomunist Vaclav Havel;
Erich Honeker fusese schimbat de către sovietici, de la conducerea Germaniei de Est,
cu Egon Krenz. Lovitura cea mai puternică a fost dată stalinismului la 9 noiembrie, prin
căderea Zidului Berlinului. În următoarea zi, la Sofia, Todor Jivkov a fost înlocuit, în
urma unei lovituri de palat, cu gorbaciovistul Petăr Mladenov. În Ungaria, Janos
Kadar fusese forţat încă din 1988 să demisioneze din fruntea Partidului Comunist
Ungar, fiind înlocuit cu Karoly Gr6sz 2 .
Glasnostul şi perestroika lui Gorbaciov scoseseră Europa de Est din îngheţul
comunist. Singura redută rămasă era România. În 1989, majoritatea populaţiei din
România, asemenea celor din ţările vecine, era nemulţumită de regimul comunist, cu
toate că, spre deosebire de celelalte, România nu trecuse prin procesul de destalinizare.

Grigore Cartianu, Sfârşitu/ Ceauşeştilor. Sâ mori împuşcat ca un animal sălbatic, Editura Adevărul Holding,
20 JO, p. 23.
~Ibidem, p. 23-24.
1

Bucureşti,
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Responsabilă pentru sărăcia din ţară era politica economică şi de dezvoltare a
lui Ceauşescu, incluzând aici proiectele construcţiilor grandioase şi regimul de
austeritate impus de dictator în vederea achitării datoriei externe. În plus, Securitatea
era/părea omniprezentă, transformând România într-un stat poliţienesc.
Aşa cum s-a întâmplat în mai toate ţările ieşite din comunism, multe
evenimente şi detalii din jurul răsturnării vechiului regim sunt neclare, lipsind
informaţiile care să facă lumină. Se vorbeşte tot mai des despre existenţa unui complot
iniţiat de Uniunea Sovietică. Un fost agent secret al serviciilor secrete franceze,
Dominique Fonvielle, vorbea, în cadrul unui documentar, în mod direct despre rolul
agenţilor operativi ai serviciilor secrete occidentale în destabilizarea situaţiei din
România. Prima operaţiune de acest fel a fost răsturnarea, cu ajutorul CIA, a lui
Mossadegh în Iran, fiind dezvoltate ulterior planuri pentru a fi răsturnate şi alte
guverne, inclusiv cel al României, în 1989 1•
Unele lucrări apărute au promovat ideea unui complot al serviciilor străine.
Alexandru Saucă 2 , Filip Teodorescu 3 sau Valentin Raiha 4 au susţinut în cărţile lor
această teorie a conspirativităţii, susţinând că în România, în decembrie 1989,
evenimentele s-au desfăşurat după un plan elaborat de o conspiraţie americanosovietică, pusă la cale în cadrul întâlnirii de la Malta, unde s-a discutat schimbarea
regimului din România, dar rămânerea ţării în sfera de influenţă sovietică. Complotul
extern ar fi început cu mult înainte de întâlnirea de la Malta, în felul acesta fiind posibilă
mediatizarea opozanţilor Laszlo Tokes, Doina Cornea, Mircea Dinescu, pentru opinia
publică românească şi internaţională, înainte de prăbuşirea regimului Ceauşescu.
În 1984, Ceauşescu fusese informat de organele de Securitate despre faptul că,
la Bucureşti, era planificată o întâlnire conspirativă, la care urmau să participe mai mulţi
generali în rezervă şi alte persoane care deţinuseră sau încă mai deţineau funcţii
importante atât în P.C.R., cât şi în stat. În timp ce agenţii de Securitate plănuiau
organizarea unui flagrant delict şi arestarea celor implicaţi, Ceauşescu a luat decizia
stupefiantă de a ordona împiedicarea cu orice preţ a întâlnirii, pentru a nu exista motiv
de arestare. În acelaşi timp, a ordonat intensificarea urmăririi permanente a câtorva sute
de agenţi KGB şi GRU (Agenţia de spionaj a Armatei Roşii) de pe teritoriul României,
majoritatea având funcţii importante în partid şi în stat, aşa-numita „Acţiune Corbii" 5 .
Cu toate acestea, deşi s-a afirmat de multe ori că în perioada 1970-1989
România a avut unul dintre cele mai eficiente servicii secrete din lume, agenţii sovietici
manipulau atât puterea din România, cât şi opinia publică, pentru atingerea intereselor
proprii. Astfel s-a ajuns, de pildă, la schimbarea subită a lui Constantin Olteanu cu
Vasile Milea la Ministerul Apărării Naţionale 6 .
O altă direcţie principală de acţiune era, spre sfiirşitul anilor '80, lansarea de
zvonuri denigratoare la adresa clanului Ceauşescu. Pe fondul nemulţumirii populare, a
stilului aberant de conducere, zvonurile, deşi frizau uneori absurdul, prindeau la public,
amplificând ura maselor faţă de conducător 7 •
Cu cât situaţia economică a populaţiei se înrăutăţea, cu atât mai mult creştea
imaginea afişată de Partidul Comunist ca fiind singurul apărător al socialismului. În
toamna anului 1989, de pildă, au avut loc şedinţe la nivel central cu toţi „factorii de
1

Juliet Bonnay, The Strategy Behind the 1989 Romanian Revolution: What Can We Leam?, online https://byjulietbonnay.com/2014/03/how-to-start-a-revolution/, accesat la I I. I0.2019.
2
Alexandru Saucă, KGB-ul şi revoluţia română, ediţia a 11-a, Editura Miracol, Bucureşti, 1994, passim.
3
Filip Teodorescu, Un risc asumat. Timişoara. Decembrie 1989, Editura Viitorul Românesc, 1992, passim.
4
Valentin Raiha, În decembrie '89, KGB a aruncai în aer România cu complicitatea unui grup de militari,
Editura Ziua, Bucureşti, 1995, passim.
'AL Saucă, op. cit., p. 9-10.
6
/bidem, p. 19-20.
7
/bidem, p. 21-22.
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răspundere", pentru pregătirea Congresului al XIV-iea al Partidul Comunist Român, la
care „tovarăşul" voia să arate că „avem cea mai mare recoltă din istorie", cifrele
raportate fiind umflate, de la 17 milioane de tone, la 60 de milioane 1•
Pe plan extern, după venirea la putere a lui Gorbaciov, Nicolae Ceauşescu a
început să fie tot mai izolat. După schimbările de politică externă ale Moscovei şi
adoptarea unei alte atitudini a Kremlinului faţă de ţările din Blocul Răsăritean,
Occidentul nu a mai fost impresionat de politica de autonomie şi poziţia oarecum rebelă
pe care statul român o avea faţă de URSS, lucru care a început să se simtă 2 • În 1988,
clauza naţiunii celei mai favorizate, acordată României de SUA, în baza
Amendamentului Jackson-Varnick, nu mai era valabilă datorită politicii regimului de
îngrădire a emigrărilor şi a tot mai deselor încălcări ale drepturilor omului.
Elocventă pentru lipsa de realism cu care Nicolae Ceauşescu aborda relaţiile
internaţionale, după o perioadă de remarcabile realizări în domeniu, a fost şi poziţia sa
în cadrul ţărilor socialiste. Dictatorul român, spre deosebire de conducătorii Pactului de
la Varşovia, nu sprijinea interesele sovietice, urmărind o politică externă proprie. Victor
Atanasie Stănculescu relata în interviul acordat lui Alex Mihai Stoenescu despre
ultima întâlnire a delegaţiilor din ţările membre ale Tratatului de la Varşovia, din 7-9
iulie 1989, la care reprezentanţii români avuseseră obligaţia să introducă amendamente
şi să nu fie de acord cu cel puţin un punct dintre cele inserate în acorduri 3 •
În seara de 7 iulie 1989, în vila fostului ministru de Interne, Alexandru
Drăghici, situată în cartierul Primăverii, avusese loc o discuţie privată între Gorbaciov
şi Ceauşescu, cei doi certându-se atât de tare „încât era să se ia la bătaie. Mai aveau
4
puţin şi intrau gărzile peste ei, să îi despartă" • În timpul acelei vizite Ceauşescu îi
reproşase lui Gorabaciov că distruge comunismul. La plecare, liderul de la Kremlin, iar fi spus secretarului-adjunct cu propaganda rus: ,,Acest Ceauşescu va termina

rău!" 5 .
Neînţelegerile

dintre Gorbaciov şi Ceauşescu începuseră de mult, încă de la
la Bucureşti a liderului sovietic, în zilele de 25-27 mai 1987, întâlnire
aşteptată cu interes de românii care urmăreau modificările aduse de Gorbaciov la
Moscova. Încă de pe atunci prindea contur ideea că liderul rus era singurul care putea
elibera România de sub dictatura lui Nicolae Ceauşescu. Speranţa românilor că
scăparea va veni de la americani se spulberase şi acum, paradoxal, aşteptau eliberarea
din aceeaşi direcţie de unde venise „ciuma roşie" în urmă cu patru decenii 6 .
Concluziile trase din vizita din mai 1987 vor apărea şase ani mai târziu, în
„Memoriile" lui Mihail Gorbaciov 7, care etichetase deja regimul politic al lui
Ceauşescu: „O vizită în România mi-a oferit încă un argument să continui perestroika:
trebuia să se isprăvească pentru totdeauna cu încercarea de a se «ferici» societatea cu
de-a sila. Întregul sistem reprobabil al intimidării, al îndobitocirii conştiente şi al
manipulării luase sfârşit" 8 •
La 4 decembrie 1989, a avut loc ultima întâlnire dintre Gorbaciov şi
Ceauşescu, la Moscova. La acel moment, liderii din ţările comuniste din Europa de Est
fuseseră schimbaţi cu cei agreaţi de sovietici, Ceauşescu rămânând ultimul stalinist.
Despre această întrevedere, Gorbaciov îşi amintea că i-a comunicat lui Ceauşescu

prima

vizită

'În sfârşit, adevărul„. Victor A. Stănculescu în dialog cu Alex Mihai Stoenescu, RAO Intemational Publishing
Company, 2009, p. 60.
' G. Cartianu, op. cit„ p. 42.
'Ibidem, p. 48.
'Ibidem, p. 31.
5
În sfârşit, adevărul„„ p. 48.
6
G. Cartianu, op. cit., p. 32.
7
Mihail Gorbaciov, Memorii, Editura Nernira, Bucureşti, 1994, passirn.
8
G. Cartianu, op. cit„ p. 33
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hotărârile Conferinţei a XIX-a a P.C.U.S„ I-a mai spus că, începând din 1989, pregătise
trecerea tuturor întreprinderilor pe o contabilitate economică, menţionând relaţiile dintre
naţionalităţi. Dictatorul român a răspuns, citându-l pe Lenin, că el va ţine seama de
condiţiile naţionale în construirea socialismului. „Atunci m-am convins - scria
Gorbaciov în „Memorii" - definitiv că Ceauşescu, pur şi simplu, nu era în stare să
1
pornească pe drumul democratizării, al deschiderii, al înnoirii" •
În acelaşi timp, Bogomolov, eminenţa cenuşie a lui Gorbaciov declara, cu o
lună înainte de căderea lui Ceauşescu: „Anumiţi conducători politici par să nu fie
conştienţi de necesitatea acestor transformări. Totuşi, eu privesc cu optimism
evoluţia României" 2•
În ciuda activităţi intense a Securităţii şi a atmosferei apăsătoare a dictaturii,
atât în ţară, cât şi în afara ei, se ţeseau intrigi şi se pregăteau manevre. Multe dintre ele
au rămas secrete, altele au ieşit la iveală.
Alex Mihai Stoenescu împărţea comploturile interne împotriva lui Ceauşescu
în trei mari categorii, toate având drept element comun legăturile membrilor lor cu
Uniunea Sovietică 3 :
1. Vechii activisti de partid. staliniştii care, la sugestia Moscovei, semnaseră
„Scrisoarea celor şase": Silviu Brucan, Gheorghe Apostol, Corneliu Mănescu,
Alexandru Bârlădeanu, Constantin Pirvulescu şi Grigore Răceanu. Documentul
trebuia să aibă mai mulţi semnatari, dar Ion Iliescu, Janos Fazekaş şi alţi activişti
comunişti refuzaseră să semneze.
Dezvăluirile ulterioare au demonstrat că iniţiativa redactării unei scrisori
deschise către Ceauşescu a aparţinut Moscovei, fiind, de fapt, un îndemn, o instigare pe
care serviciile secrete sovietice o adresau liderilor PCR de a-l schimba pe Ceauşescu
din funcţie 4
Citită la 11 martie 1989 pe posturile de radio Europa Liberă şi BBC, scrisoarea
adresată de cele şase cadre de vârf ale Partidului Comunist Român lui Nicolae
Ceauşescu a rămas fără ecou, nefiind schiţată nici măcar o intenţie de reformă ori de
ameliorare veritabilă a nivelului de trai sau a libertăţilor cetăţeneşti. Nicolae Ceauşescu
a fost reales în funcţia de secretar general al partidului unic, la 14 noiembrie 1989, la
Congresul al XIV-iea al P.C.R., în ciuda sfaturilor primite în vara anului 1989, de la
fratele său mai mare, Marin Ceauşescu, de a se retrage din viaţa politică. Venit de la
Viena, unde conducea Agenţia Economică a României, Marin Ceauşescu şi-a vizitat
fratele în iunie 1989, după ce, în prealabil îl sunase transmiţându-i dorinţa de a se vedea.
Primit cu cordialitate de dictator, Marin a abordat problema diplomatic, informându-şi
fratele despre faptul că ziarele occidentale publică ştiri potrivit cărora situaţia este
dificilă şi se va agrava în continuare: „Nu mai e scăpare, Nicule, că şi-au băgat coada
şi ruşii, şi americanii! Fiecare are oameni aici, care mai mult complotează, doar ştii
şi tu, dar n-au găsit Încă prilejul, Însă nu vor pierde ocazia„. Nu le face jocul,
Nicule! Nu le da apă la moară, că va fi vai şi-amar de noi şi de ţara asta! Salvează
te! Retrage-te pe motiv de boală şi pune-I În locul tău pe Iliescu, că oricum el este
desemnat să vină!" 5 .
Dezamăgit de faptul că Nicolae Ceauşescu nu lua în seamă avertismentele,
Marin Ceauşescu s-a întors la Viena, spânzurându-se la trei zile după moartea lui
Nicolae, în subsolul Ambasadei României de la Viena.

'Ibidem, p. 23.
' Al. Saucă, op. cir„ p. 30.
3
G. Cartianu, op. cit„ p. 43.
'Ibidem, p. 56.
5
Ibidem, p. 22.

231
https://biblioteca-digitala.ro

În răsturnarea lui Ceauşescu, un personaj-cheie a fost Silviu Brucan, vechi
stalinist, pe numele său real Saul Bruckner, căsătorit cu Alexandra Sidorovici,
procuror stalinist, fiică de general sovietic (KGB) stabilit în România, transformat de
evenimentele din decembrie 1989 în ideolog al noii puteri 1•
Silviu Brucan relata, la 8 februarie 1994, Comisiei Senatoriale pentru
Cercetarea Evenimentelor din Decembrie 1989, că după revolta muncitorilor braşoveni,
din 1987, se întâlnise cu Gorbaciov, care a fost de acord cu tentativa de înlăturare a lui
Ceauşescu, sub rezerva ca PCR să rămână forţa politică conducătoare în ţară 2 •
Vorbind despre evenimentele din Decembrie 1989, Brucan spunea, într-un
articol publicat în „Revista 22", din 6 mai 2002, că: ,,În momentul în care a sosit trenul
Revoluţiei, noi eram în gară, pentru că eram singurii care cunoşteam mersul trenurilor.
Ne-am suit în tren şi am pus mâna pe putere. Când zic <<noi», mă gândesc în primul rând
la Ion Iliescu" 3 .
În ce priveşte cauzele schimbării regimului politic din România, Silviu
Brucan considera că „nemulţumirea şi furia publică" au constituit cauza principală a
revoltei de la Timişoara, dar susţinea că „a existat un scenariu pentru răsturnarea lui
Ceauşescu de la putere şi pregătirea succesiunii lui", evenimentele din decembrie 1989
fiind „o combinaţie" dintre o revoltă populară şi o lovitură de stat, ceea ce creează
„particularitatea revoluţiei din România faţă de celelalte revoluţii din Europa de est" 4
2. Militarii, organizaţi într-o reţea condusă de generalul Nicolae Militaru,
care contactase mai mulţi colonei din Armată, Miliţie şi Securitate.
Victor Atanasie Stănculescu îşi amintea că primele semne ale pericolului
pentru ţara noastră apăruseră încă din 1978, când Ceauşescu ceruse să fie eliminat
aurul, argintul şi aluminiul din componentele electronice conţinute de tehnica militară,
lucru care era sinonim, în viziunea militarului, cu trădarea interesului naţional. În
acelaşi timp, acesta menţionează despre nemulţumirile persoanelor cu funcţii înalte în
economie şi politică externă, activişti de partid, nominalizându-l pe Ştefan Andrei 5•
Un alt aspect semnalat de generalul Stănculescu este cel al nemulţumirilor din
armată, legate, pe de o parte, de faptul că soldaţii şi cadrele militare erau trimişi în
economie, în anul 1989 de exemplu, numărul acestora fiind de 80.000. Pe de altă parte,
trebuia menţionată starea de spirit din armată, ostilă Securităţii. Ura faţă de această
structură venea „şi din frustrare, dar şi de la ideea că Ceauşescu stă la putere pentru că îl
6
apără Securitatea" .
3. Perestroikistii, adică un grup din zona politico-ideologică, ce îl avea pe Ion
Iliescu în centru şi în cadrul căruia activa şi Virgil Măgureanu, viitorul director al
Serviciului Român de Informaţii. Aceştia reprezintă cea mai controversată grupare.
Virgil Măgureanu a recunoscut calitatea de complotist la căderea lui Ceauşescu, în
timp ce Ion Iliescu a negat orice legătură între existenţa unui complot şi prăbuşirea
dictaturii. A recunoscut însă, în 2006, că a avut întâlniri şi discuţii despre posibile
soluţii, încă din 1984, cu diverse „personalităţi", printre care; generalul Ioniţă,
generalul Militaru, Virgil Măgureanu, comandorul Radu Nicolae 7•
Virgil Măgureanu contrazice afirmaţia lui Iliescu, spunând că prima întâlnire
dintre cei doi s-a produs în septembrie 1973, la Timişoara, cu ocazia deschiderii anului
universitar 8 . Având acces la anumite structuri de informaţii, Măgureanu ştia cine era
'Ibidem, p. 51-52.
'Ibidem, p. 52.
'Ibidem, p. 54.
'Silviu Brucan, Genera/ia irosită. Memorii, Editurile Univers & Calistrat Hogaş, Bucureşti, 1992, p. 9.
5
În sfârşit, adevărul„.,p. 37.
"Ibidem, p. 61.
7
G. Cartianu, op. cit., p. 44.
'Ibidem, p. 45.
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luat în calcul, în anumite sfere politice cu decizie în exterior, pentru preluarea
conducerii ţării. În anul 1981 a avut o altă întâlnire cu Ion Iliescu, la Cehu Silvaniei,
unde i-a spus acestuia că este perceput ca viitorul preşedinte al României 1•
Generalul Nicolae Militaru a recunoscut şi el faptul că „o conspiraţie a cărei
intenţie era îndepărtarea de la putere a lui Ceauşescu a existat dinainte de 1989" 2, luând
legătura cu această rezistenţă în 1983, prin intermediul lui Ion Iliescu, pe care îl
întâlnise la Spitalul Elias, acesta fiind în vizită la Valter Roman. După câteva zile,
Iliescu i-a făcut cunoştinţă cu Virgil Măgureanu şi cu căpitanul Radu Nicolae,
generalul Militaru asumându-şi sarcina de a fi omul de legătură între militarii
generalului Ioniţă şi civilii lui Ion Iliescu. Planurile de înlăturare a lui Ceauşescu au
început din toamna anului 1984, când soţii Ceauşescu erau în vizită în RFG, planul fiind
dejucat de trimiterea unităţilor militare care ar fi trebuit să acţioneze, la munci agricole.
Fuseseră elaborate patru variante pentru răsturnarea lui Ceauşescu: fie atunci când nu se
afla în ţară, fie atunci când se afla în ţară, dar era în vizită în judeţe îndepărtate de
Capitală, fie când se afla la locul de muncă, iar a patra variantă era cea în care erau toţi
la Comitetul Politic Executiv 3•
Spre sfârşitul anilor '80, oraşul Constanţa devenise epicentrul unei mişcări
clandestine a cărei finalitate se dorea a fi o lovitură de stat militară. Grupul care
complota împotriva lui Ceauşescu, format din ofiţerii Nicolae Militaru, Ştefan
Kostyal şi Radu Nicolae şi din civilii Ion Iliescu şi Virgil Măgureanu îşi radicalizase
acţiunile, încercând, cu sprijinul URSS, să preia conducerea ţării prin împuşcarea
mortală a dictatorului. Armele urmau a fi procurate de la o unitate militară din comuna
Mihail Kogălniceanu, cu ajutorul unui document fals creat de Gheorghe Chiricescu şi
fiul său, Savian, croitori din Constanţa 4 . Gheorghe Chiricescu era rudă de gradul trei
cu comandorul Radu Nicolae.
Savian Chiricescu povestea că s-au strâns bani pentru cumpărarea
armamentului, planul fiind ca la parada de la 23 august să fie împuşcat Ceauşescu. „Am
dat 60.000 de lei, bani buni pe vremea aceea, puteai să-ţi cumperi o Dacie, dar nu am
primit nimic de la Iliescu şi Măgureanu. Ei nu erau interesaţi de soarta poporului, ci de
putere, de fotoliile unui guvern neocomunist" spunea Nicolae Alexe, cel care primise
sarcina să cumpere o puşcă cu lunetă din Turcia 5•
Tot atunci se stabilise ca doi dintre fii complotiştilor, respectiv Savian
Chiricescu şi Claudiu Alexe, să meargă în Rusia, pentru pregătire militară timp de un
an, la întoarcere urmând să schimbe garda de la parada de 23 august, pentru a-l împuşca
pe Nicolae Ceauşescu. Claudiu Alexe a refuzat: „Nu m-am dus pentru că mi-am dat
seama că n-o să fiu vreun James Bond" 6 .
În paralel, însă, complotiştii antamaseră cumpărarea de armament şi din Rusia,
7
după cum relata generalul Ştefan Kostaly •
La sfârşitul anului 1987, grupul complotiştilor din Constanţa a fost arestat.
Radu Nicolae a fost primul arestat şi, după spusele lui Savian Chiricescu, i-a trădat pe
ceilalţi. Pedepsele primite, 10 ani închisoare pentru Radu Nicolae şi doi ani şi jumătate
pentru Gheorghe Chiricescu au fost dictate de judecătorul Gică Popa, cel care, peste
doi ani, îi va trimite la moarte pe soţii Ceauşescu 8 •
'Ibidem, p. 46.
/bidem.
Jlbidem, p. 47.
4
Grigore Cartianu, Cristian Delcea, Mihai Voinea, Andrei Crăciun, Teroriştii printre noi. Adevărul despre
ucigaşii Revo/u/iei, Editura Adevărul Holding, Bucureşti, 2011, p. 59-60.
5
/bidem, p. 61-62.
6
Ibidem, p. 62.
1
/bidem, p. 63.
8
/bidem, p. 64.
2

233
https://biblioteca-digitala.ro

Ideea unui complot intern este susţinută şi de unii specialişti din străinătate.
Sociologul Claude Karnoouh îl asemăna pe Ceauşescu cu Robespierre, sugerând
ideea că revoluţia din decembrie a fost îmbinată cu o lovitură de stat 1, primul factor care
l-a determinat să gândească astfel fiind faptul că oamenii din Timişoara, ortodocşi şi
naţionalişti, s-au ridicat să-l apere pe pastorul calvin maghiar, Laszlo Tokes.
Un al doilea argument în favoarea existenţei unei lovituri de stat, ca episod în
cadrul procesului revoluţionar propriu-zis, este acela că la primele şedinţe ale
Consiliului Frontului Salvării Naţionale, alături de Ion Iliescu şi de Petre Roman
apăreau generalul Ardeleanu (şeful trupelor antitero din Securitate) şi inginerul Voicu
(însărcinat în cadrul Securităţii cu protejarea imobilelor şi subteranelor Comitetului
Central şi a Palatului prezidenţial). De asemenea, este destul de ciudată fuga solitară a
familiei Ceauşescu, cu un elicopter al forţelor aeriene, pentru a ateriza la 40 de km de
Bucureşti şi a fi arestaţi pe loc. pentru ca, un sfert de oră mai târziu, Petre Roman şi un
grup de studenţi să intre în „fortăreaţa" Partidului şi Securităţii, sediul Comitetului
Central al P.C.R., în timp ce Ion Iliescu şi Mircea Dinescu anunţau la televizor că
„tiranul" a fugit 2•
O altă ipoteză pe care se bazează ideea existenţei loviturii de stat din
decembrie 1989 în România pleacă de la informaţiile lansate opiniei publice de către
participanţii importanţi la evenimente, prin mărturii în presă sau prin scrieri
memorialistice.
Generalul Victor Atanasie Stănculescu, într-un interviu acordat Sabinei Fati
pentru „România Liberă" (13 aprilie 2013), nu accepta uşor conceptul de lovitură de
stat, dar nici nu respingea ideea. Întrebat de jurnalistă pentru cine a dat lovitura de stat,
generalul răspundea: „Eu puteam să aleg între Ion Iliescu, aflat pe poziţii, Ilie Verdeţ,
care era dispus să facă repede un guvern recondiţionat, Constantin Dăscălescu, despre
care aveam informaţii că vrea să cheme Marea Adunare Naţională. Eu mă gândisem la
Mihai Botez, dar nu ştiam de unde să îl iau" 3•
AnneliUte Gabanyi analizează răsturnarea regimului comunist prin conceptul
de ,,revoluţie neterminată" 4 . Ea îşi bazează aserţiunea că în România a fost o revoluţie
neterminată pe premisa că noile elite, ajunse la putere în decembrie 1990 în România au
apărat cu disperare mitul unei presupuse revoluţii când, de fapt, în decembrie 1989 a
fost vorba despre o lovitură de stat dată de adversarii lui Ceauşescu. Aceştia, ulterior,
pentru a se legitima, au manipulat o autentică revoltă populară. Aceste aprecieri au
venit, „nu doar din partea demonstraţilor studenţi din piaţa de pe lângă Universitatea din
Bucureşti, care au protestat timp de câteva săptămâni, începând cu 21 aprilie 1990, dar
şi din partea participanţilor la demonstraţiile populare şi din partea jurnaliştilor
independenţi şi intelectualilor" 5• Aceştia sunt de părere că cei care au luat puterea
prin lovitura de stat din 22 decembrie 1989 au simulat sau confiscat revoluţia,
războiul civil, pentru a-şi genera „legitimitate revoluţionară'', iar argumentele aduse în
favoarea acestei teorii nu pot fi respinse uşor.
Anneli Ute Gabanyi remarca unele particularităţi ale evenimentelor din
decembrie 1989 şi anume: România a fost singura ţară în care schimbarea la vârf a fost
făcută în urma unor acţiuni violente şi sângeroase, manifestate inclusiv, şi chiar mai
1
h ttps ://stirea. wordpress.com/20 1 1I12/ 19/claude-kamoouh-ceausescu-s-a-gasi t-pus-intr-o-si tuatie-simi lara-cuaceea-a-lu i-robespierre-maiestria-acestei-lov ituri-de-stat-a-fost-aceea-a-de-a-n utri-imaginea-unei-revoluti ipopu lare-si-a-unui-ma/, https://rev istacultura. ro/nou/2009/ 12/un-therrnidor-a-la-roumaine/ accesate la
10.10.2019

'Ibidem.
3

https://romanialibera.ro/opinii/interviuri/victor-atanasie-stanculescu-lovitura-de-stat-din-decembrie-89-nu-afost-data-pentru-iliescu-299 l 62.html, accesat 12.10.2019.
4
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/0Po/o2033 O.pdf, accesat la 16. l 0.2019
5

/bidem.
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intens, după fuga dictatorului; doar în ţara noastră şeful partidului şi statului a fost
executat în urma sentinţei date într-un simulacru de proces de inspiraţie stalinistă; a fost
nevoie de îndepărtarea prin forţă a liderilor naţionalişti-comunişti de către comuniştii
1
„reformişti" • La acestea mai putem adăuga şi continua mediatizare a evenimentelor,
ceea ce a transformat aproape toţi cetăţeni în participanţi afectivi şi martori, percepţia
eronată cu privire la pierderile de vieţi, cifrele vehiculate fiind undeva în jurul a 60.000
de victime, precum şi prezenţa fantomatică dar ubicuă a teroriştilor.
Toate acestea au constituit motive pentru ca, la 30 de ani de la producere,
evenimentele din decembrie 1989 să rămână controversate, nu doar printre istorici, dar
şi în rândul altor categorii de autori şi chiar la nivelul cetăţeanului de rând.
În acelaşi timp, decembrie 1989 a reprezentat debutul unui capitol distinct din
istoria României, aşa cum arăta istoricul Florin Constantiniu, „astfel de evenimente se
numesc inaugural şi ele pot marca începutul unei epoci faste sau nefaste în viaţa naţiunii
sau a statului". De asemenea, acelaşi istoric, privind retrospectiv, spunea că „prăbuşirea
regimului comunist din România a avut semnificaţia unui nou inaugural", însă „un
inaugural ratat" 2, explicaţia fiind că aşteptările şi speranţele iniţiale legate de noua etapă
din existenţa ţării aveau să se transforme, destul de repede, în dezamăgiri.
După euforia iniţială, amplificată de măsurile populiste ale noii puteri
(reducerea săptămânii de lucru, reducerea vârstei de pensionare, restituirea părţilor
sociale, apoi reconstiturea dreptului de proprietate al ţăranilor), conjugate cu abrogarea
celor mai detestate restricţii ceauşiste, a urmat un deceniu de aşa-numită "libertate
anarhică", în care mult dorita şi necesara libertate a fost adesea confundată cu bunul
plac, anarhia, egoismul şi demagogia, însoţite de o degradare continuă a nivelului de trai
şi de o tot mai frustrantă polarizare socială. Sub motivul, mai mult sau mai puţin
credibil, de la caz la caz, al nerentabilităţii, numeroase întreprinderi, inclusiv unele
performante altădată, şi-au închis porţile ori şi-au redus sensibil producţia şi, implicit,
numărul de angajaţi. Sub aspect material, lucrurile au cunoscut o ameliorare importantă,
dar nu totală, datorită procesului de integrare europeană şi euro-atlantică (aderarea la
NATO şi UE), un moment semnificativ în acest sens fiind momentul 1 ianuarie 2002,
când românii au obţinut, oficial, acces liber pe piaţa europeană a muncii. Rămân însă
numeroase probleme legate de inechitatea socială, corupţie, favoritism, nepotism,
disoluţia autorităţii statului, lipsa de credibilitate a instituţiilor statale, ambiguitatea
legilor, începând chiar cu Constituţia, tendinţele de atomizare a societăţii etc.
Concluzii: Politica lui Nicolae Ceauşescu de distanţare în raport cu Uniunea Sovietică a
determinat, începând chiar după 1968, între altele şi apariţia în cadrul Partidului, al
Armatei şi al altor structuri şi instituţii, a unor nuclee conspiraţioniste pro-sovietice.
Activitatea acestora s-a intensificat în anii 80, pe fondul agravării divergenţelor românosovietice, al deteriorării relaţiilor României cu blocul occidental şi al degradării vizibile
a situaţiei economico-sociale din România. Pe baza unor documente româneşti şi
străine, dar şi a unor deducţii şi ipoteze proprii, o serie de specialişti şi pasionaţi de
istoria recentă au lansat şi susţinut teza că Revoluţia din decembrie 1989 (de fapt,
începută în decembrie 1989 şi încheiată odată cu admiterea ţării în NATO şi UE) a
inclus şi o lovitură de stat, rezultat al acţiunilor conspiraţioniste evocate anterior.
Impactul acesteia a fost unul profund negativ asupra desfăşurării evenimentelor, prin
amplificarea inutilă a numărului de victime şi frânarea evoluţiei fireşti a ţării spre
valorile şi structurile occidentale.

Anneli Ute Gabanyi, Cultul lui Ceauşescu, Editura Polirom, laşi, 2003, p. 11-13.
https://www.cotidianul.ro/acad-tlorin-constantiniu-ooliticienii-de-acum-sunt-cei-mai-incompetenti-mailacomi-si-mai-aroganti--Oin-istoria-romaniei/, accesat 16. l 0.2019.
1

2
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REZUMAT:

În evaluarea evenimentelor dramatice şi sângeroase petrecute în România la
finele lui I 989, unii istorici, mai ales amatori, cad în capcana falsei dileme revolutie sau
lovitură de stat; de fapt, cele două caracterizări nu se exclud reciproc total, revoluţia
fiind un proces îndelungat de transfonnare structurală a unei societăţi, iar lovitura de
stat, un eveniment foarte concret databil. Comunicarea de faţă, bazată pe o serie de
surse documentare (inclusiv înregistrări video), memorialistice şi narative, se doreşte a
fi o prezentare succintă a pregătirii, înfăptuiri şi a unnărilor imediate ale loviturii de stat
din decembrie I 989, act suprapus revoltei populare, cauzate, în esenţă, de
nemulţumirea românilor şi setea lor de libertate. Concluzia este că lovitura de stat,
realizată cu sprijin extern (sovietic etc.) a avut un impact profund negativ asupra
evoluţiilor revoluţionare propriu-zise, românii trebuind să plătească un preţ prea mare
pentru câştigarea unor drepturi şi libertăţi fundamentale, preţ constând în moartea a
peste 1.200 de militari şi civili, distrugerea unor obiective economice viabile realizate
cu multe eforturi şi sacrificii, degradarea imaginii ţării în lume, prelungirea unei aşa-zise
tranziţii pline de dificultăţi şi incertitudini etc.
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Izvoare minerale pe teritoriul municipiului
Sighetu Marmaţiei
Teofil Jvanciuc
Sighetu Marmaţiei
Datorită

condiţiilor

geologice şi hidrologice specifice, Depresiunea
numeroase surse minerale de diferite tipuri: clorosodice,
sulfuroase, feruginoase, carbogazoase etc., apărute ca urmare a spălării depozitelor de
către apele de adâncime, prin intermediul fracturilor adânci prin care gazul carbonic a
pătruns în stratele acvifere din aglomeratele andezitice ori depozitele sedimentare, în
jurul aureolei mofetice de sub Toroiaga, în Vaser şi pe Valea Vinului etc. Numărul
acestora variază în literatura de specialitate între 63 şi 276, aceasta dacă ne raportăm
numai la Ţara Maramureşului, fără a include sursele din nordul fostului comitat cu
acelaşi nume, aflat azi în Ucraina, ori pe cele din sudul judeţului.
Cu toate acestea, numai modesta contribuţie de faţă prezintă câteva izvoare care
par să nu mai fi fost recenzate anterior. În acest stadiu limitat al cunoaşterii apreciem, cu
rezervele de rigoare, că numărul total al izvoarelor minerale din Maramureş istoric s-ar
putea cifra între 500-1 OOO de surse.
Apele minerale locale au fost cunoscute şi utilizate încă din vechime. În diplomele
medievale maramureşene găsim menţionate văile sărate de la Slătioara - în anul 1353 şi
Ocna Şugatag, la 1355, izvorul mineral de la Feredeauă din hotarul Vălenilor la 1390,
izvorul sărat din hotarul Ronei de Jos în 1418 etc.
Apoi, începând cu secolul al XVIII-iea, aceste izvoare au început să fie menţionate
în scrierile geografice, secolul următor aducând primele lucrări ştiinţifice dedicate
acestora.
Referitor la izvoarele de pe teritoriul Sighetului, observăm că literatura din secolul
XIX vorbea despre trei izvoare cantonate în două locuri diferite, cea recentă despre cinci
izvoare (dispuse în trei locuri), în timp ce cercetările noastre, incomplete, au identificat
nu mai puţin de unsprezece surse minerale!
Identificarea pe teren a acestor izvoare s-a desfăşurat în 2015, coordonatele GPS,
suprapuse apoi în Google Maps, fiind ridicate cu ajutorul unui aparat Gannin eTrex
Vista HCx. Iată descrierea locurilor care adăpostesc surse minerale:
Maramureşului adăposteşte

Făget - Valea Jochii
Pare a fi semnalat în premieră. Este situat în plină pădure de fag matur, la 50 m
sub vechiul drum forestier Valea Mare, în plină pantă, la distanţa de un metru de un fir
de apă ce se varsă dinspre stânga în Valea Făget, afluent de dreapta al Văii Jochii
(emisar !zei, în aval de Valea Porcului, vizavi de Vadul !zei). Este accesibil fie pe
drumul de pe Valea Jochii şi apoi pe o potecă rar umblată ce urmează pe distanţa de cca
I km curba de nivel din malul stâng al văii, fie pe drumul forestier de pe Valea Mare, de
unde se poate coborî la izvor din zona urmelor unui vechi popas.
Sursa se prezintă sub forma unei făntâniţe betonate, cu diametrul de 35-40 cm şi
adâncimea de 50 cm. Are tendinţa de colmatare, datorită frunzelor căzute din copaci,
respectiv de diluare, prin aportul de apă dulce adus de firicelul de apă din apropiere.
Sursa are caracter de „borcut", adică este o apă de masă, cu emanaţii de gaze şi
caracter predominant feruginos şi clorosodic. Debitul pare a avea sub I 1 pe secundă, iar
temperatura apei în octombrie 2015 se cifra în jurul valorii de 9-1 O grade.
Izvorul este utilizat sporadic de către unii localnici ca apă de băut.

1. Borcutul de la
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Coordonate GPS: 47.906389 23.955278, altitudinea 501m(Foto1).

2. Mociar
Semnalat în premieră. Descoperit prin foraj în timpul captării unei noi surse de
apă, în vara anului 2014. Locul se află pe proprietatea locuitorului Ioan Ulici, pe terasa
joasă a Ronişoarei, malul drept, la cca 20 m distanţă faţă de râuşor. Adâncimea forajului
este de 30 m.
Apa sursei este puternic feruginoasă, sulfuroasă, cu conţinut de sare, iod şi un gaz
neidentificat (posibil dioxid de carbon), având debitul apreciabil şi temperatura de cca
10 grade.
Sursa minerală Mociar a fost utilizată experimental de către câţiva localnici pentru
cura externă contra reumatismului. Băile cu apa încălzită a acestuia au avut efect
tămăduitor, au declarat aceştia, care au mai susţinut că au observat că apa consumată
ameliorează durerile de stomac.
Coordonate GPS:47.932819, 23.961437, altitudinea absolută 291 m.
3-4. Valea Cireşului - Iapa
Pare a fi semnalat de noi în premieră. Se află pe Faţa Văii Borcut, afluent al Văii
Sarasăului, în locul numit Al lui Ciontoş, acolo unde vegetaţia nu prea creşte deşi
orientarea este spre sud. Apa pare sărată, fiind iubită de animale. În Grădina lui Bledea
din aceeaşi zonă se află o altă sursă de apă, potabilă, cu caracter feruginos.
În acest moment, sursele din Valea Cireşului nu sunt utilizate.
Coordonate GPS:47.932078, 23.798919.
5-6.

Grădina

lui Zboian - Solovan
Readucem în atenţie sursa de aici, uitată aproape de către toate autorii.
Izvorul se află situat pe un platou suspendat pe panta accentuată de pe faţa nordică
(dinspre Sighet) a ramurii Solovanului denumită Dealul Cetăţii. Azi, platoul respectiv se
numeşte Grădina lui Zboian (informaţie de la prof. Iosif Bereş, care ne-a indicat locul
izvorului pe care-l cunoşteam doar din literatura veche), dar odinioară s-a numit
Hoszuliget. Locul respectiv este utilizat ca livadă şi fănaţ, fiind înconjurat de pădure. În
anii 2000 acolo a avut loc un incendiu care a distrus clădirea ruinată a vechiului
stabiliment al băilor evreieşti. Cel mai facil acces este care urmează drumul tehnologic
ce urcă de pe Valea Cufundoasă la releul de telecomunicaţii de pe Dealul Cetăţii, drum
care trebuie abandonat la altitudinea de 400 m (la partea superioară a pâlcurilor de larice
şi pin), de unde se urmează o potecă slab vizibilă, care urmează curba de nivel spre est
(stânga), până în Grădina lui Zboian, marcată de o mică colibă improvizată, ce pare a fi
folosită sporadic.
Sursa minerală se prezintă sub forma unei băltoace acoperite cu mătasea broaştei,
situată în colţul sud-estic al platoului. La 1 noiembrie 2015, balta, care emana un
puternic miros de sulf, avea dimensiunile aproximative de 12 pe 6 m, adâncimea apei de
20-50 cm pe lângă maluri, sub care se afla un strat de mâl gros de 30-50 cm, care
beneficiază probabil de proprietăţi sapropelice. La 10 m est de acesta ţâşneşte un izvor
de apă dulce, amenajat. Nu ştim dacă în Grădina lui Zboian continuă să existe ambele
surse minerale care erau semnalate acolo în urmă cu un veac şi jumătate, locul fiind
acoperit azi de băltoaca amintită, care este bordurată de o mlaştină şi de vegetaţie
bogată.

Caracterul apei de aici este oligomineral, puternic sulfuros, cu posibile emanaţii de
gaze.
1819,

Sursa de pe Solovan a fost studiată de către farmacistul Adler Andras în anul
împreună cu alte 11 izvoare maramureşene, apoi de către medicul comitatului,
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Hulimann, care a făcut cercetări în regiune între anii 1836-1840. Menţionată în 1832 ca
având compoziţia asemănătoare cu izvoarele minerale de la Câmpulung la Tisa şi
Dragomireşti, fiind recomandată pentru tratarea reumatismului. Tognio, în 1846,
vorbeşte despre existenţa aici a două izvoare, o semnalare fiind dată şi de Lengyel, în
1854. În anul 1862 aflăm că: „la o oră depărtare de oraş (Sighet, n.n.) se află
Hosszuligeth, sau Hoszuliget, Hoszuligeth, Hoszszszuliget, Hoszuligath, unde se află un
izvor alcalino-feros sulfuros, numit „apa neagră". Aici se află un stabiliment de băi cu
vane în 17 camere, băi de aburi şi duşuri". Din „Monografia Maramureşului" aflăm şi că
apa sursei avea temperatura de 11 grade. Apoi, literatura secolului XX a uitat de sursa
respectivă.

Izvorul sulfuros din Grădina lui Zboian este, cert, unul dintre cele mai valoroase
din Ţara Maramureşului, dovadă fiind atât faptul că aici a funcţionat un stabiliment
balnear, cât şi caracteristicile acestuia, asemănătoare cu cele de la Dragomireşti şi
Câmpulung. Genul acesta de izvoare este ideal pentru tratarea reumatismului, a nervilor
periferici, a bolilor ginecologice, a afecţiunilor cardiovasculare sau a afecţiunilor
cutanate.
Nu putem omite ipoteza ispititoare ca numele Dealului Solovan să vină exact de la
acest important izvor (care, în vechime, a putut avea un caracter mult mai sărat). A se
reţine că termenul „sol" înseamnă „sare" în unele limbi slave, sinonimul în maghiară
fiind „s6". Ambii termeni par posibile rădăcini pentru oronimul Solovan. Demn de
reţinut, marea cetate Hallstatt-iană de pe Dealul Cetăţii - Solovan, a cărei amplasament
neobişnuit a fost explicat în diferite feluri, se află la doar 200 m deasupra izvorului, ceea
ce poate sublinia o dată în plus importanţa acestei surse minerale ...
În acest moment, apa minerală din Grădina lui Zboian nu este utilizată.
Coordonate GPS: 47.912663 23.896464, altitudinea 407 m (Foto 2).
7-8. Borcutul din Iapa
Este unul dintre cele mai vechi şi cunoscute izvoare minerale maramureşene.A
fost studiat de către medicul comitatului, Hulimann, care a făcut cercetări între anii
1836-1840. Menţionat de către Lengyel în 1854. În 1862 aici se aflau „două izvoare cu
apă feros-alcalină slab concentrată, numită „apă neagră'', cu un debit redus".
În monografia comitatului Maramureş din 1876, coordonată de către Szilâgyi se
vorbeşte despre cele două izvoare, „De Sus" şi „De Jos'', cărora li se realizează şi un
buletin de analize. Sursele aveau temperatura de 9,5 respectiv 9 grade Celsius, o
greutate specifică de 1005 respectiv 1003 şi o mineralizaţie totală de 9,3753, respectiv
11, 5905 g/I. Ambele erau acidulate şi conţineau cu precădere carbonaţi, hidrogen
sulfurat şi oxizi de aluminiu.
Pe baza acestor izvoare, la Prefectura Maramureş s-a înregistrat adresa 363 din
anul 1945, prin care se solicita ca Sighetul să devină staţiune balneoclimaterică de
interes general, considerându-se că oraşul reşedinţă de judeţ întrunea toate condiţiile
cerute de lege în acest sens (Nădişan, Bologa, p. 122), lucru care nu s-a mai
materializat.
Locul sursei se află pe malul drept al Văii Iapa, la 450 m amonte de confluenţa cu
V. Peştilor, într-un loc care se numea demult Solotruc (sau Sălătruc).
Apa de aici este alcalină, bicarbonată, hipotonă, fiind folosită ca apă de masă, deşi
captarea este parţial compromisă. Un alt izvor, oligomineral, bicarbonatat-calcic, aflat în
curtea familiei Ioan Mic din apropiere (probabil celălalt izvor menţionat în 1876) a
dispărut, recent.
Borcutul din Iapa a fost utilizat de către localnici ca apă de masă până în jurul
anului 2000, când a fost abandonat şi colmatat.
Coordonate GPS: 47.9129197, 23.8147417.
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9. Fântâna Feredeu - Şugău
Deşi pare să aibă în spate o istorie îndelungată de utilizare, care a dus şi la
modificarea toponimiei (în secolele XVIII-XIX, pârâul se numea Valea Turţiadei, nu
Feredeu, ca azi) izvorul a rămas, practic, nesemnalat de literatura de specialitate până în
urmă cu câţiva ani. Posibil ca motivaţia să fie dată de caracterul exploatării, care a fost
neamenajată, empirică, fiind utilizată doar de către localnici. Numele hidronimului
provine din dialectalul maghiar „feredo" ( literar „fiirdo"), care înseamnă baie, staţiune
balneară.

Izvorul este situat la cca 5 m de malul drept al Văii Feredeu, afluent drept al
pârâului Şugău, la cca 800 sud-est de confluenţă, accesibil pe o potecă ce urmează malul
drept al apei. Locul propriu-zis se prezintă sub forma unui zăvoi alcătut din arini şi
aluni, în care se află o făntâniţă contaminată parţial de apa dulce a văii, de cca 60 cm
diametru şi o adâncime a apei de 20 cm, protejată de un fel de colibă confecţionată
extrem de rudimentar din crengi de copac. Emisarul curge liber în vale, cu 0,02 I pe
secundă, având temperatura medie de 9 grade. La câţiva metri spre sud începe o poiană
întinsă, loc unde par să fi funcţionat băile de odinioară.
Apa are caracter oligomineral, clorurosodic, cu conţinut de hidrogen sulfurat şi
este folosită sporadic de către localnici pentru cure externe contra reumatismului.
Coordonate GPS: 47.861463 23.853202, altitudinea 484 m (foto 3).
10-11. Sondele de Ia Cearda
Un foraj efectuat în anul 1986 pentru identificarea de zăcăminte de hidrocarburi a
găsit accidental în lunca Tisei, pe limita dintre Sighetu Marmaţiei şi comuna Sarasău un
izvor mineral feruginos-carbogazos. Autorităţile sighetene au solicitat în anul 1988
IPEG Baia Mare efectuarea unui alt foraj, pentru identificarea precisă a sursei şi
evaluarea acesteia, dar sonda a fost compromisă un an mai târziu. În anul 2004, un alt
foraj efectuat pentru descoperirea de depozite de hidrocarburi, a dat peste o sursă de apă
bicarbonată, sodică, slab mineralizată, care a ţâşnit artezian, cu un debit impresionant,
de 8 I/secundă. Dintr-un alt foraj, a ieşit o apă clorosodică, carbogazoasă, bromurată, cu
mineralizaţia totală de 7, 12g g I.
Din cele două sonde, azi mai este vizibilă una singură, amplasată oficial în
teritoriul comunei Sarasău, dar la doar cca 50 m distanţă de hotarul Sighetului care,
practic, înconjoară pe trei laturi punctul respectiv, acesta fiind motivul pentru care am
inclus-o în repertoriul nostru. Locul este situat în câmpia aluvială a Tisei, în imediata
apropiere a şoselei DN! 9, pe un teren agricol.
Momentan, sursa de la Cearda este neutilizată.
Coordonate GPS: 47.939767 23.837748, altitudinea absolută 258 m.
Am mai primit informaţii, neconfirmate încă pe teren, conform cărora numărul
izvoarelor ar fi încă mai ridicat (ajungând la un posibil total de 13), acestora adăugându
se alte două surse sulfuroasă, una din bazinul Şugăului şi o alta de pe Dealul Solovan.
În afara acestor izvoare cantonate pe teritoriul municipiului Sighetu Marmaţiei, în
imediata apropiere a limitelor acestuia se găsesc încă două surse remarcabile:
Izvorul de sub Coasta Borcutului - Valea Stejarului
Se află la circa I km sud-est de hotarul Sighetului, sub Coasta Borcutului,
aparţinând satului Valea Stejarului (comuna Vadu Izei). A fost menţionat iniţial în
literatura de specialitate ca izvor sărat în anul 1821, apoi în 1846. Lengyel i-a prezentat
în anul 1854 şi compoziţia chimică ( care ar fi fost determinată anterior de către
Tognio ): puţin sulfat de sodiu, multă clorură de sodiu, carbonat de sodiu, carbonat de
magneziu, carbonat de calciu, puţin oxid de fier şi puţin hidrogen sulfurat,
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recomandându-l pentru cure externe în erupţii cutanate şi ulceraţii, reumatisme,
probleme ale sistemului limfatic şi rahitism. Şi Szilăgyi a publicat o analiză detaliată a
conţinutului apei minerale de aici, în anul 1876.
De fapt, pe teritoriul Văii Stejarului află mai multe surse minerale. Datorită
caracterului imprecis al descrierilor de secol XIX, este imposibil de precizat care dintre
sursele existente au fost cele care au fost analizate în vechime. Presupune că este vorba
despre cel mai important izvor din acel areal, adică cel de lângă drumul comunal ce
leagă satul de Vadul Izei, în dreptul căruia se află o troiţă de demult şi acolo unde pârâul
este traversat de o veche punte.
Locul izvorului se află la câţiva metri sud de cursul Văii Porcului, în îngusta luncă
înierbată a acesteia, la rădăcina unui arbore, nefiind amenajat şi fiind vizibil afectat de
infiltraţiile cu apă dulce (observaţie, oct. 2017).
A fost utilizat rar de către localnici pentru cura externă contra reumatismului, în
prezent fiind abandonat.
Coordonate GPS:47.880267, 23.961447, altitudine 325 m.
Soliştea de pe Valea Sărata - Rona de Jos
Cele două izvoare sărate se află la cca 1 km est de hotarul Sighetului, pe culmea
Bagna, spre izvorul văii Sărata, în teritoriul comunei Ronei de Jos, în locul numit

Solişte.

Cunoscute încă din secolul al XV-iea (vezi mai sus), acestea au fost atestate apoi
în anul 1821 de către Janos Csaplovics (p. 413). În 1846, Tognio aminteşte două izvoare
sărate, ce ar fi fost menţionate anterior de către Hulimann, deci între anii 1836-1840, iar
Szilăgyi le aminteşte la rândul său, vorbind puţin despre caracterul acestora. Alte
menţiuni, recente, la lvanciuc, respectiv la Chiş.
Azi, la faţa locului, izvorul principal (estic) este situat în malul văii, într-o zonă cu
fănaţuri, fiind amenajat cu bordură de pietre şi cu un mic acoperiş, pentru a-l proteja de
ploaie. Celălalt izvor curge liber, la câteva zeci de metri spre vest.
Izvoarele de pe Sărata sunt utilizate din ce în ce mai rar, ca surse de saramură
pentru nevoile casnice.
Coordonate GPS: 47. 905825 23. 985917, altitudinea 370 m.
Concluzii
Cele câteva areale cu ape minerale cunoscute pe teritoriul Sighetului pot fi grupate
astfel: majoritatea surselor sunt acccesibile şi la zi, iar un areal (sondele de la CeardaSarasău) este deocamdată inaccesibil, fiind amplasat în foraje sigilate. Din punctul de
vedere al modului de utilizare, un singur izvor existent azi la zi poate fi recomandat
pentru cura internă ca apă potabilă (borcutul din Făget), iar celelalte pot fi utilizate doar
pentru cura externă.
Afecţiunile care ar putea fi ameliorate ori tratate cu apa acestor izvoare sunt de
categorii diverse: reumatisme, boli de stomac, ale nervilor periferici şi ginecologice,
afecţiuni cardiovasculare,erupţii cutanate şi ulceraţii, probleme ale sistemului limfatic,
rahitism.
Din punct de vedere turistic, cel mai atractiv pare a fi borcutul de la Făget, iar
pentru exploatarea economică s-a preta în primul rând sondele de la Cearda, precum şi
izvoarele Grădina lui Zboian şi Mociar.
Rămâne ca viitorul să aducă oportunităţile necesare valorificării acestor surse
minerale, care, momentan, sunt departe de a fi preţuite la adevărata lor valoare.
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Păduri

sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana)
cu Telekia speciosa de pe valea Vaser, Parcul
Natural Munţii Maramureşului
Drtl.Chiş Vasile Timur
Universitatea din Oradea
Ecolog, muzeograf Muzeul Maramureşului, Ştiinţele Naturii
Sighetu Marmaţiei

Cuvinte cheie:Păduri, anin alb (Alnus incana), Telekia speciosa, Vaser,Parcul
Natural Munţii Maramureşului
Această lucrare descrie pentru prima dată acest tip de habitat din bazinul
hidrografic al Văii Vaser.
Lucrarea abordează o temă de o actualitate destul de mare, respectiv un habitat
prioritar la nivelul Uniunii Europene care din punct de vedere al amenajamentului silvic
este supus permanent intervenţiilor prin tăieri de igienă, tăieri progresive, tăieri rase şi
împăduriri, care afectează acest tip de habitat.
Obiectivul general al lucrării a fost realizarea unui studiu sistematic bazat pe
cercetarea de teren şi compararea acestor cercetări cu datele din amenajamentul silvic.

1 Istoricul Parcului Natural Munţii Maramureşului
Parcul Natural Munţii Maramureşului este o arie protejată de interes naţional
ce corespunde categoriei a V-a IUCN, desemnat în scopul conservării biodiversităţii şi
dezvoltării durabile a comunităţilor locale.
Parcul Natural Munţii Maramureşului, a luat fiinţă în urma proiectului Phare
Credo nr. 98-RO/UA-25-S-04, ,,Acţiuni pentru crearea rezervaţiei transfrontaliere
Româno-Ucrainene a biosferei în Munţii Maramureşului"', derulat de Asociaţia
Societatea Ecologistă din Maramureş în perioada 1999-2000. Prin acest proiect în anul
2000 a fost constituită baza de date privind fundamentarea înfiinţării Rezervaţiei
Biosferei Munţii Maramureşului.
În urma acestui proiect, în baza Hotărârii Consiliului Judeţean nr.
27/18.03.2003 s-a constituit Parcul Natural Munţii Maramureşului.
În anul 2004 prin Hotărârea de Guvern nr. 2151din30 noiembrie, publicată în
Monitorul Oficial al României, nr. 38 din 12 ianuarie 2005 (privind instituirea regimului
de arii naturale protejată pentru noi zone), se înfiinţează Parcul Natural Munţii
Maramureşului cu o suprafaţă de 148.850 ha.
În anul 2007 prin Ordinul Ministrului Mediului şi Dezvoltării Durabile nr.
1964, se înfiinţează situl de importanţă comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului
cu o suprafaţă de 106. 909 ha.
În anul 2007 prin Hotărârea Guvernului nr. 1287 a fost declarat arie de
protecţie specială a vi faunistică ROSP AO 131 Munţii Maramureşului cu o suprafaţă de
70.972 ha.
Prin Ordinul Ministrului Mediului nr.1157/2016 este aprobat Planul de
Management şi regulamentului Parcul Natural Munţii Maramureşului, al sitului de
importanţă comunitară ROSCI0124 Munţii Maramureşului şi al ariei de protecţie
specială avifaunistică ROSP AO 131 Munţii Maramureşului.
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Conform planului de management, suprafaţa Parcului Natural Munţii
este de 133.418 ha, fiind cel mai mare parc natural din România.
Pe teritoriul parcului se află 4 arii protejate de interes naţional, declarate prin
legea nr. 5/2000 privind aprobarea Planului de Amenajare a Teritoriului Naţional secţiunea a III-a zone protejate.

Maramureşului

2 Descrierea bazinul hidrografic al Văii Vaser
2.1. Aşezare geografică a bazinului hidrografic
Bazinul hidrografic al Văii Vaser se află în Munţii Maramureşului din Carpaţii
Orientali şi este inclus în Parcul Natural Munţii Maramureşului .
Valea Vaser este afluent de stânga al Râului Vişeu şi face parte din grupa
râurilor nordice, sistemul Vişeu , ce aparţine de bazinul hidrografic al Râului Tisa
superioară (Ujvari I., 1772).
Izvoarele Văii Vaser sunt sub vf Jupania (1853 m) şi străbate Munţii
Maramure şului de la est la vest pe o distanţă de 42 km.
Valea Vaser se varsă în Râul Vi şeu în dreptul localităţii Vişeu de Sus.

Valea Vaser, (foto : Chiş Vasile Timur)
2.2. Delimitare geografică a bazinului hidrografic
Bazinul hidrografic al Văii Vaser este delimitat de culmile muntoase: Munceii
Novăţului (vf Alacului 1052 m, vf Lazului 1168 m, vf Betigiului 1289 m, vf Între
Măguri, vf. Piatra Arşiţei 1225 m, vf. Higea 1207 m), Munţii Toroiaga (vf Stâna lui
Vârtic 1808 m, vf Murgu 1880 m, vf. Toroiaga 1930 m, vf. Gâliu 1490 m), Munţii
Jupania (vf. Jupania 1853 m), Munţii Vaserului (vf. Ignăteasa 1766 m, vf Comanu 1742
m, vf Ştevioara 1621 m, vf. Puru 1617 m, vf Lostunul Mic 1642 m, vf. Şuligu 1688
m), Muntele Budescu, Muntele Pietrosu Bardăului (Vf. Pietrosu 1850 m) şi culmea
Ru şuş nei (vf. Băiţa 1670 m, vf. Ruşuşnea 1434 m).
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Bazinul hidrografic al Văii Vaser, (foto:

Chiş

Vasile Timur)

2.3. Suprafaţa bazinul hidrografic
Suprafaţa bazinului hidrografic al Văii Vaser este de 422 km 2 şi are o lungime
de 42 km. Râul are un debit mediu de 9 m3/s (Ujvari I., 1772), (Posea Gr. et al. 1980).
Cei mai importanţi afluenţi ai Văii Vaser sunt pe partea stângă : valea
lgnăteasa, valea Muncelului, valea Comanul Mic, valea Babei, valea Ştevioara, valea
Lostun, valea Făina, valea Şuligu de Sus, valea Şuligu de Jos, valea Botizu, valea
Bardău , valea Cozia, valea Glâmboaca, valea Rea, valea Pe ştilor şi pe partea dreaptă :
valea Bălăsâna Mare, valea Catarama, valea lvăşcoaia, valea Măcârlău , valea Miraj,
valea Mihoaia, valea Novicior, valea Novăţ şi valea Scrabei.

3 Descrierea habitatului „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Te/ekia speciosa"
3.1 Răspândire în România
În România, habitatul de anin alb (Alnus incana) cu lăptucul oii (Telekia
speciosa)este răspândit în etajul boreal, în lungul reţelei hidrografice din zona montană,
pe luncile inundabile ale văilor, râurilor şi pâraielor sau a terenurilor cu exces de
umiditate, care asigură condiţii optime de dezvoltare a speciilor higrofile sau hidrofile
de plante, la altitudini cuprinse între 550 şi 1700 m (Doniţă et al. , 2005).
Substratul este variat, format din: calcare, şisturi cristaline, aluviuni grosiere de
pietrişuri şi nisipuri, aluviuni lutos-argiloase şi argiloase, pe soluri de tipul litosolurilor,
gleiosolurilor, aluvisolurilor, superficiale până la profunde, gleizate, scheletice, acide
până la neutre, eu-mezobazice, eu-mezotrofice, permanent umede (Doniţă et al. , 2005).
Condiţiile de climă pentru acest habitat sunt: temperaturi cuprinse între 2 - 7,5°
C şi precipitaţii de la 800 - 1200 mm/an (Doniţă et al. , 2005).
Acest habitat este răspândit în Carpaţii Meridionali, Carpaţii Orientali şi foarte
puţin în Carpaţii Occidentali.
3.2. Suprafaţa habitatului în România
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Acest tip de habitat în România are o suprafaţă estimată de circa 4.000 ha
et al., 2005), dar suprafaţa poate fi mai mare datorită faptului că multe suprafeţe
nu au fost cartate şi inventariate.
3.3. Structura vegetaţiei
Vegetaţia habitatului este o :fitocenoză edificată de specii europene, nemorale
(Do niţă et al., 2005).
Asociaţia vegetală caracteristică acestui tip de habitat este descrisă de Coldea
(1986, 1991), ca Tele/do speciosae - Alnetum incanae Co/dea 1990, syn. Alnetum
incanae auct. roman. (Coldea et al.,2015).
3.4. Stratul arborilor
Stratul arborilor este compus exclusiv din anin alb (Alnus incana) sau în
amestec cu puţin molid (Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica), (Doniţă
et al. , 2005), şi paltin de munte (Acer pseudoplatanos).
(Doniţă

-

:. .i=;

Anin alb (Alnus incana).
Aninalb (Alnus incana) în amestec cu
molid(Picea abies), brad (Abies alba), fag (Fagus sylvatica),(foto: Chiş Vasile Timur)
3.5. Stratul arbuştilor
Arbuştii lipsesc sau sunt slab dezvoltaţi , în funcţie de vârsta arboretului, putând
fi întâlnite următoarele specii: salcie (Sa/ix trianda), alun (Corylus avellana), Lonicera
xylosteum, mălin (Prunus padus), (Doniţă et al., 2005), soc negru (Sambucus nigra), soc
roşu (Sambucus racemosa), smeur (Rubus idaeus), mur fără spini (Rubus hirtus), măceş
de munte (Rosa pendulina).

Soc roşu (Sambucus racemosa)
(foto:

Chiş

Soc negru (Sambucus nigra)
Vasile Timur)

3. 6. Stratul erbaceu
Stratul ierburilor este puternic dezvoltat şi dominat de brustur (Petasites a/bus)
şi Telekia speciosa, la care se adaugă speciile: brustur negru (Symphytum cordatum),
Pulmonaria rubra, ochiul boului (Leucanthemum waldsteinii sin. L. rotundifolium), spin
(Carduus personala ssp. albidus), talpa ursului (Heracleum palmatum), Petasites
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kablikianus (Coldea et al. ,2015), Angelica sylvatica, spinarea lupului (Athyrium filixfemina) , Carex remata, râjnică (Cardamine impatiens), crăstăval (Cirsium oleraceum),
ferigă (Dryopteris fi/ix-mas), pălăria cucului (Geranium phaeum),Festuca gigantea,
slăbănog (Impatiens noli-tangere), izma calului (Mentha longifolia), nu-mă-uita
(Myosotis sylvatica), măcrişul iepurelui (Oxalis acetosela), captalan (Petasites
hybridus),piciorul cocoşului (Ranunculus repens), cinsteţ (Salvia glutinosa), Stellaria
nemorum, podbal (Tussilago faifara) (Doniţă et al., 2005), creţuşcă (Filipendula
ulmaria), steluţă (Stellaria nemorum), Ranunculus lanuginosus, opaiţă roşie, luminiţă
de munte (Silene dioica), captalan (Petasites hybridus), trifoi alb (Trifolium repens),
barba ursului de bahne (Equisetum arvense), iarba ciutei (Doronicum austriacum),
Carex sylvatica, şteregoaie (Veratrum album subsp. album), Veratrum album subsp.
lobelianum, calcea calului (Caltha palustris subs . laeta) etc.

Pălăria

cucului (Geranium phaeum)
(Sym hytum cordatum)

Cinsteţ

(Salvia glutinosa)Brustur
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negru

Slăbănog

(Jmpatiens

noli-tangere)Opaiţă roşie, luminiţă

Ochiul boului (Leucanthemum rotundifo/ium)

Măcrişul

de munte (Si/ene dioica)

iepuresc (Oxa/is acetose//a)
(foto: Chiş Vasile Timur)

3. 7. Corespondenţe la nivel European
În România conform clasificărilor din cartea „Habitatele din România" (Doniţă
et al., 2005), habitatul are codul R 4401, respectiv păduri sud-est carpatice de anin alb
(Alnus incana) cu lăptucul oii (Telekia speciosa).
La nivel european habitatul are corespondenţa pentru:
NATURA 2000: 91EO* păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Sa/icion albae).
PALEARTIC HABITATS CLASSIFICATION: 44.214 Eastem
Carpathian grey alder galleries.
EUNIS: Gl.1214 Eastem Carpathian grey alder galleries.
3.8. Statutul de conservare a habitatului
Habitatul este protejat:
În Uniunea Europeană este considerat un habitat prioritar.
Anexa I - Directiva Habitate, Directiva Consiliului Europei 92/43 EEC
referitoare la conservarea habitatelor naturale si a florei si faunei sălbatice
adoptată la 21 mai 1992.
În România este considerat un habitat prioritar.
Anexa 2 - OUG 57/2007 (Legea 49/2011 ).
3.9. Valoarea conservativă a habitatului
Valoarea conservativă a habitatului de păduri sud-est carpatice de anin alb
(Alnus incana) cu lăptucul oii (Telekia speciosa), este foarte mare (Doniţă et al., 2005).

4. Metodologia de lucru în teren pentru identificarea habitatului „Păduri
sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa"
Studiul de evaluare a habitatului natural ,,Păduri sud-est carpatice de anin alb
(Alnus incana) cu Telekia speciosa" din Parcul Natural Munţii Maramureşului, a fost
efectuat în cadrul proiectului "Asigurarea unui management corespunzător în cadrul
Parcului Natural Mun/ii Maramureşului prin conservarea biodiversităJii, monitorizare,
vizitare, informare şi conştientizare - PM-PNMM'', SMIS-CSNR 43226.
Identificarea habitatului „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa" s-a făcut prin deplasări în teren în perioada 11.05.2015 - 20.08.2015,
pe văile alocate proiectului, în perioada de maximă afirmare a speciilor de plante
vasculare şi la maxima anteză a acestora, pe baza materialului botanic colectat în teren,
conservat şi determinat ulterior.
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Habitatul „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa" identificat pe aceste văi din Parcul Natural Munţii Maramureşului s-a stabilit
conform manualului de interpretare a habitatelor din România (Doniţă et al., 2005).
Încadrarea habitatului „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa", în corespondenţa pentru NATURA 2000 - 91 EO* Păduri aluviale de
Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)
[Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae)], s-a făcut pe baza fitoceno taxonilor (asociaţii, alianţe, ordine
de vegetaţie) caracteristici, în conformitate cu manualul de interpretare a habitatelor din
România (Doniţă et al„ 2005), în concordanţă cu Directiva Habitate (92/43/CEE)
(Manuel d'interpretation des habitats de l'Union Europeene).
Structura covorului vegetal a fost abordată, analitic (din punct de vedere al
taxonilor) şi sintetic (din punct de vedere al comunităţilor care participă la formarea
asociaţiilor).

Determinarea asociaţilor s-a făcut prin metoda cuadratelor (Iuliana Florentina
Gheorghe, Sorana Topa Ionescu, 2016). Identificarea asociaţiei s-a făcut pe baza
speciilor caracteristice, ţinând cont de prezenţa speciilor dominante (Coldea et al.
2015).
Identificarea habitatului s-a făcut prin deplasarea pe văile din parc şi prin
studiul amenajamentului silvic. În cadrul acestor deplasări s-au identificat parcelele, a
fost studiată flora, s-a evaluat starea de conservare, ameninţările pentru fiecare parcelă,
au fost luate coordonate GPS (longitudine, latitudine), altitudinea, a fost calculată
suprafaţa fiecărui parcelă în GIS cu ajutorul programului ArcCatalog, ArcMap şi au
fost făcute poze cu fiecare habitat identificat.
Habitatele de „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa" identificate au fost suprapuse peste parcelele silvice, în GIS cu ajutorul
programului ArcMap, şi s-a făcut o analiză între amenajamentul silvic şi parcelele
identificate pentru a vedea dacă au fost identificate de amenajişti şi trecute în
amenajament, ca parcele cu anin.
Pentru compararea parcelelor de habitate de ,,Păduri sud-est carpatice de anin
alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa" identificate în urma cercetărilor din teren,
parcelele au fost analizate cu situaţia existentă în amenajamentul silvic, respectiv:
compoziţia, consistenţa, vârsta, lucrările propuse în amenajament şi tipul de habitat.
5. Descrierea habitatelor de „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana)
cu Telekia speciosa" de pe Valea Vaser
1.

Valea Vaser- cursul principal
Parcela nr. 1 - Valea Vaser

Amplasare: parcela se află pe partea stângă a văii Vaser la I Km amonte de confluenţa
cu Valea Novăţ.
Suprafaţă:0,94 ha.
Coordonate GPS- Lat. N 47° 44' 34,6"/ Long. E 24° 32' 53, I"
Altitudine - 580 m, expoziţie: NV.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ Fagus
sylvatica, Filipendula ulmaria, Matteuccia struthiopteris, Telekia speciosa,
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Chaerophyllum hirsutum, Chaerophyllum aromaticum, lmpatiens noli-tangere, Salvia
glutinosa, Urtica dioica, etc.

Tele/da speciosa şi fluturele Gonepteryx rhamn

lmpatiens noli-tangere
(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Ameninţări:

exploatarea parcelei, împăduriri.
de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VIII Noviscior, 96 C - 0,5 ha, 7AN3FA, consistenţă 0,3,
vârstă 60 ani, Hab. România: Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Tele/da speciosa
Cod 4401, N 2000, 91EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Parcela identificată se suprapune pesteparcela 96, subparcela 96 C şi 96 B. Subparcela
96 C are o suprafaţă de 0,5 ha cu compoziţia 7 AN şi 3 FA. Subparcela 96 B nu are în
compoziţie anin.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea În amenajamentul
silvic
Sunt propuse tăieri rase şi împădurire care trebuie interzise.
Trebuie remăsurată parcela, există o diferenţă de 0,44 ha între suprafaţa identificată de
anin şi cea existentă în amenajamentul silvic.
Măsuri

Parcela nr. 2 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă a văii Vaser la confluenţa cu o vale ce
izvorăşte din muntele Greabăn. Parcela se află la 1,5 km amonte de confluenţa cu Valea
Novăţ.

Suprafaţă: 0,87 ha.
Coordonate-- Lat. N 47° 44' 51,0"/ Long. E 24° 33' 10,4"
Altitudine - 590 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 44' 55,0"/ Long. E 24° 33' 11 ,7"
Altitudine - 600 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ Acer
pseudoplatanus,Acer pseudoplatanus juv„ Fagus sylvatica, Sambucus nigra, Sambucus
racemosa, Rubus hirtus, Filipendula ulmaria, Tele/da speciosa, etc.
Ameninţări: tăieri rase, tăieri de igienă şi împădurire.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic:
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UP VIII Noviscior, 93 A- 0,3 ha, 9ANIFA, consistenţă 0,6; vârstă 60 ani, UP VIII, 91
A - 0,4 ha, 9ANlFA, consistenţă 0,8; vârstă 60 ani, Hab. România Păduri sud-est
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose, Cod 4401, N 2000, 91 EO
"'Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae).
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea În amenajamentul
silvic
Sunt propuse tăieri rase, tăieri de igienă şi împădurire care trebuie interzise.
Trebuie măsurate cele două parcele şi comasate într-o singură parcelă.
Parcela nr. 3 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser aproape de
confluenţa cu valea Şuligu de Jos. Parcela are o lungime de 480 m şi lăţime de 70 m.
Suprafaţă: 1,5 ha ( 1,9 ha dacă includem şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 48' 06,7"/ Long. E 24° 40' 22,7"
Altitudine - 750 m.
Coordonate- Lat. N 47° 47' 53,2"/ Long. E 24° 40' 30,3"
Altitudine - 762 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., Sambucus racemosa, Telekia speciosa, etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP II Bardău, 127 D - 0,8 ha, 8AN2F A, consistenţă 0,8; vârstă
45 ani, Hab. România: Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Sphagnum sp.
Cod 1210, N 2000, 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels
( Vaccinio-Piceetea).
UP II Bardău, 127 C - 1,4 ha, Hab. România - Fără corespondenţă.
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 127 D - 0,5 ha cu
compoziţie 8 AN 2 MO, subparcela 127 C - 1,4 ha cu compoziţie JO AN, subparcela
100 C, cu compoziţie 10 MO şi subparcela 92 D cu compoziţie 7 MO 3 FA.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea În amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic doar subparcela 127 D, este trecută la compoziţie anin alb.
La parcela 127 D, trebuie trecut corect tipul de habitat, respectiv Păduri sud-est
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose, Cod 4401, N 2000, 91EO
• Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, A Inion
incanae, Salicion albae).
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 127 C, care este neproductiv cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Din parcela 100 C şi 99 D care are 10 MO trebuie separat habitatul cu arin.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 4 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser, amonte de
confluenţa cu valea Şuligu de Sus. Parcela are o lungime de 350 m şi lăţime de 80 m.
Suprafaţă: 2 ha (2,7 ha dacă includem şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 47' 42,7"/ Long. E 24° 41' 08,4"
Altitudine - 770 m.
Coordonate- Lat. N 47° 47' 31,0"/ Long. E 24° 41' 24,7"
Altitudine - 780 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., Sambucus racemosa, Telekia speciosa, etc.
Ameninţări: tăieri de conservare.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP III Făina, 33 G - 0,6 ha, IOAN, consistenţă 0,6; vârstă 35
ani; Hab. România Rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sau pin
silvestru (Pinus sylvestris), Cod R4412, N2000 9IDO* Bog woodland.
UP VI Miraj, 93 N - 0,8 ha, Hab. România - Fără corespondenţă.
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 33 G - 1,4 ha cu
compoziţie 10 AN, subparcela 93 N (neproductiv) - 0,8 ha şi subparcela 94 C cu
compoziţie I O M.
UP IV Miraj, 94C- 5,4 ha, IOMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit tipul de habitat.
În subparcela 33 G este habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri de conservare care trebuie interzise.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 93 N, care este neproductiv cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Din parcela 94 C care are IOMO trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată ş i comasată într-o singură parcelă .

254
https://biblioteca-digitala.ro

(Foto:
Parcela nr. 5 - Valea Vaser

Chiş

Vasile Timur)

(Făina)

Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser la confluenţa cu
valea Mihoaia. Parcela se află la 0,5 km aval de staţia CFF Făina. Parcela are o lungime
de 480 m şi lăţime de 70 m.
Suprafaţă: 1,52 ha(2,02 ha dacă includem valea şi bazinele piscicole).
Coordonate-- Lat. N 47° 47' 29,4"/ Long. E 24° 41' 27,5"
Altitudine - 760 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 47' 16,9"/ Long. E 24° 41' 37,0"
Altitudine - 777 m.
Starea de conservare: subparcela 88 C şi 93 V se află în stadiu de conservare bună,
subparcela 93 D se află în stadiu de conservare slabă.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Extinderea amenajării piscicole, în subparcela 93 Dau fost construite bazine piscicole.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VI Miraj, 88 C - 0,8 ha, 7 AN3MO, consistenţă 0,7; vârstă
35 ani; UP IV Miraj, 93 D - 0,8 ha, IOAN, consistenţă 0,7; vârstă 35 ani; Hab. România
Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose, Cod
4401 , N 2000
91EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior

(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
UP IV Miraj, 93 V - I ha; Hab. România - Fără corespondenţă .
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 88 C - 0,8 ha cu
compoziţie 7 AN, 3 MO, subparcela 93 D - 0,8 ha cu compoziţie 10 AN, subparcela 93
V - I ha neproductiv.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic doar subparcela 88 C şi 93 D sunt trecute ca şi habitat de anin
alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la·subparcelele 93 V, care este neproductiv cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 6 - Valea Vaser (Miraj)
Amplasare: parcela se află pe partea stângă ş i dreaptă a văii Vaser aproape de
confluenţa cu valea Miraj. Parcela se află la O, 1 km aval de staţia CFF Miraj. Parcela are
o lungime de 600 m ş i lăţ ime de 50 m.
Suprafaţă: 2, 1I ha.
Coordonate-- Lat. N 47° 46' 55,2"/ Long. E 24° 43' 34,7"
Altitudine - 800 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 46' 45 ,4"/ Long. E 24° 44' 03,2"
Altitudine - 825 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare slabă.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv.,etc.
Ameninţări: tăieri progresive (racordare) împădurire , rărituri.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VI Miraj, 3 N - 0,9 ha, Hab. România - Fără
corespondenţă.

UP VI Miraj, 3 C - 0,7 ha, IOAN, consistenţă 0,9; vârstă 25 ani; UP VI Miraj, 65 G 1,1 ha, IOMO, consistenţă 0,3; vârstă 85 ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de
anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose, Cod 4401, N 2000 91EO *Alluvial forest
with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion

albae).
este inclu să în amenajamentul silvic în subparcela 3 C - 0,7 ha cu
10 AN, subparcela 65 G - 1, 1 ha cu compoziţie 10 MO, subparcela 3 N 0,9 ha neproductiv.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
·
În amenajamentul silvic doar subparcela 3 C este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 3 N, care este neproductiv cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
În amenajamentul silvic subparcela 65 G, are în compoziţie trecut 10 MO (100% molid)
dar este anin cu molid . La descrierea habitatului apare habitat de anin alb (A lnus incana)
cu Telekia speciosa, trebuie modificat în amenajamentul silvic doar compoziţia.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Sunt propuse tăieri progresive care trebuie interzise.
Parcela

identificată

compoziţie
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)
Parcela nr. 7 - Valea Vaser (Măcârlău)

Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă a văii Vaser, amonte de barajul (haitul) de
la Măcârlău. Parcela are o lungime de 260 m şi lăţime de 85 m.
Suprafaţă: 1,71 ha.
Coordonate- Lat. N 4 7° 46' 13,2"/ Long. E 24° 45' 17 ,2"
Altitudine - 860 m.
Coordonate- Lat. N 47° 46' 10,2"/ Long. E 24° 45' 27,4"
Altitudine - 865 m.
Descriere: parcela identificată s-a format pe fostul lac de acumulare a apelor care
servea la regularizarea debitului râului, pentru transportul lemnului pe apă (plutărit).
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Filipendula
ulmaria, Matteuccia struthiopteris, Tele/da speciosa, Urtica dioica, Stachys sylvatica,
Tussilago faifara, Petasites hybridus, Athyrium filix-femina, Aegopodium podagraria,
Dryopteris carthusiana, Stellaria nemorum, Lapsana communis, Equisetum arvense,
Mycelis muralis, Doronicum austriacum, Carex sylvatica, etc.
Ameninţări: tăieri de rărire.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP IV Ştevioara, 13 D - 1,2 ha, IOAN, consistenţă 0,89; vârstă
20 ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa Cod 4401 , N 2000 91EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajament este trecut ca şi habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Suprafaţa identificată de anin este mai mare decât în amenajament.
Trebuie măsurată subparcela şi trecut corect suprafaţa în amenajament.
Sunt propuse tăieri ,,rărituri" care trebuie interzise.
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 8 - Valea Vaser (Valea Babei)
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă a văii Vaser, aval de staţia CFF Valea
Babei. Parcela are o lungime de 160 m şi lăţime de 28 m.
Suprafaţă: 0,31 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 45' 47,5"/ Long. E 24° 45' 56,3"
Altitudine - 885 m.
Coordonate- Lat. N 47° 45' 43 ,8"/ Long. E 24° 44' 59,8"
Altitudine - 886 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., etc.
Ameninţări: tăieri de rărire.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor .
Amenajamentul silvic: UP IV Ştevioara , 83 F - 0,5 ha, IOAN, consistenţă 0,89; vârstă
20 ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa Cod 4401 , N 2000 91EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajament este trecut ca şi habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Suprafaţa identificată este de 0,31 ha şi în amenajament de 0,5 ha.
Trebuie măsurată subparcela ş i trecută corect suprafaţa.
Sunt propuse tă ieri , ,rărituri " care trebuie interzise.

(Foto: Chiş Vasile Timur)
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Parcela nr. 9 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser la confluenţa cu
valea Babei. Parcela are o lungime de 600 m şi lăţime de 3-5 m de o parte ş i alta a văii.
Suprafaţă: 0,5 ha (0,99 ha dacă includem şi valea).
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 38,0"/ Long. E 24° 46' 04,6"
Altitudine - 901 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 34,8"/ Long. E 24° 46' 26,7"
Altitudine - 88 1 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ Picea
abies,Picea abies juv„ Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Doronicum
austriacum, Carex sylvatica, etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, exploatarea parcelei.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VI Miraj, 22 A - 15,3 ha, lOMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
Parcela este identificată la marginea subparcelei 22 A care are trecut în compoziţie doar
molid.
Trebuie măsurată porecla de anin identificată şi trecută ca subp arcelă separată de anin
alb (Alnus incana) cu Tele/da speciose.
Trebuie interzise tăierile.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. IO - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser la confluenţa cu
valea Babei. Parcela are o lungime de 230 m şi lăţime de 30 m.
Suprafaţă: 0,72 ha.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 30,7"/ Long. E 24° 46' 33,6"
Altitudine - 923 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 25 ,4"/ Long. E 24° 46' 38,5"
Altitudine - 940 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ Picea
abies,Picea abies juv„ Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus,etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, tăieri rase şi împăduriri .
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
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Amenajamentul silvic: UP VI Miraj, 21 C - 0,8 ha, 6AN4MO, consistenţă 0,5; vârstă
50 ani;
Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa, Cod 4401 , N 2000 9IEO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic subparcela 21 C este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri rase, împăduriri care trebuie interzise.
Trebuie măsurată subparcela şi trecută corect suprafaţa.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 11 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser la confluenţa cu
valea Ghidului. Parcela are o lungime de 450 m şi lăţime de 35 m.
Suprafaţă: 1,1 7 ha.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 14,9"/ Long. E 24° 46' 47,2"
Altitudine - 912 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 44' 02,8"/ Long. E 24° 46' 57,0"
Altitudine - 911 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus, etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, tăieri rase şi împăduriri.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VI Miraj , 18 B - 1,1 ha, 9AN1MO, consistenţă 0,5; vârstă
50 ani;
Hab. România Rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sau pin
silvestru (Pinus sylvestris), Cod R4412, N2000 91DO* Bog woodland.
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Măsuri şi modificări

propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit tipul de habitatul.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu habitat de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri rase, împăduriri care trebuie interzise.
Trebuie măsurată subparcela şi trecută corect suprafaţa .

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 12 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser aproape de
confluenţa cu valea Catarama. Parcela are o lungime de 900 m şi lăţ ime de l O - 20 m.
Suprafaţă: 2 ha (2,95 ha dacă includem ş i valea).
Coordonat~ Lat. N 47° 44' 44,4"/ Long. E 24° 47' 21 ,7"
Altitudine - 970 m.
Coordonat~ Lat. N 47° 44' 42,0"/ Long. E 24° 48' 04,0"
Altitudine - l OOO m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Acer
pseudoplatanus,Acer pseudoplatanus juv., Picea abies,Picea abies juv., Sambucus
nigra, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus,Filipendula ulmaria,
Matteuccia struthiopteris, Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Chaerophyllum
aromaticum, lmpatiens noli-tangere, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Geranium
phaeum, Stellaria nemorum, Salvia glutinosa, Ranunculus lanuginosus, Anthriscus
sylvestris, Carduus personala, Eupatorium cannabinum, Silene dioica, Milium effusum,
Lamium maculatum, Dactylis polygama, Urtica dioica, Stachys sylvatica, Tussilago
farfara, Petasites hybridus, Athyrium filix-femina, Aegopodium podagraria, Dryopteris
carthusiana, Lycopus europaeus, Trifolium repens, Stellaria nemorum, Lapsana
communis, Equisetum arvense, Mycelis muralis, Doronicum austriacum, Carex
sylvatica, etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, tăieri ,,rărituri".
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP V Coman, 2 D - 1,4 ha, 2AN8MO, consistenţă 0,8; vârstă
30 ani; UP V Coman, 2 C - 0,7 ha, 2AN8MO, consistenţă 0,8; vârstă 25 ani; Hab.
România Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Oxalis acetosella, Cod
R4205 , N2000 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels
(Vaccinio-Piceetea), Cod R4205
UP V Coman, 8 V - 0,8 ha, Hab. România - Fără corespondenţă.
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este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 2 D - 1,4 ha cu
8 MO 2 AN, subparcela 2 C - 0,7 ha cu compoziţie 8 MO 2 AN,
subparcela 8 V - neproductiv şi la marginea subparcelei 2 A, 3 A, 8 A şi a parcelelor
7, 114, 115.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul şi compoziţia.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 2D, 2C şi 8 V cu habitat de
anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri rărituri care trebuie interzise.
Din parcela 2 A care are I OMO trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Parcela

identificată

compoziţie

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 13 - Valea Vaser
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser aproape de
confluenţa cu valea Catarama. Parcela are o lungime de 900 m şi lăţime de 3 - 15 m.
Suprafaţă: O,73 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 35,8"/ Long. E 24° 49' 25,0"
Altitudine - 1041 m.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 34, l "/ Long. E 24° 49' 43,6"
Altitudine - I 064 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, tăieri de igienă .
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP V Co man, 35 C - I, I ha, 1OAN, consistenţă 0,69; vârstă 25
ani; Hab. România
Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies
alba) cu Hieracium rotundatum , Cod
R4206, N2000 9410 Acidophilous Picea
forests ofthe montane to alpine levels (Vaccinio-Piceetea).
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 35 C - I, I ha cu
compoziţie 10 AN şi la marginea subparcelei 86 A, 35 A, 86 Nl (neproductiv).
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 35 C cu habitat de anin alb
(Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
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(Foto : Chiş Vasile Timur)
Parcela nr. 14 - Valea Vaser

(capăt

linie CFF)

Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Vaser la capătul liniei
CFF. Parcela are o lungime de 700 m şi lăţime de 3 - 25 m.
Suprafaţă: 0.8 ha (1,23 ha dacă includem ş i valea).
Coordonate- Lat. N 47° 44' 24,8"/ Long. E 24° 50' 03,9"
Altitudine - 1058 m.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 15,6"/ Long. E 24° 50' 38,9"
Altitudine - I 084 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Acer
pseudoplatanus,Acer pseudoplatanus juv., Picea abies,Picea abies juv., etc.
Ameninţări: amenajarea albiei văii, tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
·
Amenajamentul silvic: UP V Coman, 39 C - 0,9 ha; Hab. România - Fără
corespondenţă

Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 39 C - 0,9 ha şi
la marginea subparcelei 38 şi 69 care au în compoziţie IOMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 39 C cu habitat de anin alb
(Alnus incana) cu Telekia speciosa.
Din parcela 38 si 69 care are în compoziţie lOMO trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă .

(Foto:
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Chiş

Vasile Timur)

Valea

Novăţ-

afluent al

văii

Vaser

Parcela nr. 1 - Valea

Novăţ

Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Novăţ, în poiana Novăţ.
Parcela are o lungime de 1700 m şi lăţime de 140 m.
Suprafaţă: 15, 23 ha ( 18,23 ha cu valea inclusă) .
Coordonate-- Lat. N 47° 43' 44,4"/ Long. E 24° 33' 51,5"
Altitudine - 620 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 43' 06,2"/ Long. E 24° 34' 48,3"
Altitudine - 632 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare slaba, este afectată de
exploatare şi de amenajarea piscicolă .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea abies
juv., Salix caprea, SaliJc sp.,Rubus idaeus, Ranuncu/us repens, Equisetum arvense,

Trifo/ium repens, Carex sylvatica, Geranium robertianum, Athyrium fi/ix-femina,
lmpatiens noli-tangere, Mentha /ongifo/ia, Carex remata, Urtica dioica, Salvia
glutinosa, Dryopteris filix-mas, Rumex obtusifolius, Equisetum maximum etc.
Ameninţări: tăieri

de igienă şi completări, amenajarea piscicolă, amenajarea albiei văii.
de conservare: interzicerea tăierilor arborilor, interzicerea defrişării arinilor şi
interzicerea amenajării de bazine piscicole.
Amenajamentul silvic:
Subparcela 1 OD
Descriere subparcelă: suprafaţa 1,4 ha.
Caracteristici: o parte din subparcelă a fost defrişată şi s-a construit o păstrăvărie.
Măsuri

(Foto: Chiş Vasile Timur)
Subparcela 43 D
Descriere subparcela: suprafaţa 0,8 ha.
Caracteristici: subparcela se află între pârâul Novăţ şi drumul forestier.
Coordonate - Lat. N 47° 43' 22,72"/ Long. E 24° 34' 33,20"
Altitudine - 644 m.
Subparcela 44 A
Descriere subparcelă : suprafaţa 0,4 ha.
Subparcela I 04 A
Descriere subparcelă: suprafaţa 7, I ha.
Caracteristici: parcela este situată pe teren orizontal, ± plan, în lunca lărgită a pârâului
Novăţ.

Habitatul 91EO* a fost plantat cu molid (Picea abies), din care o parte a fost tăiat iar
restul este slab dezvoltat.
Vegetaţia erbacee aparţine din punct de vedere fitosociologie as. Scirpetum silvatici.
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(Foto: Chiş Vasile Timur)
Parcela 108
Descriere parcelă : suprafaţa 1,4 ha.
Coordonate - Lat. N 47° 43' 42,71 "/ Long. E 24° 33' 58,61"
Altitudine - 651 m.
Subparcela 107 A
Descriere subparcelă: suprafaţa 2,5 ha.
Caracteristici: subparcela este situată pe teren orizontal, ± plan, în lunca lărgită a
pârâuluiNovăţ. În subparcela se afla 2 habitate naturale.
Habitatul natural 91 EO*
Păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae,
Salicion albae) [Alluvial forests with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae)].
Habitatul natural 91 VO.
Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion) [Dacian Beech forests (Symphyto-Fagion).
Propunere:subparcela trebuie parcelată pentru a separa cele 2 tipuri de habitate naturale.
În amenajamentul silvic subparcelele 10 D, 43 D, 44A şi 108 A sunt trecute ca şi
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Tele/da speciosa.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul la subparcela I 04 A şi l 07 A.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic, la subparcela 104 A şi 107 A cu habitat de
anin alb (Alnus incana) cu Tele/da speciosa, şi modificată compoziţia.
La parcela 107 A trebuie separat habitatul de arin şi trecut la parcela de arin care a fost
identificată.

Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Sunt propuse tăieri de igienă şi completări care trebuie interzise.
Interzicerea extinderii amenajări piscicole în zona habitatului.
În subparcela 104 A s-a exploatat anini şi au fost făcute plantări cu molid, care trebuie
interzise.

(Foto:
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Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 2 - Valea

Novăţ

Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văi i Novăţ. Parcela are o
lungime de 230 m ş i lăţime de 50 m.
Suprafaţă: 1,3 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 42' 48,08"/ Long. E 24° 35' 11 ,73"
Altitudine - 681 m.
Coordonate- Lat. N 47° 42' 43,9"/ Long. E 24° 35' 20,1"
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea abies,
Sa/ix triandra, Telekia speciosa, Matteuccia struthiopteris, Symphytum officinale,
Cerastium sylvaticum, Cruciata laevipes, Myosotis scorpioides, Hieracium racemosus,
Hieracium aurantiacum, Scirpus sylvaticus etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VIII Dreapta Novăţ, 46 D - 1,7 ha, IOAN, consistenţă 0,4;
vârstă 45 ani; UP VIII Dreapta Novăţ, 100 B - 0,3 ha, lOAN, consistenţă 0,5; vârstă 30
ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciose, Cod 4401 , N 2000 91 EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 46 D - 1,7 ha cu
compoziţie 10 AN, 46 Cl - 0,1 ha cu compoziţie AN şi 100 B - 0,3 ha cu compoziţie
lOAN.
Măsuri şi modificări

propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajament subparcelele sunt trecute ca şi habitat de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
Trebuie măsurată parcela, există o diferenţă de 0,7 ha între suprafaţa din amenajament şi
suprafaţa identificată.

Parcela de anin

identificată

trebuie

comasată

într-o

singură parcelă .

(Foto: Chiş Vasile Timur)
Parcela nr. 3 - Valea Novăţ
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă ş i stângă a văii
valea Betigii. Parcela are o lungime de 580 m şi lăţime de 50 m.
Suprafaţă: 1,87 ha.
Altitudine - 714 m.
Coordonate- Lat. N 47° 42' 47,6"/ Long. E 24° 36' 36,7"
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Novăţ

la

confluenţa

cu

Altitudine - 715 m.
Coordonate- Lat. N 47° 43' 00,8"/ Long. E 24° 36' 57,3"
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus.incana, Alnus incana juv., Picea abies,
Sa/ix sp. etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VIII Dreapta Novăţ, 53 F - l ,3 ha, IOAN, consistenţă 0,8;
vârstă 30 ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa
Cod 4401, N 2000 91 EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 53 E - 1,3 ha cu
compoziţie 10 AN şi subparcela 53 B care are în compoziţie 5BR3M02FA.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul si lvic subparcela 53 E este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
Din parcela 53 B care are în compoziţie 5BR3M02FA trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă .

(Foto:
Parcela 4 - Afluent Valea

Chiş

Vasile Timur)

Greabăn

Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Greabăn. Parcela are o
lungime de 900 m şi lăţime de 5 - 1O m.
Suprafaţă: 2 ha (2,77 ha în suprafaţă este inclus drumul şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 43' 49,59"/ Long. E 24° 35' 08,47"
Altitudine - 70 I m.
Coordonate- Lat. N 47° 43' 44,58"/ Long. E 24° 34' 58,62"
Coordonate-Lat. N 47° 43' 38,32"/ Long. E 24° 34' 48,68"
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv.,Picea abies
juv., Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Rosa penduliina, Telekia
speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Chaerophyllum aromaticum, lmpatiens nolitangere, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Geranium phaeum, Stellaria
nemorum, Salvia glutinosa, Ranunculus lanuginosus, Anthriscus sylvestris, Carduus
personala, Eupatorium cannabinum, Silene dioica, Milium effusum, Lamium
maculatum, Dactylis polygama, Urtica dioica, Stachys sylvatica, Tussilago faifara,
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Petasites hybridus, Athyrium filix-femina, Aegopodium podagraria, Dryopteris
carthusiana, Lycopus europaeus, Trifolium repens, Stellaria nemorum, Lapsana
communis, Equisetum arvense, Myce/is mura/is, Doronicum austriacum, Carex
sylvatica, Veratrum album subsp. album, Veratrum album ssp. Lobelianum, Glyceria
notata, Caltha palustris subsp. laeta, Symphytum cordatum etc.
Ameninţări: exploatările din zonă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VIII Dreapta Novăţ, 11 D - 0,3 ha, IOAN, consistenţă 0,7;
Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose,
Cod 4401
N 2000 91EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, Salicion albae).
UP VIII Dreapta Novăţ, 11 V - 1,3 ha; Hab. România - Fără corespondenţă
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 11 D - 0,3 ha cu
compoziţie AN, 11 V - 0,3 ha neproductiv şi la marginea parcelelor 11 A, 40 A şi
parcela 42, care au în componenţă 4M03FA2PAM1FR.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic parcela 11 D este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
În parcela 11 V care este neproductiv este habitat de anin, trebuie corectat în
amenajament.
Din parcela 1 lA, 42 si 40A care are în compoziţie 4M03FA2PAM1FR trebuie separat
habitatul cu anin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Trebuie interzise tăierile.

Carduus personala Veratrum album ssp. lobelianum
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Rosa penduliina
(Foto: Chiş Vasile Timur)

Valea Novicior- afluent al văii Vaser
Parcela - Valea

Săcel

Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Săcel. Parcela are o
lungime de 600 m şi lăţime de 5 - l O m.
Suprafaţă: 0,92 ha(l,92 ha în suprafaţă este inclusă ş i valea).
Coordonate- Lat. N 47° 44' 56,7"/ Long. E 24° 37' 06,3"
Altitudine - 800 rn.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 47,4"/ Long. E 24° 37' 25,6"
Altitudine - 820 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv.,Telekia speciosa, etc.
Ameninţări: exploatarea parcelei.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VII Noviscior, 57 V - 0,6 ha; Hab. România -Fără
corespondenţă

Măsuri şi modificări

propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În parcela 57 V care este trecut neproductiv este habitat de anin, trebuie corectat în
amenajament.
Trebuie interzise tăierile.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 1 - Valea Novicior
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Novicior. Parcela are o
lungime de 900 m şi lăţime de 50 m.
Suprafaţă: 3,78 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 59, l "/ Long. E 24° 37' 04,8"
Altitudine - 812 m.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 59,4"/ Long. E 24° 37' 45,0"
Altitudine - 822 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv,etc.
Ameninţări: tăieri de igienă şi completări.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
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Amenajamentul silvic: UP VII Noviscior, 56 D - 0,3 ha, IOAN, consistenţă 0,8; vârstă
30 ani; Hab. România Păd uri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
specios a, Cod 440 I, N 2000 91 EO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
UP VII Noviscior, 8 VI - 0,6 ha; Hab. România - Fără corespondenţă.
UP VII Noviscior, 8 E - 0,9 ha, 7M03AN, consistenţă 0,5; vârstă 40 ani; Hab. România
Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Leucanthemum waldsteinii, Cod
R4209.
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul si lvic în subparcela 56 D - 0,3 ha cu
compoziţie 10 AN, 8 VI - 0,6 ha, 8 E - 0,9 ha cu compoziţie 3AN7MO şi subparcela
56 A
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea În amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic parcela 56 D este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
În parcela 8 VI care este trecut neproductiv este habitat de anin, trebuie corectat în
amenajament.
Parcela 8 E trebuie trecută ca şi habitat de anin.
Din parcela 56 A care are în compoziţie lOMO trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată ş i comasată într-o singură parcelă .
Sunt propuse tăieri de igienă şi completări care trebuie interzise.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 2 - Valea Novicior
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Novicior. Parcela are o
lungime de 320 m şi lăţime de 35 m.
Suprafaţă: 1,09 ha.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 13,2"/ Long. E 24° 38' 04,8"
Altitudine - 845 m.
Coordonate-- Lat. N 47° 45' 19,9"/ Long. E 24° 38' 17,9"
Altitudine - 845 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., etc.
Ameninţări: tăieri progresive (racordare) şi împăduriri .
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VII Noviscior, 11 E - 0,9 ha, 8M02AN, consistenţă 0,4;
vârstă 90 ani; Hab. România
Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu
Leucanthemum waldsteinii, Cod R4209.
UP VII Noviscior, 12 Ct' - 0,7 ha; Hab. România - Fără corespondenţă.
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UP VII Noviscior, 12 C2 - 0,8 ha; Hab. România - Fără corespondenţă.
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic însubparcela 11 E - I ha cu
compoziţie 2 AN8MO, subparcela 12 CI - 0,1 ha cu compoziţie AN, subparcela 12 C2 0,8 ha cu compoziţi AN.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În parcela 12 Cl şi 12 C2 care este trecut neproductiv, este habitat de anin, trebuie
corectat în amenajament.
Parcela 11 E trebuie trecută ca ş i habitat de anin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Sunt propuse tăieri progresive (racordare) şi împăduriri care trebuie interzise.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 3 - Valea Novicior
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Noviscior. Parcela are o
lungime de 600 m şi lăţime de 35 m.
Suprafaţă: 1,5 ha (2,06 ha în suprafaţă este inclusă şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 45' 20,3"/ Long. E 24° 38' 29,9"
Altitudine - 844 m.
Coordonate- Lat. N 47° 45' 27,2"/ Long. E 24° 38' 51,7"
Altitudine - 870 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, A/nus incana juv., Picea
abies,Picea abies juv., Sambucus racemosa/ Rubus idaeus, Rubus hirtus, Filipendu/a
u/maria, Tele/da speciosa, etc.
Ameninţări: tăieri ,,rărituri".

Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VII Noviscior, 20 C - 1,3 ha, 6AN4MO, consistenţă 0,8;
vârstă 30 ani; Hab. România
Păduri sud-est carpatice de anin alb (A/nus incana)
cu Tele/da speciosa, Cod 4401 , N 2000 91EO *Alluvial forest with A/nus glutinosa and
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion a/bae).
Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela20 C - 1,3 ha cu
compoziţie 6AN4MO, subparcela 52 şi subparce la 53 A care au în componenţă
58R3FA2MO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic subparcela 20 C este trecută ca şi habitat de anin alb (A/nus
incana) cu Tele/da speciosa.
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Din parcela 53A şi 52 care are în compoziţie 5BR3F A2MO trebuie separat habitatul cu
arin
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Sunt propuse tăieri ,,rărituri" care trebuie interzise.

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Valea Miraj - afluent al văii Vaser
Parcela - Valea Miraj
Amplasare: parcela se află pe partea stângă şi dreaptă a văii Miraj la 1,5 km de
confluenţa cu valea Vaser. Parcela are o lungime de 330 m şi lăţime de 120 m.
Subparcela 56 B se afla pe o panta înclinata cu multe izvoare.
Suprafaţă: 2,31 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 46' 03 ,2"/ Long. E 24° 43' 35,4"
Altitudine - 970 m.
Coordonate- Lat. N 47° 45' 56,6"/ Long. E 24° 43' 36,7"
Altitudine - 1O11 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Acer
pseudoplatanus,Acer pseudoplatanus juv. , Picea abies,Picea abies juv., Sambucus
nigra, Sambucus racemosa, Rubus idaeus, Rubus hirtus, Filipendula ulmaria,
Matteuccia struthiopteris, Telekia speciosa, Chaerophyllum hirsutum, Chaerophyllum
aromaticum, Jmpatiens noli-tangere, Ranunculus repens, Cirsium oleraceum, Geranium
phaeum, Stellaria nemorum, Salvia glutinosa, Ranunculus lanuginosus, Anthriscus
sylvestris, Carduus personala, Eupatorium cannabinum, Silene dioica, Milium effusum,
Lamium maculatum, Dactylis polygama, Urtica dioica, Stachys sylvatica, Tussilago
farfara, Petasites hybridus, Athyriumfilixfemina, Aegopodium podagraria, Dryopteris
carthusiana, Lycopus europaeus, Trifolium repens, Stellaria nemorum, Lapsana
communis, Equisetum arvense, Mycelis muralis, Doronicum austriacum, Carex
sylvatica, etc.
Ameninţări: tăieri de igienă, tăieri rase şi împăduriri.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP VI Miraj, 56 B - 1,7 ha, 6AN4MO, consistenţă 0,6; vârstă
70ani;
UP VI Miraj, 60 C - 0,3 ha, 6AN4MO, consistenţă 0,3; vârstă 50 ani; Hab. România
Rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sau pin silvestru (Pinus
sylvestris), Cod R4412, N2000 9100* Bog woodland.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
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În amenajamentului silvic este trecut greşit habitatul la subparcela 56 B şi 60 C.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu habitat de anin alb (Alnus incana) cu
Tele/da speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă, tăieri rase ş i împăduriri care trebuie interzise.
Trebuie măsurată arcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă .

(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Valea Catarama
Parcela - Valea Catarama
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Catarama. Parcela are o
lungime de 570 m şi lăţi me de 2-3 m. În această parcelă sunt şi două mici suprafeţe care
se află pe o pantă înclinată.
Suprafaţă: 0,61 ha (1,11 ha în suprafaţă este inclusă şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 44' 27,5"/ Long. E 24° 48' 01 ,1"
Altitudine - I 050 m.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 21,37"/ Long. E 24° 48' 00,2"
Altitudine - 1042 m.
Coordonate-Lat. N 47° 44' 15,15"/ Long. E 24° 47' 57,12"
Altitudine - 1112 m.
Coordonate- Lat. N 47° 44' 08,7"/ Long. E 24° 47' 55,2"
Altitudine - 1154 m
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună .
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Acer
pseudoplatanus,Acer pseudoplatanus juv., Picea abies,Picea abies juv.,etc.
Ameninţări: exploatarea parcelei.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP V Coman, 93 A - 14,5 ha, 4MO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea ş i modificarea în amenajamentul
silvic
Din parcela 93 A care are în compoziţie lOMO trebuie separat habitatul cu arin.
Trebuie măsurată parcela de anin i dent ificată şi comasată într-o singură parcelă.
Trebuie interzise tăieri le .
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Valea Lostun
Parcela nr. 1 - Valea Lostun
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Lostun. Parcela are o
lungime de 670 m şi lăţime de 20 - 80 m. Subparcela - 119 B se află pe o pantă
înclinată.
Suprafaţă: l ,7 ha (2, 15 .ha - în suprafaţă este inclusă şi valea).
Coordonate- Lat. N 47° 47' 55,7"/ Long. E 24° 43' 53,5"
Altitudine - 880 m.
Coordonate- Lat. N 47° 47' 45 ,5"/ Long. E 24° 44' 21,l"
Altitudine - 933 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., Acer
pseudoplatanus,A cer pseudoplatanus juv„ Picea abies,Picea abies juv„etc.
Ameninţări: tăieri de igienă .
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP III Făina, 119 F - 0,4 ha, l OAN, consistenţă 0,69; vârstă 35
ani; Hab. România Rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sau pin
silvestru (Pinus sylvestris), Cod R4412, N2000 9lDO* Bog woodland.
UP III Făina , 119 B - 0,8 ha, 1OMO.
UP III Făina , 119 C - 36,8 ha, I OMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentului silvic este trecut greşit habitatul la subparcela 119 F care are în
compoziţie IOAN.
Parcela 119 B este 100% arin nu molid. Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Tele/da speciosa.
Din parcela 119 C care are în compoziţie I OMO trebuie separat habitatul cu arin
Sunt propuse tăieri igienă care trebuie interzise.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 2 - Valea Lostun
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Lostun. Parcela are o
lungime de 650 m şi lăţime de 20 - 70 m.
Suprafaţă: 2,00 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 47' 55,6"/ Long. E 24° 44' 46,8"
Altitudine - 1O17 m.
Coordonate- Lat. N 47° 48' 06,6"/ Long. E 24° 45' 12,9"
Altitudine - 1044 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv.,etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP III Făina, 117 B - 1,7 ha, IOAN, consistenţă 0,69; vârstă 35
ani;
UP III Făina, 113 B - 0,8 ha, IOAN, consistenţă 0,69; vârstă 35 ani; Hab. România
Rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sa u pin silvestru (Pinus
sylvestris), Cod R4412, N2000
91DO* Bog woodland.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul la subparcela 117 B şi 113 B.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu habitat de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa.
Sunt propuse tăieri igienă care trebuie interzise.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.

(Foto:
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Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 3 - Valea Lostun
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă a văii Lostun la confluenţă cu
Pârâul Dealului. Parcela are o lungime de 650 m şi lăţime de 20 - 70 m.
Suprafaţă: 0,75 ha (1,08 ha - în suprafaţă este inclusă şi valea).
Coordonate--- Lat. N 47° 48' 18,4"/ Long. E 24° 45' 28,5"
Altitudine - 1003 m.
Coordonate--- Lat. N 47° 48' 25,0"/ Long. E 24° 45' 35, I"
Altitudine - 1014 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ etc.
Ameninţări: exploatarea masei lemnoase.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP III Făina, 85 N - 0,5 ha; Hab. România - Fără
corespondenţă

UP III Făina, 109 - 23,6 ha, lOMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În subparcela 57 V care este trecut neproductiv, este habitat de anin, trebuie corectat în
amenajament.
Din parcela 119 care are în compoziţie lOMO trebuie separat habitatul cu anin.
Trebuie interzise tăierile.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.

(Foto: Chiş Vasile Timur)
Parcela nr. 4 - Valea Lostun
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă Pârâul Dealului. Parcela are o
lungime de 320 m şi lăţime de 20 - 40 m.
Suprafaţă: 0,5 ha (0,96 ha - în suprafaţă este inclusă şi valea).
Coordonate--- Lat. N 47° 48' 36,6"/ Long. E 24° 45' 51,9"
Altitudine - 1034 m.
Coordonate--- Lat. N 47° 48' 40,5"/ Long. E 24° 45' 50,4"
Altitudine - 1090 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„ Picea
abies,Picea abies juv„etc.
Ameninţări: exploatarea masei lemnoase.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP Ill Făina.
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Parcela identificată este inclusă în amenajamentul silvic în subparcela 90 B, subparcela
102 A, subparcela 101 şi subparcela 109, care au în compoziţie lOMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
Din parcela 90 B, 109, 102 A şi 101 care are în compoziţie lOMO trebuie separat
habitatul cu anin.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
Trebuie interzise tăierile .

(Foto : Chiş Vasile Timur)
Valea Botizu
Parcela nr. I - Valea Botizu
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă văii Cristina la confluenţă cu
valea Botizu. Parcela are o lungime de 250 m şi lăţime de 20 - 45 m.
Suprafaţă: 0,93 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 49' 24,0"/ Long. E 24° 38' 39,5"
Altitudine - 918 m.
Coordonate- Lat. N 47° 49' 19,4"/ Long. E 24° 38' 45,9"
Altitudine - 884 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare foarte bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv., etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP II Bardău , 66 E - 1 ha, 9AN1MO, consistenţă 0,8; vârstă 35
ani;
Hab. România Păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Sphagnum sp., Cod
R4210, N2000 9410 Acidophilous Picea forests of the montane to alpine levels
( Vaccinio-Piceetea)
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic este trecut greşit habitatul la subparcela 66 E.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu habitat de anin alb (Alnus incana) cu
Tele/da speciosa.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
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(Foto:

Chiş

Vasile Timur)

Parcela nr. 2 - Valea Botizu
Amplasare: parcela se află pe partea dreaptă şi stângă văii Botizu. Parcela are o
lungime de 180 m şi lăţime de 40 - 90 m.
Suprafaţă: 1, 12 ha.
Coordonate- Lat. N 47° 50' 29,5"/ Long. E 24° 40' lŞ , 7"
Altitudine - I 066 m.
Coordonate- Lat. N 47° 50' 24,6"/ Long. E 24° 40' 13,5"
Altitudine - 1053 m.
Starea de conservare: parcela se află în stadiu de conservare bună.
Specii de plante vasculare identificate: Alnus incana, Alnus incana juv„etc.
Ameninţări: tăieri de igienă.
Măsuri de conservare: interzicerea tăierilor.
Amenajamentul silvic: UP II Bardău, 106 F - 0,6 ha, 8AN2MO, consistenţă 0,8 ; vârstă
35 ani; Hab. România Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Tele/da
speciosa, Cod 440 I, N 2000 9 lEO *Alluvial forest with Alnus glutinosa and Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae).
UP II Bardău, 91 N - 0,9 ha; Hab. România - Fără corespondenţă .
UP II Bardău , 91 A - 24,4 ha, I OMO.
Măsuri şi modificări propuse pentru completarea şi modificarea în amenajamentul
silvic
În amenajamentul silvic subparcela I 06 F este trecută ca şi habitat de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa.
Parcela 91 N care este trecut neproductiv, este habitat de anin, trebuie corectat în
amenajament.
Din parcela 91 A care are în compoziţie I OMO trebuie separat habitatul cu anin.
Sunt propuse tăieri de igienă care trebuie interzise.
Trebuie măsurată parcela de anin identificată şi comasată într-o singură parcelă.
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Văi

pe care nu am identificat habitatul

Pe Valea

Ivăşcoaia

Valea Ivăşcoaia
nu am identificat Habitatul natural 91EO*

Pe Valea

Măcârlău

Valea Măcârlău
nu am identificat Habitatul natural 91EO*

Valea Mihoaia
Pe Valea Mihoaia nu am identificat Habitatul natural 91EO*

Pe Valea

Ştevioara

Valea Ştevioara
nu am identificat Habitatul natural 91EO*

6. Analiza habitatelor de „Păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosu" de pe Valea Vaser
Toate parcelele identificate de păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa, pot fi încadrate la corespondenţă NATURA 2000 la nivel
european, în habitatul „91 EO* păduri aluviale de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) ".
Am analizate cele 31 de parcele şi subparcele identificate în urma cercetărilor
din teren cu situaţia existentă în amenajamentul silvic respectiv: compoziţia,
consistenţa, vârsta, lucrările propuse în amenajament şi tipul de habitat.
În urma cercetărilor şi a studiului privind situaţia din amenajamentul silvic, am
propus pentru fiecare parcelă identificată, măsurile care se impun a fi luate: măsurarea
parcelelor identificate, comasarea lor, trecerea corectă a habitatului şi interzicerea
tăierilor în aceste parcele.
În urma cercetării am comparat suprafeţele identificate în teren, respectiv
de 54,39 ha de anin cu cele existente în amenajamentul silvic şi am constatat
următoarele (graficul 1.2):
suprafaţa

în amenajamentul silvic sunt trecute doar 18,6 ha de „păduri sud-est
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciosa ".
în urma studiului 8, 1 ha de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciosa '', identificate în urma cercetării sunt trecute ca
şi alt tipul de habitat în amenajament.
în urma studiului 7,8 ha de teren neproductiv, care apar în amenajamentul
silvic sunt de fapt „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia speciosa ".
19,89 ha de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
speciosa ", identificate în urma cercetării, nu sunt trecute în amenajamentul
silvic.

Fiecare parcelă identificată în urma
sau subparcele din amenajamentul silvic.

cercetărilor

se suprapune peste 2-4 parcele
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Habitat de anin
ca re nu a fost
identificat

din teren a suprafeţelor de anin
CONCLUZII

Vişeu şi

Studiul efectuat a fost realizat în bazinul văii Vaser, pe raza Ocolului Silvic
Ocolului Silvic Composesorat SRL Vişeu de Sus, din Parcului Natural Munţii

Maramureşului, Judeţul Maramureş.

În urma analizei amenajamentului silvic, a cercetărilor şi a studiilor efectuate în
bazinul hidrografic al Văii Vaser privind ,,Pădurile sud-est carpatice de anin alb (Alnus
incana) eu Tele/da specioasa" am constatat următoarele:
I.Pe văile din bazinul hidrografic al Văii Vaser, cercetate au fost identificate 31
de parcele ş i subparcele de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Tele/da specioasa'', pe raza Ocolului Silvic Vişeu şi Ocolului Silvic Composesorat
SRL Vişeu de Sus.
2.Toate cele 31 de parcele şi subparcele de „păduri sud-est carpatice de anin
alb (Alnus incana) cu Tele/da specioasa", trebuie cartate şi măsurate ca parcele sau
subparcele distincte faţă de celelalte parcele, şi incluse separat în amenajamentul silvic.
3.Suprafaţă totala a celor 31 de parcele şi subparcele de „păduri sud-est
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa ", identificate cu ocazia
cercetărilor, în bazinul hidrografic al Văii Vaser este de 54,39 ha.
4.În amenajamentul silvic al Ocolului Silvic Vişeu şi al Ocolului Silvic
Composesorat SRL Vişeu de Sus, în urma studiului efectuat am identificat 18,6 ha de
„păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Tele/da specioasa".
5.În amenajamentul silvic în urma studiului efectuat am identificat 5,5 ha de
„păduri rarişti sud-est carpatice de tinoave de molid (Picea abies) şi/sau pin silvestru
(Pinus sylvestris)", în urma cercetărilor din teren, am constatat că aceste păduri sunt
greşit identificate, ele fiind de fapt „păduri sud-est carpatice de anin alb (A lnus incana)
cu Tele/da specioasa". Trebuie corectat în amenajamentul silvic cu habitatul de anin
alb (Alnus incana) cu Tele/da specioasa.
6.În amenajamentul silvic în urma studiului efectuat am identificat 0,8 ha de
„păduri sud-est carpatice de molid (Picea abies) cu Sphagnum sp.", în urma cercetărilor
din teren, am constatat că aceste păduri sunt greşit identificate, ele fiind „păduri sud-est
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carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa". Trebuie corectat în
amenajamentul silvic cu habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa.
7.În urma analizei cercetărilor am constatat că 7,8 ha de teren, din
amenajamentul silvic apar ca terenuri neproductive (fără corespondenţă). În urma
cercetărilor din teren, am constatat că aceste terenuri sunt greşit trecute, de fapt pe
aceste suprafeţe se află „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia
specioasa„. Trebuie remăsurate şi corectate subparcelele în amenajament silvic cu
habitat de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa.
8.În amenajamentul silvic parcela 65 G în suprafaţă de 0,7 ha are în compoziţie
trecut 10 MO (100% molid), dar la descrierea habitatului apare habitat de anin alb
(Alnus incana) cu Telekia specioasa. Trebuie modificat în amenajamentul silvic doar
compoziţia.

9.În amenajamentul silvic parcela 35 C, în suprafaţă de I. I ha are în
trecut I O AN (I 00% anin) dar la descrierea habitatului apare „păduri sud-est
carpatice de molid (Picea abies) şi brad (Abies alba) cu Hieracium rotundatum„.
Trebuie corectat în amenajamentul silvic la subparcelele 35 C cu habitat de anin alb
(Alnus incana) cu Telekia specioasa.
IO.O suprafaţă de aproximativ 27,89 ha de ani albi, identificată la marginea
unor parcele şi subparcele în lungul văilor, sunt trecute ca păduri care au în compoziţie
I 00% molid, brad, fag, frasin şi paltin de munte, fără a fi menţionat si aninul. Aceste
suprafeţe de anin trebuie separate şi cartate ca şi habitate cu „păduri sud-est carpatice de
anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa".
I I .Refacerea unor parcele la care s-au făcut intervenţii prin tăieri de igienă,
tăieri rase şi împăduriri, trebuie lăsate să se regenereze natural.
12.Aprobările pentru amenajări piscicole trebuie interzise în zonele unde sunt
parcele cu „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa".
13.Toate parcelele de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia specioasa", trebuie monitorizate permanent pentru a evita tăierile în aceste
compoziţie

păduri.
I4.Aprobările pentru exploatări în regim silvic, trebuie verificate şi comparate
cu baza de date pentru a evita tăierile acestor habitate de „păduri sud-est carpatice de
anin alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa".
15.Toate parcelele identificate de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus
incana) cu Telekia speciose '', aparţin ca tip de pădure: 982 I anin alb pe aluviuni
nisipoase şi prundişuri şi 1171 molidiş cu anin alb.
I6.Toate parcelele de „păduri sud-est carpatice de anin alb (Alnus incana) cu
Telekia specioasa", trebuie monitorizate permanent pentru a vedea evoluţia în timp a
aceste păduri, şi a lua măsuri de protecţie acolo unde este cazul.
17. Toate cele 31 de parcele şi subparcele identificate de „păduri sud-est
carpatice de anin alb (Alnus incana) cu Telekia speciose '', pot fi încadrate la
corespondenţă NATURA 2000 la nivel european în habitatul „91 EO* păduri aluviale
de Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae) ".
I 7. Parcele care sunt trecute ca habitate de „păduri sud-est carpatice de anin
alb (Alnus incana) cu Telekia specioasa, în amenajamentul silvic, deşi sunt protejate la
nivel naţional şi european, ele sunt propuse la tăieri de igienă, tăieri rase, tăieri
progresive şi împăduriri. Trebuie interzise aceste lucrări şi specificat în amenajamentul
silvic statutul lor de protecţie, conform Directiva Habitate, Directiva Consiliului
Europei 92/43 EEC şi OUG 57/2007 (Legea 49/201 I).
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Types and principal diversity of the national nature
park "Verkhovinskiy"
Liudmila Macapiak
SeniorResearchFellow of NPP "Verhovinskiy"

Abstract
he article highlights the modem variety of flora of vascular plants NPP "Verhovinskiy".
The criticai-taxonomic, biomorphological, geogeophysical analysis was carried out, the
sozological value ofthe flora was analyzed.

Buaoee Ta uenoTH'IHe pi1noManirrH nauionaJJbHOro npupoanoro napicy
«BepXOBHHCbKHH»
J110aM1rna Mauan'i!K

Anomal(ill
Y cTarri s11csirneHo cy<iacHe pi1HoMaHirrll cpnop11 cya11HHMX pocJIMH HTITI
«BepXOBMHChKMH».
3ailicHeHO
KpMTMKO-TaKCOHOMilJHMH,
6ioMopcponori'IHMH,
reoracpi'IHMH aHaJii3, npoaHaJii30BaHO C030JIOri'IHY uiHHiCTh cpnop11 .
.[{o 'IMCJia HaliuiKasiumx Ta 6araTMX y cpnopMCTM'IHOMy BiaHOWeHHi palioHiB
YKpaîHChKMX KapnaT Hanei1<aTh 411B'!MHo-fp11HllBChKi rop11, ae cTsopeHMH
HauioHaJihHMH np11poaH11H napK «BepxOBMHChKMH». .[{aHa Tep11rnpill c Hali6inhw
smaaneHOIO Ta BalKKOJlOCTYfiHOIO qacTMHOIO YKpaÎHChKMX KaprraT.
1-IMB'IMHChKi rop11, B MeJKax l!KMX p03TawosaHa 6inhwa qacTMHa HTITI
«BepxoBMHChKMH», c rrisHi'!HO-Jaxi.uHoJO qacTMHOJO MapMapochKoro KpMcTani'IHOro
Mac11sy. Ue ca11H11li B Kapnarnx palioH, ae Ha rroaepxHJO BMXOaHTh HaliaaaHirni
MeTaMopcpi'IHi yTBopeHHll, cKJiaaeHi aoaepxHhonaneoJolichKMMM synKaHoreHHMMM,
TycporeHHMMM Ta OCa!lO'IHO-MeTaMOpcpiqHMMM rropoaaMM - rnelicaMM, aMcpi6oniTaMM,
sanHHKaMM. Csocpi.uHa reonori'!Ha 6yaosa cTan11 rrp11'!11HaM11 $opMyaaHHll
cneu11cpi'!Hoi· cpnop11 Uhoro perioHy.
3a cpi3MKO-reorpa$i'IHMM palioHyaaHHllM (EKOJI. eHUMKJIOneaill, 2007)
nepeaai1rna 6inhrnicTh Tep11Topiî HTITI «Bepxoa11HChKMH» JHaxoaMThCll B MeJKax
PaxiBChK0-4MB'IMHChKOÎ, a '!eTBeprn qacTMHa
TionoHMHChKo-4opHoripchKOÎ
o6nacTeli YKpai.HChKMX KapnaT.
3a reo6oTaHi'IHMM palioHyaaHHllM (HauioHaJihHMH arnac YKpaîHM, 2008)
Tep11rnpill HaneJKMTh ao Cs11aoseuhKo-TI0KyTChKo-MapMapochKOro OKpyry CxiaHoKaprraTChKoi·
ripchKOÎ
rri.urrposiHuiî
UeH-rpanhHo-caponelichKOî
rrposiHuiî
€sporreHChKOÎ llIMpDKOJIMCTllHO-JiiCOBOÎ o6nacTi.
I>inhrny Tep11rnpi10 rrapKy 3aJ:iMaJOTh JiiCM, llKi CTaHOBJillTh IIJIO!UY 94,0%,
ciHOJKaTi i rracos111Ua - 2,6%, rria aoaoJO - 0,3%, iHrni JeMJii - 3, I% Tep11rnpii".
3a pe3yJihTaTaMM aHani3y MaTepianiB rep6apiîB i aaHMX BJiaCHMX
cpnopMCTM'IHMX aocni.uJKeHh, llKi rrpOBO!lMJIM y 2012-2018 pp., npoTllroM BChOro
serernuiliHoro nepio.ny, BMKOpMCTOBYJO'IM 3araJihHOBi.11.0Mi cpnopMCTM'IHi MeT0.11.MKM Ha
3aKJia.neHMX 60TaHi'IHMX npo6HMX IIJIOIUaX Ta <t>eHOJiori'IHMX Mapwpyrax BCTaHOBJieHo,
IUO cpnopa cy.11.11HHMX pocJIMH HTITI «BepxOBMHChKMH» Haniqyc 680 s11.11.is. Ui s11.11.11
HaJieJKaTh .no 5 siaainia: Tinayttono.ni6Hi (Lycopodiophyta) - 5 s11.11.is, XaoIUerro.ni6Hi
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(Equisetophyta) - 7, IIanopoTeno.n;i6Hi (Pteridophyta) - 26, fonoHaCÎHHÎ (Pinophyta) 5, IImqmtoHaCÎHHÎ (Magnoliophyta) - 637 BH.L\H. rptt6H - 226 BH,D;ÎB.
3sepTile Ha ce6e ysary nopÎBHllHO BHCOKHH si.n;coTOK nnayttono.n;i6HHX (0,6),
XBomeno.n;i6HHX (0,9) i oco6JIHBO nanopoTeno.n;i6HHX (3,6). Bi.n;nosi.n;Hi noKaJHHKH Ml!
qmopH YKpaÎHCbKHX KapnaT cKJia.n;a10Tb: 0,45; 0,45; 0,9 (TacmKesw:i, 2003). 0.n;Ha 3
npH'IHH Qboro - oco6JIHBOCTÎ reonori'IHoî ÎCTopil .n;ocnÎ.n;iKysaHoro perioHy.
IIposi.n;Hy 'IaCTHHY po.n;HHHoro cneICTpy qmopH HIITI cKJia.n;ruoTb TaKÎ po.n;HHH:
NfcTPOBÎ (Asteraceae) - 97 BH,D;ÎB, 3naKosi (Poaceae) - 55 BH.n;ÎB, OcoKosi
(Cyperaceae) - 30 BH,D;ÎB, rsoJ,!J;H'IHÎ (Caryophyl/aceae) - 29 BH,D;ÎB, )l(osTeQeBi
(Ranunculaceae) - 28 BH.LIÎB, PoJosi (Rosaceae) - 26 s11.n;iB, KanycTllHÎ (Brassicaceae)
Ta 3oJyJIHHQeBi (Orchidaceae) 24 BH,ll;H, Eo6osi (Fabaceae) - 20, ry6ousiTi
(Lamiaceae) - 19 BH.n;ÎB. (pttc. 1).

PucyHoK 1.

[CATEG&µeKTp
NAMEJ

nposi.nHHX pOJlHH <}mopH Hilil
"BepxoBHHCLKHii" ·
[CATEGORY
NAME]

Rosaceae

[CATEGORY
NAME]

Caryophyllaceae
• Asteraceae

• Poaceae

• Cyperaceae

• Caryophyllaceae

• Ranunculaceae

• Brassicaceae

• Orchidaceae

• Rosaceae

• Fabaceae

• Lamiaceae

Ileprni .n;si nOJHUÎÎ y cneICTpi npoBÎ.n;HHX po.n;HH JaiiMaJOTb KOCMOnOJIÎTHi
po.n;HHH Asteraceae i Poaceae, mo snaCTHBO Ml! npaKTH'IHO scix perioHaJibHHX qmop
IlaneapKTHKH - si.n; IlopTyraniî i IliBHi'IHoî AcppHKH .n;o .HnoHii" i qYKOTKH. TpeTe Micue
Jai1Mae po.n;HHa Cyperaceae, npe.n;cTaBHHKH l!KOÎ noilIHpeHi no acili 3eMHili Kyni, ane
HaH'IHCeJibHÎilli B TIOMÎpHHX i XOJIO.LIHHX TIOl!cax nÎBHÎ'IHOÎ TIÎBKyni i TOMY BOHa
JHaxO,D;HTbCll Ha npoBÎ.n;HHX nOJHUÎllX nepeBa)f(HO y cpnopax 6opeaJibHHX i MOHTaHHHX
o6nacTei1 . Ha 'IeTBePTOMY Micui JHaxo.n;HTbCll pO.n;HHa Caryophyllaceae, npe.n;CTaBHHKH
llKOÎ TPaTIJillJOTbCll nosc10.n;H, a oco6n11so s Cepe.n;JeMHOMopcbKiH Ta IpaHo-TypaHCbKIB
o6JiaCTl!X, TOMy, ll\O CBOÎM nOXO.Ll)f(eHHllM BOHH nepeBa)f(HO 3B'll3aHi 3 ~eBHÎM
Cepe.n;JeM'llM. qepe3 ue
BJiaCTHBHH BHCOKHH pÎBeHb BH.LIOBOro 6araTCTBa B
6opeaJibHHX, MOHTaHHHX Ta cepe.n;JeMHOMopcbKHX o6nacTllX. Ha HacTynHili noJHUil
po.n;HHa Ranunculaceae, npe.n;CTaBHHKH l!KOÎ .n~e rn11p0Ko p031lOBCIO.Ll)f(eHi, ane
Jocepe.Ll)f(eH~ roJIOBHHM 'IHHOM, y llOMÎpHHX i XOJIO.n;HHX o6JiaCTllX nÎBHÎ'IHOÎ i
niB.n;eHHOÎ nÎBKyni, oco6mrno s nisHi'IHili noMÎpHiii JOHi.

rn

284
https://biblioteca-digitala.ro

51K JaJHaqaf A.TI. Xoxp11Koe (2000), nopieH1moq11 cneKTpH npoeinHHX po.UHH,
oco61rneo nepnrnx 'IpbOX a6o weCTH J HHX, MOJKHa OTpHM3TH neeHi 11KÎCHÎ OUÎHKH.
TiopÎBHIQIOq11 po.UHHHO-BH.UOBÎ cneKTpH perioHaJibHHX qmop TiaJieapKTHKH, BÎH BH11BHB
TaKY 33KOHOMipHÎCTb: nepwa 'Ipia.ua pO.UHH y HHX no.ui6Ha. .IJ;o ii CKJJa.uy M3MJKe
JaBJK.UH BXO.lJ.j!Tb Asteraceae i Poaceae, a TpeTbOIO (He o6oe'uKoeo TpeTbOIO Ja
paHroM) MOJKe 6yr11 O.UHa J HacTynHHX pO.UHH (y nop11.UKY JHHJKeHH11 qaCTOTH
<crparnrnHH11»): Fabaceae, Cyperaceae, Rosaceae, Chenopodiaceae, Brassicaceae,
Caryophyllaceae, Ranunculaceae, Lamiaceae, Scrophulariaceae. TaKHM q11HOM,
Asteraceae i Poaceae MOJKHa HaJBaTH «xapaKTepHHMH» po.UHHaMH, a TpeTIO <<.nHCpepeHUÎMHOIO».
0TJKe, TaKCOHOMÎqH11i1 cKJJa,n npoeinHoî qacTHHH po.u11HHOro cneKTpy HTITI
«BepXOBHHCbKHM» CBÎ.UqHTb npo i"i MOHTaHH0-6opeaJibHHM xapaKTep, mo JYMOBJieHO
iioro po3TawyeaHH11M y eepxHÎM qacTHHÎ JIÎcoeoro no11cy, nepeeaJKHO e MeJKax BHCOT
fiOHa)l 1000 M H.p.M.
ÂHaJ1i1 6io:ttop</Jo.~02i1JHoi" cmpyKmypu. CneK'Ip eK06ioMopcpoJioriqH11x THnie cp!Iop11
411eq11Ho-fpHH1!BCbKHX rip .UOCHTb THnOBHM .lJ.Jljj cp!Iop noMipHOÎ JOHH. y HbOMY
nepeeaJKalOTb reMÎKpHnTOcpÎTH (60,7%), Ha .upyroMy Micui JH3XO.lJ.j!TbC11 KpHnTOcpÎTH
(16,3%), H3CTynHÎ nOJHUÎÎ JaMMalOTb TepocpiTH (11,1%), cpaHepocpiTH (8,2%) i
xaMecpirn (3,8%).
CneK'Ip reorpacpiqH11x eJieMeHTie cp!1op11 411eq11Ho-fp11H11ecbKHX rip
CKJ13.U3!0Tb npe.ucTaBHHKH .ueox THnie (nJI!OpHperioHaJibHHM i roJiapJCTHqHHM), 8
reorpacpiqHHX eJieMeHTÎB (nJI!OpHperioHaJibHHM, roJiapKTHqHHM, apKTO-aJibnÎMCbKHM,
€Bpa31HCbKHM,
€BponeMCbKHM,
rnpo-KaBKa.JbKHM,
cy6cepemeMHOMOpCbKHM
i
MOHT3HHHM), 55 rpyn now11peHH1! i 7 rpyn Je'uy10q11x BH.UÎB. TiepeeaJKalOTb BH.UH, 11KÎ
HaJieJKaTb .uo rnpaJÎMCbKOro (25,6%), MOHT3HHOro (22,1%) Ta €BponeMCbKOfO (19,8%)
reoeJieMeHTÎB, mo JYMOBJieHO 11K ripCbKHM xapaKTepoM .UOCJIÎ.llJKeHOÎ cp!IOpH, TaK i
poJrnwyeaHH11M KapnaT Ha nepeTHHÎ roJIOBHHX MirpauiiiHHX WJI11xie. Tipe.ucTaeHHKH
nJI10p11perioHaJibHOro reoeJieMeHTa CKJia.ualOTh 4, 7 % e11.uoeoro CKJJa.uy cp!Iop11, a îxH11
KÎnbKÎCTb JMeHWY€TbC11 Ji JHHJKeHH11M BHCOTH Han pieHeM MOp11. BincoTOK BH.UÎB
roJiapJCT11qHoro reoeJieMeHTa e11m11i1, HÎ.JK y cp!Iopi KapnaT (11,5 % npoTH 7,1 %).
l.JacTKa apKTO-aJibnÎMCbKHX T3KCOHÎB y cp!Iopi l.J11eq11Ho-fpHH1!BCbKHX rip
CTaHOBHTb 4,0 %, a pOJno.uin îx no TepHTOpiî perioHy .UYJKe HepiBHOMÎpHHM: M3MJKe eci
npe.ucTaBHHKH UhOro reoeJieMeHTa Jocepe.uJKeHi e l.J11eq11HCbKHX ropax, .ue .uo6pe
e11paJKeH11i1 cy6aJihnii1chKHM no11c. KinhKÎCTh i, einnoeinHo, eincoTOK TaKCOHie
€Bpa3ÎMCbKOro i rnponeMCbKOro reoeJieMeHTÎB .UOCHTb JHaqHÎ, aJie cnocTepiraCTbC11
TeH.UeHUÎ11 3pOCT3HH11 ÎXHbOÎ yqacTi y cp!Iopi J JHmKeHH11M BHCOTH Ha,lJ. pieHeM M0p11.
l.JacTKa MOHTaHHHX e11.uie cKJJa.uaf 22, 1 %. Y ÎXHhOMY cKJJa.ui nepeeaJKalOTh
eH.UeMÎqHÎ TaKCOHH, JHaqHHM BÎ.llCOTOK np11na.ua€ Ha BH.UH T3KHX rpyn now11peHH1! 11K
KapnaT0-6aJIKaHCbK3 - 2,4 %, aJihnÎMCbKO-KapnaT0-6aJIKaHCbKa - 2,2 % i aJibnÎMCbKOKapnaTCbKa - I, 1 %.
Oco6JI11eicT10 cp!1op11 cy.UHHHHX pocJIHH HTITI «BepxoeHHChKHM», oco6JI11eo
TÎfi° iioro qaCTHHH 11K3 HaJieJKHTb .uo l.J11eq11HCbKHX rip, € eeJIHKa KÎJibKÎCTb eH.ueMÎqHHX
TaKCOHÎB. Cepe.a HHX eH.ueMÎKH CxiâHux Kapnam, eHâeMiKu IlieâeHHUX i CxiâHux
Kapnamax, eHâe:ttiKu 3axiâHux i CxiâHux Kapnam, 1a2aJ1&HOKapnamc&Ki eHâeMiKU.
Y CKJia.ui cp!Iop11 HTITI «BepxoeHHChKHM» 76 coJocpiTie, J HHX 62 e11.u11
JaHeceHo .uo 4epeoHoî KHHrn YKpaîHH, J 11K11x JacJiyrOBYfOTb Ha oco6JI11ey yeary
Elisanthe zawadskii (Herbich) Klokov, Saussurea porcii Degen., Ptarmica tenuifolia
(Schur) Schur., Aster alpinus L., Aconitum jacquinii Rchb., Botrychium multifidum
(S.G. Grnel.) Rupr., Rhododendron myrtifolium Schott & Kotschy, Pulsatilla scherfelii
(Ullep.) Skalicky, Jovibarba hirta (L.) Opiz., Ma/axis monophyllos (L.) Sw., Oxycoccus
microcarpus Turcz. ex Rupr., Carex rupestris 'Ali., Saxifraga luteo-viridis Schott
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&Kotschy., Dianthus speciosus Rchb., Delphinium elatum L., Crsium heterophylum
(L.) Hyll. Ui BHJJ.H ai.rloMi a Kapnarnx J noo.nHHOKHX MicueJpocTaHb, 6ÎJibWÎCTb HKHX
Jocepe.n)l{etti a qHB'IHHCbKHX ropax. [I, 6].
3i cnHcKia MÎ)l{Hapo.nttoi" oxopoHH TYT BÎ.!lJHa'leHo 14 TaKcottia: 3 - Jattecetti
.no cnHcKy MCOn, 7 - .no E:sponeitcbKoro qepsottoro cnHCKY, 2 - .no .[lo.naTKy I
ElepttcbKoi" KOHBeHui"i, 2 BH.llH - s .[lo.naTKH Ilb i IVb ,[(HpeKTHBH E:C npo J6epe)l{eHHH
THnÎB oceJIHlll Ta BH,llÎB npHpo,llHOi" <f>ayttH Ta <f>nopH.
0.nHiE:Jo 3 Ba)l{JIHBHX rrpo6JieM J6epe)l{eHHH <f>iTopi3HOMaHÎTTH B periotti, .ne
JHaxo.nHTbCH Hnn «BepxoBHHCbKHH», e MacwTa6tti .neMYTauiiftti npouecH, »Ki
cynpoBO,ll)l{ytOTbCH JapOCTaHHHM BTOpHHHHX JIYK JIÎCOBOIO Ta 'larapHHKOBOIO
poCJIHHHÎCTIO, mo noa'»JaHO Î3 JaHena.noM TBapHHHHLITBa B ropax. y 3B'H3Ky 3 LIHM
Ba)l{JIHBe JHa'leHHH MalOTb .neTaJibHÎ <f>nopHCTH'IHÎ ,llOCJIÎ.!l)l{eHHH, 6e3 HKHX HeMO)l{JIHBe
perioHaJibHe npHpo,llOKOpHCTYBaHHH i CTBOpeHHH HaYKOBo-o6rpyttTOBaHoi" CHCTeMH
oxopoHH <f>irn6ioTH. KpiM rnro, BCTaHOBJieHHH nosttoro BH.noaoro cKJia.ny i ,lleTaJibHHH
aHaJIÎ3 <f>nopH cnpHHIOTb BHpiweHHIO 6araTbOX IJHTaHb CHCTeMaTHKH i <f>irnreorpa<f>iî, E:
ni.rlcTaBOIO ,llJIH HacTynHoro <f>iTOMOHÎTOpHHry.
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Noi date privind prezenţa şoarecelui săritor de
pădure (Sicista betulina) în Parcul Naţional Munţii
Rodnei
Administraţia

Dr. Iuşan Claudiu
Parcului Naţional Munţii Rodnei

Abstract
Within 5 campaigns for monitoring the fauna of small mammals from the Pietrosu Mare
nature reserve (part ofthe Rodna Mountains National Park) from 2014-2019, with the
help of 100 live-trap traps applied annually for 7 days in 5 glacial circuses, 1O species of
small mammals have been identified, among which are 3 individuals of North birch
mouse (Sicista betulina). Another 2 individuals of North birch mouse were identified in
the pellets of little owl (Athene noctua) collected from the northem limit ofthe Pietrosu
Mare nature reserve.
Cuvinte cheie:

şoarece,

specie

rară

Materiale şi metode
Zona investigată este Parcul National Muntii Rodnei din Carpatii Orientali,
respectiv Vârful Pietrosu Mare (2.303 m, fig. 1) şi circurile glaciare din jurul acestuia.
Rezervaţia naturală Pietrosu Mare a fost constituită prin Jurnalul Consiliului de Miniştri
nr. 1149/1932, având o suprafaţă de 183 ha gol de munte în jurul Vf. Pietrosu Mare. În
anul 1962 se extinde suprafaţa rezervaţiei, ajungând la 2. 700 ha. În baza Deciziei nr.
20411977 a Comitetului Executiv al Consiliului Maramureş, suprafaţa sa a fost extinsă
la 3.300 ha. Această ultimă extindere s-a realizat prin includerea zonei dintre culmile
Jirezii, Bătrâna şi Râpilor. Din suprafaţa totală, I. 770 ha (53%) este pădure şi 1.430 ha
(47%) este gol de munte.
Spre deosebire de restul Munţilor Rodnei, unde se consideră că gheţarii primei perioade
au fost dominanţi, având dimensiune şi acţiune mai intensă decât cei ulteriori, în jurul
Vf. Pietrosu Mare glaciaţiunile Mindel şi Riss au avut limitele maxime apropiate,
situaţie evidentă pe Văile Pietroasa şi Şarampina, unde morena terminală provine din
contopirea morenelor celor două glaciaţiuni (Sîrcu, 1978).
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Fig. 1 Harta
Rodnei

localizării rezervaţiei

naturale Pietrosu Mare din Parcul

Naţional Munţii

Lacurile din interiorul rezervaţiei, în număr de 6 sunt de origine glaciară, de o frumuseţe
deosebită, fiind localizate în trei circuri glaciare: Buhăescu (4 lacuri), Iezer şi Gropi.
Din cele 4 lacuri cunoscute sub denumirea de Buhăescu , unul este izolat, celelalte 3
formând o salbă în trepte la 1.900 ro, 1.880 ro şi 1.810 m.
În interiorul rezervaţiei ştiinţifice există un drum de acces dinspre localitatea
Borşa spre Staţia Meteo, pe Valea Pietroasa. Drumul de acces la Staţia Meteorologică
Iezer a fost înfiinţat în anul 1957, pe o lungime totală de 9 km, din care 3,5 km sunt în
Parcul Naţional Munţii Rodnei, respectiv rezervaţia Pietrosu Mare şi este un drum de
categoria a V-a (foarte greu accesibil). Acest drum are ca scop accesul la Staţia
Meteorologică şi aprovizionarea acesteia pe timp de vară cu alimente şi combustibil
necesar desfăşurării activităţilor specifice. Iniţial acest drum a fost construit ca o potecă
de atelaje care să permită accesul la staţia meteo (Iuşan, 2011).
Solurile din zona rezervaţiei Pietrosu Mare sunt în mare parte litosoluri, soluri
brune acide, soluri humicosalicatice, stâncării (fig. 2).
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Etajul montan, subetajul montan mijlociu din rezervaţie este caracterizat prin
de amestec de fag (Fagus sylvatica L.), brad (Abies alba Mill.), molid (Picea
abies Karst.), cu exemplare răzleţe de paltin de munte (Acer pseudoplatanus L.), la
limita subetajului cu scoruş (Sorbus aucuparia L.) şi mesteacăn (Betula pendula Roth.),
iar pe suprafeţe reduse prin făneţe montane cum este cazul sub Zănoaga Mică. Subetajul
montan superior este individualizat prin prezenţa masivă a pădurilor boreale de molid,
în care apar exemplare de scoruş. Etajul subalpin este caracterizat de prezenţa
exemplarelor de zâmbru (Pinus cembra) şi molid pipernicit precum şi de tufişuri dense
de jneapăn, ienupăr (Juniperus sibirica), smîrdar (Rhododendron myrtifolium), de
terenuri înierbate, grohotişuri. Etajul alpin, caracterizat prin prezenţa pajiştilor primare
cu Carex curvula, Juncus trifidus şi cu plante lemnoase pitice ca Sa/ix reticulata,
Vaccinium gaultherioides (Coldea, 1990).
Dintre endemite amintim guşa porumbelului (Silene nivalis) care este un paleoendemism, crucea pământului (Heracleum carpaticum), Soldonella hungarica. Dintre
monumentele naturii se semnalează: Leontopodium alpinum, Gentiana Iutea, Pinus
cembra, Trollius europaeus (Doniţă et al. , 2005).
În aceste etaje şi subetaje zonale, pot fi delimitate habitate pentru unele specii
de păsări , formând cenoze specifice, cum ar fi: tufişurile dense de jneapăn şi ienupăr în
etajul subalpin; pantele înierbate în etajele subalpine şi alpine; stâncăriile şi
grohotişurile în etajele subalpine şi alpine; ecotonul formează un habitat specific între
limita superioară a pădurilor şi etajul subalpin, cu un desiş de jneapăn-ienupăr cu arbori
răzleţi de molid. Acest habitat este cel mai bogat în populaţii de păsări, fiindcă aici sunt
prezente speciile de păsări caracteristice pentru tufăriş , dar totodată apar, ca păsări
cuibăritoare, şi speciile de păsări din pădurile de molid învecinate; zonele umede, care
cuprind lacurile subalpine între 1. 700-1.850 m altitudine şi pâraiele de munte de la 750
m până la izvoarele lor ( 1.600-1. 700 m), locuri mlăştinoase situate la diferite altitudini.
păduri
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Acest landşaft are anumite caractere comune, este mai puţin dependent de influenţe
ecologice şi de etaje de vegetaţie.
Şoarecele săritor de pădure sau şoarecele de mesteacăn (Sicista betulina) este o specie
rară de micromamifer, ameninţată pe Lista Roşie IUCN (Iuşan et al, 2013) şi
recapturarea acestuia a fost scopul campaniilor de · monitorizare a faunei de
micromamifere din căldările glaciare ale Parcului Naţional Munţii Rodnei (circul glaciar
Iezer, circul glaciar Zănoaga Mare, circul glaciar Zănoaga Mică, circul glaciar
Buhăiescu, circul glaciar Gropi) în perioada 2014-2019.
Metoda de monitorizare a faunei de micromamifere a fost cea clasică prin
intermediul capcanelor live-trap ce capturează animalul viu, se marchează individul
capturat şi se eliberează. Astfel de capcane au fost instalate în 5 transecte, câte unul în
fiecare căldare glaciară menţionată, fiecare transect având 20 de capcane de
micromamifere amplasate la o distanţă de circa 10 ro între ele.
A doua metodă utilizată pentru identificarea şoarece lui de mesteacăn (Sicista
betulina) a fost analiza ingluviilor de cucuvea (Athene noctua) găsite în stâncăriile din
zona limitrofă căldărilor glaciare.

Rezultate şi discuţii
În urma celor 5 campanii de teren desfăşurate în perioada 2014-2019 în
rezervaţia naturală Pietrosu Mare din Parcul Naţional Munţii Rodnei privind
monitorizarea micromamiferelor şi cu precădere pentru recapturarea şoarecelui de
mesteacăn (Sicista betulina), au fost instalate 5 transecte în fiecare an, pe durata a 7 zile,
respectiv l 00 capcane live-trap şi s-au capturat speciile enumerate în tabelul l, respectiv
fig. 3.
Tabel 1. Conspectul faunei de micromamifere capturate în 5 transecte din rezervaţia
naturală Pietrosu Mare în perioada 20014-2019
Nr.

Specia

Nr. indivizi

I
2

Apodemus jlavico//is

19
17

3
4
5
6

Clethrionomys g/areolus

Apodemus sylvaticus

13
6

Sorex minutus

Microtus arva/is
Microtus agrestis

8
4

7

Sorex aranues

2

8
9
10

Microtus nivalis

14

Microtus tatricus

2

Sicista betulina

3

291
https://biblioteca-digitala.ro

% indivizi

Sorex annues
2%

Fig. 3 Conspectul faunei de micromamifere din rezervaţia naturală Pietrosu Mare în
erioada 2014-2019
O parte dintre aceste specii au fost identificate şi în trecut în această zonă sau în zone
limitrofe (Murariu, 1997, Wagner, 1974, Nae I., Cobzaru I., Cozma A., 2010,
Ardelean&Bereş, 2000, Bereş, 1989, 2006, Benedek, 2008, Iuşan, 2013, 2019).
Aşa cum se observă din figura 3, au fost capturate 10 specii de micromamifere, cele mai
comune fiind Apodemus flavicollis, Apodemus sylvaticus, Microtus nivalis, iar mai rare
sunt Sicista betulina, Microtus tatricus, Microtus agrestis, Microtus arvalis.
Din ingluviile de cucuvea (Athene noctua) colectate din limita nordică a rezervaţiei
naturale Pietrosu Mare au fost identificate 2 exemplare de Sicista betulina.
Concluzii
În cadrul a 5 campanii de monitorizare a faunei de micromamifere din
rezervaţia naturală Pietrosu Mare (componentă a Parcului Naţional Munţii Rodnei) din
perioada 2014-2019, cu ajutorul a 100 capcane live-trap aplicate anual pe durata a 7 zile
în 5 circuri glaciare, au fost identificate 10 specii de micromamifere, printre care se
numără 3 exemplare de şoarece de mesteacăn (Sicista betulina), fig. 4. Alte 2 exemplare
de şoarece de mesteacăn au fost identificate în ingluviile de cucuvea (Athene noctua)
colectate din limita nordică a rezervaţiei naturale Pietrosu Mare.
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Fig. 4 Şoarecele de mesteacăn (Sicista betulina) din Parcul
2019, Claudiu lu an

Naţional Munţii

Rodnei
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Date noi privind prezenţa şoarecelui de Tatra
(Microtus tatricus) în Parcul Naţional Munţii
Rodnei (Rezervaţie a Biosferei)
Dr. Iuşan Claudiu 1
Abstract
During 5 campaigns for monitoring the fauna of small mammals by using live-traps
(Shermann type), from 5 habitats specific to the Tatra pine voie (Microtus tatricus) from
the Rodna Mountains National Park and the surrounding area, 94 individuals from 11
species of small mammals were captured, between which 17 individuals from the Tatra
pine voie (Microtus tatricus). This species has favorable habitats in the Rodna
Mountains, areas of calcareous rock and siliceous screes, with well-developed shrub and
grass vegetation, but also with local permanent springs. The conservation status of the
species is good at the massiflevel.
Cuvinte cheie:
Materiale

şoarece,

protejat, comunitar

şi

metode
de Tatra (Microtus tatricus) este o specie endemică pentru lanţul
carpatic, fiind răspândită în: Slovacia, Polonia, Ucraina şi România. Şoarecele de Tatra
trăieşte la altitudini cuprinse între 650 şi 2.350 m. Habitatul ocupat de specie este fie de
pajişti umede cu stâncărie din zona subalpină/alpină, fie pădure de de limită altitudinală.
Arealul său de distribuţie este insular şi fragmentat, ca urmare a structurii altitudinale a
peisajului şi a eterogenităţii habitatului (Martinkovâ et. Dudich, 2003).
Şoarecele de Tatra este o specie de rozător tericolă, care preferă habitatele
montane relativ umede: pajiştile subalpine de-a lungul cursurilor de apă, stâncăriile
umede, pădurile de conifere cu strat de sol gros (Zagorodniuk&Zima, 1992).
Rozător microtid foarte asemănător cu Pitymys subterraneus dar cu coada mai
lungă atât în dimensiuni cât şi în relaţie cu lungimea corpului. Blana este brun-roşcată
pe partea dorsală, albicioasă-cenuşie ventral, fără o limită netă între ele. Molarul 3
superior are trei triunghiuri distincte şi caracteristice (Martinkovâ et. Dudich, 2003,
Barkaszi&Zagorodniuk, 2016).
Este o specie foarte rară, cu multe populaţii izolate şi nu există date despre
tendinţa de modificare a numărului de indivizi şi/sau a arealului. Populaţia din România
este estimată la aproximativ 500 exemplare (Botnariuc&Tatole, 2005,
Murariu&Răduleţ, 1998).
În România este răspândit în Parcul Naţional Munţii Rodnei, Parcul Natural
Munţii Maramureşului şi alte locaţii din Carpaţii Orientali (Flousek et al, 1985, Wagner,
1974, Botnariuc&Tatole, 2005, Iuşan, 2011, 2013, 2019, Popovici, 2010).
Şoarecele de Tatra se adăposteşte în interstiţii dintre pietre sau ocupă galerii ale
altor rozătoare, care adesea sunt situate sub pietre. Se hrăneşte cu plante ierboase,
seminţe, muşchi, mai frecvent în subetajul jneapănului. Duşmanii naturali sunt
strigiformele şi mustelidele, mai rar vulpea. Prolificitatea este estimată la 3-8 cicluri de
Şoarecele

1

Administraţia Parcului Naţional Munţii Rodnei, Str. Principală, Nr. 1445, Localitatea

Rodna, Judeţul Bistriţa-Năsăud, cod 427245, Email: iusan2000@googlemail.com,
www.parcrodna.ro
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reproducere pe an, cu 2-4 pui/ciclu, dar datele asupra biologiei acestei specii sunt foarte
relative (Mitchell-Jones et al, 1999).
De asemenea, şoarecele de Tatra este o specie de interes comunitar, protejată
prin Directiva Habitate 92/43/EEC iar pe Lista Ro ş ie IUCN este prevăzută ca o specie
cu risc redus de ameninţare.
Zona cercetată este Parcul Naţional Munţii Rodnei, al doilea parc naţional din
tara, având o suprafaţă de 47.202 ha. Importanţa acestei arii protejate se datorează atât
geologiei şi geomorfologiei munţilor, cât ş i prezenţei a numeroase specii de faună ş i
floră, endemite şi relicte glaciare (Iuşan, 2011).
În perioada 2015-2019 s-au desfăşurat 5 campanii de monitorizare a faunei de
micromamifere din habitatele de stâncărie din 5 zone ale Parcului Naţional M8nţii
Rodnei şi zone limitrofe: Piatra Rea, Circul glaciar Gagi, Lacurile glaciare Lala,
Corongişul Mic, Lacul glaciar Rebra (fig. 1).

N

+
Piatra Rea
Circul glaciar Gagi
3. Lacurile glaciare Lala
4. Corongişul Mic
5. Lacul glaciar Rebra
i.

2.

___
-~---
~Ăl-'

Locut

dlfllon•focUY

Fi . 1 Distribu ia unctelor de monitorizare a micromamiferelor
În fiecare punct de monitorizare s-a aplicat câte un transect de 20 capcane livetrap tip Shermann, distanţa dintre capcane fiind de circa I O m. Habitatele de amplasare
au fost stâncării calcaroase (Pante stâncoase calcaroase cu vegetaţie chasmofitică 8210), pajişti (Pajişti calcifile alpine şi subalpine - 6170), tufărişuri alpine (Tufărişuri cu
specii sub-arctice de Salix - 4080), grohotişuri (Grohotişuri silicioase din etajul montan
până în cel alpin - Androsacetalia alpinae ş i Galeobsietalia landani - 8110), mlaştini
(Mlaştini turboase de tranziţie şi turbării oscilante (nefixate de substrat - 7140), (Coldea,
1990, Doniţă et al, 2005).
Campaniile de monitorizare s-au derulat în lunile iulie-august din perioada
2015-2019. Indivizii capturaţi au fost tranchilizaţi , măsuraţi, identificaţi, marcaţi ş i
eliberaţi în habitat (fig. 2, 3).
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Rezultate şi discuţii
Conspectul faunei de micrornamifere din zonele de monitorizare este prezentat în
tabelul 1.
Tabel 1. Conspectul faunei de micromamifere din punctele de monitorizare în perioada
2015-2019

N
r.

I
2
3
4
5
6
7
8
9
I

o

Specia

Număr

de indivizi

Piat
ra
Rea

Circ
ul
glaci
ar
Gagi

Lacuri
le
glacia
re
Lala

4
5

3
4
I
1
8
4
I
l

Apodemus sylvaticus
Apodemus flavicollis
Apodemus a?;rarius
Microtus arvalis
Microtus nivalis
Microtus tatricus
Cletrhionomys ?;lareolus
Sorex araneus
Sorex alpinus

6
4
I

Pitymys subterraneus

I

o

o
o

2

I

25

21

1
Muscardinus avellanarius
I
Nr. total de indivizi

o
3
6
I
I

o

o
o
5
3
2

o
I

Lacu

1
Corongiş

ul Mic

4
2

glaci
ar
Rebr
a
3
l

Nr.
total

20
16
2

o
o

o
o

2
3
2

9
I
l
I

I

o

17
17
7
3
2

o

I

2

I

I

2

7

24

15

19

94

o

1

În ceea ce priveţte conspectul faunei de micromamifere identificat în cele 5
investigate, se poate constata faptul că predomină speciile: Apodemus sylvaticus,
Microtus nivalis, Microtus tatricus, Apodemus flavicollis, iar cu număr mai redus sunt
speciile: Microtus arvalis, Pitymis subteraneus, Sorex alpinus, Sorex araneus,
Apodemus agrarius (fig. 4). Şoarecele de Tatra este bine reprezentat în toate cele 5
habitate investigate.
locaţii
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Specia Nr. Indivizi
Muscardinus avellanarius
PiJymys subterraneus

Sorex alpinus
Sorex araneus
C/.etrhionomys g/.anolus
Microtus tatricus
Microtus nivalis
Microtus arvalis
Apodemus agrarius
Apodemus flavicollis
Apodemus sylvaticus
o

5

10

15

20

Fig. 4 Conspectul faunei de micromamifere din habitatele investigate
În ceea ce priveşte bogăţia de indivizi a zonelor investigate, se constată (fig. 5)
unui număr mai ridicat de indivizi în zona Piatra Rea (25 indivizi), lacurile
glaciare Lala (24 indivizi), circul glaciar Gagi (21 indivizi), dintr-un total de 94 de
indivizi capturaţi şi eliberaţi.
prezenţa
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Nr. total de indivizi

ă

ia de indivizi de micromamifere din habitatele investi ate

Concluzii
În urma a 5 campanii de monitorizare a faunei de rnicromamifere cu ajutorul
capcanelor live-trap, din 5 habitate specifice şoarece lui de Tatra (Microtus tatricus) din
Parcul Naţional Munţii Rodnei şi împrejurimi, s-au capturat 94 indivizi de
micromamifere din 11 specii, dintre care 17 indivizi de şoarece de Tatra (Microtus
tatricus). Această specie are ca habitate favorabile în Munţii Rodnei, zonele de stâncărie
calcaroasă şi grohotişuri silicioase, cu vegetaţie arbustivă şi ierboasă bine dezvoltată,
dar şi cu izvoare permanente locale. Starea de conservare a speciei este bună la nivelul
masivului.
Bibliografie
Barkaszi, Z. & Zagorodniuk, I. 2016. The taxonomy ofrodents ofthe Eastem
Carpathians. Proceedings ofthe State Natural History Museum, 32, 137-154.
Botnariuc N ., Tatole V., 2005 : Cartea Roşie a Vertebratelor din România.
Tipo . Curtea Veche Trad. S.R.L., Bucureşti .
Coldea Gh., 1990: Muntii Rodnei - Studiu geobotanic, Editura Academiei
Române, pag. 183, Bucure şti.
Flousek J., Flouskova Z., Tomasova K., 1985: To the knowledge of small
mammals (lnsectivora, Rodentia) in the Rodnei Mts. (Rumania). Vest, cs. Spolec. zoo!.,
49: 6-17.
Doniţă N. , Popescu A. , Paucă-Comănescu, M., Mihăilescu, S. and Biriş I. A.,
2005: Habitatele din România. Editura Tehnică Silvică, Bucureşti.
Iuşan C., 2011: Monografia Parcului Naţional Munţii Rodnei (Rezervaţie a
Biosferei), Editura Todesco, pag. 335, Cluj-Napoca.

298
https://biblioteca-digitala.ro

Iuşan C., Cosma A., 2013: Ghidul mamiferelor din Parcul Naţional Munţii
Rodnei, pag. 151, Editura Exclus Publishing, Bucureşti.
Iuşan C., 2019: Spatially distribution of of small mammals from Rodna
Mountains National Park, Romania, Studii şi Cercetări - Seria Biologie, Complexul
Muzeal Bistriţa, nr. X, Bistriţa-Năsăud.
Jurdikovă N., Ziak D., Kocian C. 2000. Habitat requirements of Microtus
tatricus: microhabitat and macrohabitat. Vyskum a ochrana cicavcov na Slovensku 4,
41-49.
Martinkovă N., Dudich A. 2003. The fragmented distribution range of
Microtus tatricus and its evolutionary implications. Folia Zoologica 52, 11-22.
Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Krystufek B., Reijnders
P.J.H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J.B.M., Vohralik V., Zima J., 1999: The
Atlas of European Mammals. T &AD Poyser Ltd, Academic Press.
Murariu D., Răduleţ N., 1998: Mammalian fauna (Mammalia) from
Maramureş Depression, Romania. Trav. Mus. Hist. Nat."Grigore Antipa", 40, pag. 609621.
Musser, G. G. and M. D. Carleton, 2005: Superfamily Muroidea. pag. 8941531 in Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. D. E.
Wilson and D. M. Reeder eds. Johns Hopkins University Press, Baltimore.
Nae I., Cobzaru I., Cozma A„ 2010: New data concerning the small mammal
fauna (lnsectivora, Rodentia) of the Rodna Mountains National Park (Eastern
Carpathians, Romania), Transylv. Rev. Syst. Ecol. Res. 9, (2010), "The Rodna
Mountains National Park".
Popovici M„ 20 I O: A New Record of Microtus tatricus (Kratochvil, 1952)
(Rodentia, Mammalia) in Romania, Biodiversitate şi Dezvoltare Durabilă, Sesiune
ştiinţifică naţională cu participare internaţională, în cadrul Simpozionului dedicat
Anului Internaţional al Biodiversităţii, Iaşi, Romania.
The IUCN Red List ofThreatened Species (www.redlist.org).
Wagner O. S., 1974: Biogeographische Untersuchungen an Kleinsăuger
populationen des Karpatenbeckens. Inaugural Dissertation, Universităt des Saarbrilcken,
1-252.
Zagorodniuk, I. V. 1988. Pitymys tatricus (Rodentia) - noviy vid v faune
SSSR. Vestnik Zoologii, 22 (3), 54 [In Russian].
Zagorodniuk, I. V. & Zima, J. I 992. Microtus tatricus (Kratochvil, 1952) in the
Eastern Carpathians: cytogenetic evidence. Folia Zoologica, 41 (2), 123-126.
Zagorodniuk, I. V„ Vorontsov, N. N. & Peskov, V. N. 1992. Tatra voie
(Terricola tatricus) in the Eastern Carpathians. Zoologicheskii Zhurnal, 71 (6), 96-105
[In Russian].

299
https://biblioteca-digitala.ro

Vasile

Chindriş,

1881-1947

Preşedinte

al Sfatului Naţional Român al Comitatului Maramureş
Participant cu drept de vot la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia
din 1 Decembrie 1918

....

V ARIA - PERSONALITATI
'

300
https://biblioteca-digitala.ro

301

https://biblioteca-digitala.ro

Actualitatea unei

rugăciuni

a lui Solomon

Pr. Dr. Nicolae Lauruc
Biserica Ortodoxă Ucraineană „Înălţarea Sfintei Cruci"
Sighetu Marmaţiei, Maramureş
Cercetând istoria biblică a Vechiului Testament, întâlnim patru nume de
care aveau daruri deosebite. Este vorba de:
I. Matusalem, cel mai longeviv (969 ani) om (Fac.5,27),
2. Moise, cel mai blând om (Num.12,3),
3. Samson, cel mai tare om (Judecători, cap.14-15) şi
4. Solomon, cel mai înţelept pământean.
Ajuns rege, Solomon n-a vrut de la Dumnezeu altceva decât: "minte pricepută
a asculta şi judeca poporul". Aceasta l-a plăcut lui Dumnezeu aşa de mult, încât i-a
răspuns: " ... iată, Eu îţi voi da minte înţeleaptă şi pricepută, cum nici unul n-a fost ca
tine înaintea ta şi nici unul nu se va ridica după tine." (III Regi 3, 12).
Ştiinţa o dobândeşte omul prin şcoală, dar înţelepciunea este darul lui
Dumnezeu. (Isaia 11,2) Totuşi este foarte interesant că acest mare înţelept s-a temut de
două extreme. Aceste extreme se regăsesc într-o rugăciune a sa: "Două lucruri cer de la
Tine - se ruga Solomon - nu mă respinge înainte de a muri ... sărăcie şi bogăţie nu-mi
da, ci dă-mi pâinea ce îmi este de trebuinţă, ca nu cumva, săturându-mă să mă lepăd de
la Tine ... ca nu cumva, sărăcind să mă apuc de furat şi să defaim numele Dumnezeului
meu." (Pilde 30,7-9).
Nu s-a mândrit în înţelepciunea sa, nici a privit la urmările acestor două
extreme prin neputinţa firii omeneşti. Cât de actuală este înţelepciunea lui Solomon, mai
ales acum când constatăm cu toţii că lumea este marcată, parcă pe zi ce trece şi mai
evident, de aceste două extreme: bogăţie (lumea bogaţilor) şi sărăcie (lumea săracilor).
Tâlcuind acest cuvânt, Sf. Vasile cel Mare spune:" Prin bogăţie, el înţelege săturarea
peste măsură, iar prin sărăcie lipsa totală de cele necesare pentru viaţă, dar prin
moderaţie, să nu aibă cineva mai puţin, nici mai mult decât cele necesare". (Regulile
mari 20,3).
Rugăciunea lui Solomon este ca un rod al poruncii date de Dumnezeu
poporului ales.
" Fereşte-te de a uita pe Domnul Dumnezeul tău şi de a nu păzi poruncile Lui şi
hotărârile Lui, pe care ţi le spun eu astăzi. când vei mânca şi te vei sătura şi îţi vei face
case frumoase şi vei trăi în ele, când vei avea multe vite mari şi mărunte şi mult argint şi
aur şi vei avea de toate la tine, vezi să nu se mândrească inima ta şi să nu uiţi pe
Domnul Dumnezeul tău." (Deuteronom 8,11-14).
Extraordinar de frumoasă remarcă face Sf. Ioan Gură de Aur vis-a-vis de
această lege:
" De aceea sfinţii trebuie admiraţi, nu numai pentru că au fost aşa de evlavioşi şi filozofi
în vremea când strâmtoarea era în toată puterea ei, ci şi pentru că au rămas aşa de
sârguitori şi tot aşa de vrednici şi după trecerea furtunii, când s-au liniştit lucrurile. "
(Omiliile despre pocăinţă, IV).
bărbaţi,

302
https://biblioteca-digitala.ro

Şi Origen vede o legătură strânsă între rugăciunea lui Solomon şi legea din
Deuteronom 8,11-14. Şi el face o remarcă frumoasă privitor la aceasta:
" Dacă e cineva sărac, să nu se apuce de furat şi să defaime apoi numele lui Dumnezeu.
Dacă va fi bogat, să nu se îngâmfe, căci în bogăţia sa poate să devină mincinos şi în
trufia lui poate să zică: cine mă vede?" (Despre rugăciune 29,5).
Sf. Clement Alexandrinul îndeamnă pe creştini spre cumpătare, spunând:
"creştinul trebuie, după putinţă să-şi mărginească voile; trezirea şi cumpătarea sunt
provizia cea mai bună pe care o putem lua cu noi în drumul ce duce către cer."
Sf. Antonie cel Mare îndeamnă şi el pe tot creştinul cu cuvintele: "Oamenii să
nu agonisească avuţii de prisos. Ele după fire sunt stricăcioase, de aceea să nu ne
poticnim când le pierdem". Tot înţeleptul Solomon spunea în alt Joc: "cine se încrede în
bogăţii va cădea" (Pilde 11,28). Cuvântul lui îl întăreşte Sf. Ioan Gură de Aur, prezicând
că: "Bogăţia este o molie care roade haina de mătase a virtuţii".
O concluzie edificatoare în urma celor spuse până aici o găsim la marele
teolog, fericitul Augustin: " Săracilor, ce vă lipseşte - se întreabă el retoric - dacă-L
aveţi pe Dumnezeu? Bogaţilor, ce aveţi dacă vă lipseşte Dumnezeu? "
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Religia în lume
Reper fundamental al omenirii
Drd. Maria Emilia Jepan
Universitatea din Oradea

Confesiunea (cultul sau religia) este definită în DEX astfel: „Ansamblu de idei,
sentimente şi acţiuniîmpărtăşite de un grup şi care oferă membrilor săi un obiect de
venerare, un cod de comportament, un cadru de referinţăpentru a intra înrelaţie cu
grupul şi universul; confesiune, credinţă".
Această definiţie scurtă poate nu mulţumeşte pe toată lumea, religia fiind un
fenomen social complex şi cu o vechime ce se pierde în negura timpului. Cercetarea
începuturilor religiei pe Pământ întâmpină dificultăţi deosebit de mari. Nu se poate
spune cu precizie care a fost momentul originar al religiei, existând opinii şi controverse
numeroase. Majoritatea explicaţiilor, cu excepţia celor teologice, sunt incluse în sfera
ipotezelor.
Conform Bisericii, omul a fost o fiinţă religioasă de la început, adică de la
Adam şi Eva. Religia a însoţit societatea umană dintotdeauna. Cu alte cuvinte, religia a
apărut odată cu omul sau a existat chiar înainte de apariţia omului. Creat de divinitate,
omul a fost de la început religios, s-a supus şi a venerat divinitatea creatoare. Religia
este deci urmarea voinţei divine şi nu alegerea omului. Între OM şi animale există
numeroase asemănări dar cea mai importantă diferenţă, printre altele, este religiozitatea.
Omul este singura fiinţă religioasă de pe Terra. Homo Sapiens Sapiens, este „omul care
ştie că ştie". Omul este singurul care ştie că va muri. OMUL are posibilitatea să aleagă,
să şovăie, să cunoască binele şi răul, să-şi pună întrebări existenţiale legat de ce va fi şi
dincolo de moarte. Ceea ce diferenţiază omul de regnul animal este de fapt un alt
argument al existenţei unui Creator.
Ştiinţa nu este însă de acord cu teoria că omul a fost religios încă de la apariţia
sa pe Pământ, susţinând că acesta a devenit religios treptat. Curentul scientist şi ateist
din secolul al XIX-iea a răspândit teoria că religia a izvorât din ignoranţa şi frica
oamenilor, servindu-le în acelaşi timp şi ca un mod de explicare a fenomenelor naturii,
pe care nu le înţelegeau.
Pentru a obţine o viziune asupra apariţiei religiei pe Pământ, studiul ştiinţei
începe din preistorie. Pentru ştiinţă omul este o fiinţă biologică la fel ca oricare alta.
Conform teoriilor ştiinţifice sau evoluţioniste, religia a apărut treptat, mult mai târziu,
după desprinderea omului din animalitate. Oamenii de ştiinţă argumentează, spunând că
specia umană este singura din lumea vieţuitoarelor în care descendenţii pot deveni şi
altceva decât oameni. Fiecare nou-născut are posibilitatea de a deveni OM dar nu în
mod natural şi obligatoriu. Condiţia de om se construieşte. Numai sub influenţa
socialului un nou-născut v-a ajunge OM. Dacă pruncul nu beneficiază imediat şi
continuu de asistenţa socialului, el nu va mai fi OM niciodată. Există numeroase cazuri
de copii născuţi care nu au avut parte de traiul între oameni, devenind ireversibil
animale. Existenţa biologică trebuie completată obligatoriu de existenţa socială. Deci,
un copil născut într-o familie fără religie nu va mai fi religios.
Pentru a studia şi a afla momentul apariţiei religiei pe Pământ, ştiinţa a trebuit
să pătrundă în lanţul complex şi lung al antropogenezei sau al evoluţiei omului. Pentru
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studierea trecutului îndepărtat al neamului omenesc ştiinţa s-a folosit de dovezile
materiale lăsate chiar de om. Însă, omul preistoric a lăsat puţine urme despre religia sa.
Cu excepţia religiei, aproape toate activităţile omului primitiv au lăsat numeroase
dovezi materiale descoperite astăzi de arheologi, obiecte care ne-au pus în lumină
modul de viaţă al omului cu mii de ani în urmă. Cercetarea modului în care omul îşi
procura hrana de exemplu, reprezintă o sarcină relativ uşoară comparativ cu exigenţele
care se ridică atunci când se pune problema investigării credinţelor religioase din
preistorie. Dacă omul preistoric punea pe o piatră o bucată de carne, o floare sau o
scoică pentru a mulţumi într-un fel unei divinităţi, până în ziua de azi nu a mai rămas
decât piatra sau scoica, lucruri care nu ne spun prea multe lucruri despre religia acelui
om. Gesturile, cuvintele, ideile, dansurile, stările de spirit din timpul respectivului ritual
religios au dispărut pentru totdeauna odată cu indivizii care le-au trăit. Pentru lumea
ştiinţifică există două întrebări fundamentale de la care pornesc cercetările: Când a
apărut omul pe Pământ? Când a devenit omul religios?
Cel mai vechi schelet de om (de fapt, cel mai vechi schelet de hominid
preuman) descoperit până în prezent pe planeta noastră, are vârsta de 4,4 milioane de
ani, conform datărilor efectuate de oamenii de ştiinţă. Numit Ardipithecusramidus sau
Ardi, scheletul de biped a fost descoperit în Etiopia în 1992. Acest Adam ştiinţific trăia
asemeni animalelor, din ceea ce îi oferea natura. Conform oamenilor de ştiinţă, la acest
om nu se poate vorbi încă de credinţe sau manifestări religioase, acestea apărând mult
mai târziu, în paleoliticul inferior, conform dovezilor arheologice. Deşi comparativ cu
celelalte specii de animale, omul era mai slab, s-a comportat în realitate ca o fiinţă
superioară datorită inteligenţei. Oamenii trăiau într-un cadru bogat în manifestări
naturale considerate de ei supranaturale (fulgere, ploaie, tunete, erupţii vulcanice,
cutremure etc.) încă neexplicate sau neînţelese de aceştia. În raport cu forţele
necunoscute ale naturii, omul s-a simţit într-o continuă stare de inferioritate, de
neputinţă şi chiar de frică. În mintea omului preistoric care căuta să interpreteze aceste
mistere, se năşteau sentimente ca: uimirea, mirarea, emoţia, dar mai ales frica. Frica de
necunoscut, de ceva sau cineva, era prezentă cu mii de ani în urmă aşa cum este şi astăzi
prezentă la unele comunităţi primitive din jungle. Oamenii căutau să-şi învingă frica
faţă de autorii fenomenelor necunoscute. În spatele fiecărui fenomen natural, era
CINEVA pentru omul primitiv. Văzându-se neputincios în lupta cu forţele exterioare
lui, în efortul pentru menţinerea şi autodepăşirea statutului său existenţialîn lume, omul
va căuta ajutor la forţe mai puternice decât el. Imaginaţia era cea care îi dădea frica şi
tot ea l-a salvat creându-i personaje puternice care îl ajutau să înţeleagă lumea şi chiar
să o controleze. Se nasc astfel divinităţi care erau personificări pentru fiecare fenomen
natural: Soarele, Ploaia, Tunetul, Apa, Pădurea sau Animalele. Forţele naturii au fost
personificate, în creaturi supranaturale, devenind primele zeităţi ale omului. Treptat
divinităţile au devenit aliatul cel mai important în lupta pentru supravieţuire a omului.
S-a născut astfel o relaţie dintre omul care cerea ceva, prin diferite forme şi forţa
supranaturală care răspundea cererii mai mult sau mai puţin real. Omul simţea nevoia
să-i mulţumească şi cum o putea face mai bine decât prin cântece, dansuri, ofrande şi
jertfe. Cu ajutorul zeilor, omul era stăpânul absolut pentru că putea domina lumea
înconjurătoare. Credinţele în supranatural au apărut deci ca o necesitate a omului
primitiv în lupta pentru supravieţuire.
Chiar dacă nu au rămas dovezi scrise până astăzi, nu ne putem închipui astăzi
comunităţile primitive din preistorie, fără religiozitatea lor, fără rituri sau credinţe.
Dincolo de creaţiile sale materiale necesare supravieţuirii, omul preistoric trebuie să fi
avut şiactivităţi pur intelectuale: discursul oral, muzica, dansul, pictura, sculptura sau
credinţele. Ritualurile magico-religioase din perioada preistorică rămân însă în cea mai
mare parte necunoscute astăzi. Pot fi însă deduse mecanismul, forma, obiectul şi scopul
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lor cu o oarecare aproximaţie prin analogii cu practicile specifice comunităţilor aflate pe
de evoluţie culturală, triburile de astăzi.
Conform celor mai noi descoperiri arheologice, religia era practicată pe
Pământ înainte de apariţia agriculturii. Omul preistoric folosea peşterile drept lăcaşuri
de închinăciune. Pe teritoriul Turciei, în sud-estul Anatoliei, s-a descoperit un sanctuar
Neolitic, considerat cea mai veche structură religioasă cunoscută realizată vreodată de
om. Cel mai probabil, sanctuarul a fost construit de către vânători-culegători în cursul
mileniului al X-lea î.Hr„
Chiar dacă în preistorie nu putem vorbi despre religii bine definite,
descoperirile arheologice atestă existenţa unor manifestări religioase despre cele trei
momente importante din viaţa omului: naştere, supravieţuireşi moarte. Ciclurile
specifice vieţii omului (naştere, viaţă, moarte), primesc sensuri universale raportate la
nivelul cosmic. Cele mai multe dovezi sunt legate de ultima etapă din viaţa omului,
fiind numeroase informaţiile descoperite în mormintele preistorice. Cultul morţilor era
privit ca o reprezentare a ideii de nemurire a sufletului sau chiar de existenţă a unui
spirit universal. Încă din paleolitic exista grija de a nu lăsa cadavrul uman să fie devorat
de animalele sălbatice, ci să fie îngropat. Lângă cel decedat se puneau obiectele folosite
în timpul vieţii, dar şi altele, ceea ce arată credinţa celor vii că îi vor fi de folos în lumea
de dincolo. Cel mai adesea, oamenii şi-au imaginat o lume de dincolo unde cei morţi
continuă să existe şi să supravegheze lumea celor vii. S-a cristalizat astfel credinţa în
viaţa de apoi. Cultul morţilor a dus la apariţia unor practici funerare şi a ritualurilor de
înmormântare.
În preistorie credinţele se manifestau şi sub alte forme cum ar fi: animismul,
magia, şamanismul, totemismul.
Animismul reprezintă, poate, prima manifestare religioasă ce defineşte
raporturile oamenilor cu lumea înconjurătoare, înzestrată cu suflet (anima = suflet).
Animismul presupunea credinţa în spirite care însufleţesc lucruri aparent neînsufleţite.
Omul lua act de prezenţa unor fiinţe spirituale ce sălăşuiau în păduri, pietre, aer, Soare
etc.
Magia reprezintă credinţa în forţele misterioase pe care omul iniţiat le poate
folosi pentru a face binele sau răul. Prin incantaţii şi ritualuri complexe, forţele
misterioase erau convinse să colaboreze. În unele societăţi magia albă şi cea neagră erau
asociate cu astrologia, tălmăcirea viselor sau cu interpretarea diferitelor semne.
Şamanismul era o altă practică religioasă, practicată şi astăzi în zone izolate al
lumii, prin care şamanul, vrăjitorul sau vindecătorul intra în dialog cu spiritele, folosind
anumite plante halucinogene pentru a intra în transă.
Totemismul era o legătură care se stabilea între o comunitate şi o fiinţă, sau un
obiect cu atribute magice, considerate protectoare. La triburile australiene, totemul era
considerat întemeietorul comunităţii.
Din paleolitic provin cele mai vechi dovezi ale religiozităţii oamenilor,
reprezentate de picturile din peşteri. Începând cu paleoliticul superior (acum 40.00018.000 de ani în urmă), au fost descoperite numeroase morminte ce prezentau urme de
ritualuri religioase. De exemplu, oasele erau găsite împreună cu diferite obiecte uzuale
(unelte, arme, vase etc.). Sculpturile şi picturile din peşteri arătau că în această perioadă
începuse deja să se formeze unele credinţe religioase şi magice precum că mortul ar
continua într-un fel să traiască. Toate aceste descoperiri atestă existenţa unor credinţe şi
ritualuri totemiste la populaţiile din epoca paleoliticului superior.
În neolitic s-a produs trecerea la economia bazată pe agricultură. Spre
deosebire de oamenii epocii paleolitice, total dependenţi de natură şi capriciile acesteia,
neoliticii sunt producători agricoli, modul lor de viaţă fiind schimbat foarte mult.
Triburile deveniseră sedentare şi semisedentare, cu o bază economică stabilă. Noile
aceeaşi treaptă
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condiţii

viaţă oferite de agricultură, surplusul de hrană, au dus la apanţ1a
între indivizi, care s-au reflectat şi în sfera credinţelor şi a religiilor.
Cultivarea plantelor şi creşterea animalelor induc omului credinţe şi
concordanţe între fertilitatea şi fecunditatea pământului şi atributele specifice femeii, ea
însăşi dătătoare de viaţă. Cultul fecundităţiişi al fertilităţii sunt specifice Orientului şi
părţii răsăritene a Europei. Fenomenul religios se manifestă prin cultul pentru zeităţi, cu
precădere pentru cele feminine. Din această perioadă au rămas numeroase obiecte de lut
şi ceramică, nu doar vase ci şi obiecte plastice cu semnificaţii spirituale, mărturii
importante pentru reconstituirea universului religios al comunităţilor neolitice. Sunt
numeroase obiectele descoperite de arheologi: figurine antropomorfe şi zoomorfe din lut
ars, ce constituiau reprezentări ale unei forţe supranaturale cu puteri magico-religioase,
folosite probabil în unele rituri sau practici religioase.
Cele mai multe descoperiri arheologice religioase din perioada neolitică sunt
reprezentate de morminte. În acestea s-au găsit numeroase obiecte (unelte, arme, vase)
puse cu credinţa că vor fi necesare în viaţa de după moarte. Din analizareainformaţiilor
obţinute după descoperirea mormintelor, reiese clar complexitatea concepţiilor primitive
despre viaţă şi moarte, prin practicarea unor procesiuni la îngroparea celor decedaţi.
Mortul nu era lăsat pur şi simplu în mijlocul naturii sau al animalelor sălbatice. Era
îngropat într-o anumită poziţie (predominant în poziţia de fetus), cu anumite obiecte
utile în timpul vieţii, dovezi care arată credinţa în viaţa de după moarte. Mormintele
erau se pare considerate locuinţe ale celor morţi. Se credea şi că sufletele celor morţi ar
putea părăsi, din cândîn când, locuinţele lor, şi pentru a le facilita „ieşirea" se practicau
nişte „găuri ale sufletelor" în pietrele care acopereau mormântul.
Comunităţile umane practicau deasemenea un cult al strămoşilor. Se ştie că
erau practicate sacrificiile de animale, precum şi sacrificiile umane, după cum le atestă
unele descoperiri. Construcţiile megalitice din Europa sunt exemple concrete ale
complexei concepţii pe care oamenii o aveau în legătură cu lumea, viaţaşiforţele
supranaturale. În unele regiuni (din Pen. Iberică şi Franţaşi, mai ales, în Malta) au fost
identificate urmele unui cult al zeiţei (albe) a morţii. În Malta, cercetările arheologice au
pus în evidenţă! 7 temple în care se practicau diferite ritualuri religioase.
În epoca bronzului, ritualurile religioase au devenit şi mai complexe. În cultul
funerar a început să se reflecte deja diferenţierea de clasă a societăţii. În morminte celor
bogaţi erau puse numeroase obiecte valoroase (animale ucise sau chiar oameni care
trebuiau să-l însoţească pe mort în cealaltă lume. Orientarea mormintelor după punctele
cardinale dovedeşte o legătură între cultul funerar şi reprezentările cosmice, precum şi
adorarea Soarelui, simbolul vieţii şi al renaşterii. Deasemenea, pe morminte se ridicau
monumente funerare. Tot în această perioadă apare obiceiul incinerării morţilor.
Religiile politeiste erau prezente la toate marile civilizaţii ale Antichităţii:
mesopotamiană, egipteană, greacă, romană, persană, indiană etc. În Mesopotamia au
fost identificaţi peste 3000 de zei. Ideea unui singur zeu, suprem, începe să prindă
contur la evrei şi în Grecia Antică. Acest Zeus suprem conducea ceilalţi zei mai mici.
Romanii adorau divinităţi diferite: plante şi animale sacre, eroi umani (Hercule, Remus
şi Romulus şi chiar împăratul Iulius Caesar, care a fost trecut în rândul zeilor.
Pe Pământ există şi astăzi zone în care religia are aceleaşi forme de manifestare
ca acum mii de ani.

de

inegalităţilor

GOBEKLI TEPE
Cel mai vechi edificiu religios din lume
În sudul Turciei, la Gobekli Tepe, a fost descoperit de curând, ruinele celui mai
vechi templu religios din lume. Ansamblul a fost construit acum circa 11.600 de ani, cu
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şapte

milenii înaintea Marii Piramide de la Gizeh, fiind şi cel mai vechi exemplu de
din lume. Descoperirea acestui templu vechi,
construit de vânătorii şi culegători din neolitic, a dus la concluzia că religia a apărut în
viaţa omului înaintea agriculturii. Situl arheologic cuprinde zeci de stâlpi masivi, de
câteva tone fiecare, sculptaţi în piatră, aşezaţi în cercuri, fiecare căzut peste următorul.
Templul Gobekli Tepe, aminteşte vag de Stonehenge, doar că e alcătuit nu din blocuri
cioplite grosolan, ci din coloane cu basoreliefuri de animale (gazele, şerpi, vulpi,
scorpioni etc.). Arheologii încă fac săpături la Gobekli Tepe fiind impresionaţi deoarece
templul a fost construit într-o perioadă în care nu se descoperise metalul, roata sau
animalul de povară. Se crede că acest templu era un loc sacru şi de pelerinaj.
Din cele mai vechi timpuri şi până în prezent, religia i-a oferit omului
răspunsuri la principalele întrebăriexistenţiale. Supravieţuirea omului pe Pământ se
datorează şi religiei. Viaţa omului s-a desfăşurat sub influenţa religiei. Credinţele şi
practicile religioase au influenţat populaţia din punct de vedere dinamic (natalitate,
migraţie),
cultural
(obiceiuri
vestimentare,
gastronomice
şi
mortalitate,
comportamentale), din punct de vedere economic (pelerinaje şi turism). În egală măsură,
religia a avut un rol important şi în transformarea peisajelor geografice, a satelor şi
oraşelor, adesea dominate de edificii religioase impresionante şi adeseori a avut un
cuvânt de spus în denumirea localităţilor. Omul a avut în general libertate de alegere
religioasă. Varietatea credinţelor pe Glob este firească în condiţiile în care oamenii sunt
diferiţi, în funcţie de mediul în care trăiesc. Fiecare zonă geografică este unică, având
propria cultură, lumea fiind astfel un mozaic de tradiţii, obiceiuri şi religii. Religia este
astăzi nu numai un act de spiritualitate, ci şi un act de cultură sau cunoaştere. În
condiţiile globalizării culturale, turiştii de astăzi caută tot mai mult obiectivele culturale
şi de factură religioasă.
Chiar dacă au loc numeroase conflicte pe Glob care au la mijloc şi cauze
religioase, în prezent nu există religii mai bune decât altele, atâta timp cât toate au la
bază ideea de pace, armonie, de iubire şi înţelegere între oameni.
Nu numai Decalogul biblic susţine pacea şi moralitatea între oameni. De
exemplu, Mahavira, conducătorul jainismului din India, în susţinereamoralităţii umane
spunea: nu răni, abuza, oprima, înrobi, insulta, tortura sau ucide orice creatură sau
arhitectură monumentală preistorică

fiinţăvie.

STRUCTURA CONFESIONALĂ A POPULAŢIEI
O problemă de timp
Nu vom şti niciodată câte credinţe au existat pe Pământ, multe dispărând
definitiv în diferite perioade ale istoriei. De exemplu, după ce religia creştină devine
oficială în Imperiul Roman, toate religiile păgâne existente au fost interzise.
Astăzi, sunt recunoscute în lume circa 35 de religii, fiecare cu unul sau mai
multe culte. Dintre acestea doar 6 religii numără mai mult de I 00 de milioane de
aderenţi, 4 dintre ele intră în categoria religiilor medii iar restul sunt religii mici, cu mai
puţin de I O milioane de adepţi. Potrivit altor surse, pe Pământ ar fi peste 4000 de religii,
prereligii, secte şi alte formaţiuni religioase, care îşi împartpopulaţia planetei.
Analiza structurii populaţiei Globului după religie are în vedere caracteristicile
confesionale ale populaţiei, precum şi dinamica spaţio-temporală a fenomenului
religios. Trebuie spus că este foarte greu de precizat cu exactitate care este numărul de
credincioşi pentru fiecare cult în parte. Modificările sunt numeroase în structura
religioasă apopulaţiei globale. Nu există instituţii la nivel de ţară sau un for mondial
care să se ocupe cu actualizarea datelor statistice. Harta religilor pe Glob nu poate fi
desenată decât pentru o perioadă scurtă de timp, din cauza modificărilor permanente în
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acest domeniu. Cifrele privind structura confesională a populaţiei pe Glob, pe
continente sau ţări, sunt diferite şi de multe ori contradictorii, de la un autor la altul, de
la o instituţie la alta. Apartenenţa la o religie este relativă, dificil de stabilit cu exactitate,
în unele ţări din Africa şi Asia, unde nu se fac recensăminte din lipsa banilor sau chiar
din cauza unor superstiţii. Pe de altă parte, migraţia de la o religie la alta sau
reconvertirea este în continuă creştere, precum şi renunţarea definitivă la o religie
practicată anterior. În prezent se remarcă o puternică ascensiune a unor religii în
detrimentul altora, fiecare religie de pe Terra încercând să-şi atragă tot mai mulţi adepţi.
Fenomenul reconvertirii nu este nou. Migraţia de la o religie la alta există din cele mai
vechi timpuri, a continuat şi în Evul Mediu, având adeseori consecinţe tragice mai ales
când reconvertirea unor populaţii tribale din Africa sau America se făcea cu forţa, cu
vărsare de sânge. Din secolul al VII-iea, se înregistrează un amplu fenomen de
reconvertire la Islam, religie care abia îşi făcea intrarea în istorie. Chiar dacă a apărut
mai târziu, Islamul s-a răspândit la fel de mult ca şi creştinismul înlocuind în numeroase
regiuni ale Asiei şi Africii religiile deja existente de mii de ani.
La ora actuală, religia islamică are cea mai mare rată de creştere a numărului
de adepţi, urmată de creştinism. Este cunoscut faptul că foarte rar un musulman trece la
o altă religie, comparativ cu adepţi ai altor religii care au mai multă libertate de alegere.
Conform unor surse oficiale, dintre cei aproximativ 8 miliarde de locuitori ai Terrei care
vor exista peste aproximativ 20 de ani, peste 25% vor fi musulmani. Potrivit unor surse
peste I 00 de milioane de chinezi au devenit creştini în ultimii 60 de ani.
Din păcate lumea contemporană se confruntă cu realitatea a numeroase
conflicte de natură etnică, lingvistică, economică dar şi religioasă, adeseori cu
consecinţe tragice. Conflictele care au la mijloc diferenţele religioase sunt frecvente în
zonele de întâlnire a unor mari religii: India, Indonezia, Israel, Filipine, Kosovo, Sudan,
Timorul de Est, Coreea etc.
Toleranţa religioasă este singura soluţie de convieţuire paşnică pentru
practicanţii tuturor religiilor.
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Vulturii, leii şi cultivatorii de cafea: poreclele
echipelor de fotbal participante la Cupa
Mondială din Rusia (2018)
Dr. Victor V. Vizauer

Pe bună dreptate ar putea cineva să întrebe care este legătura între vulturi, lei şi
cultivatori de cafea. Însă, deja din titlu reies două legături principale ce au stat şi la baza
acestui material: 1) faptul că respectivele cuvinte sunt porecle sau componente ale unor
porecle, şi 2) sunt porecle ale unor echipe naţionale de fotbal.
De ce porecle şi echipe de fotbal? Deoarece poreclele reprezintă categoria
onomastică ce nu şi-a pierdut deloc vigoarea în transmiterea de valori simbolice,
sentimente, afiliaţii, trăsături de caracter, virtuţi şi vicii, origine, ocupaţie şi aşa mai
departe. Apoi, legat de fotbal, au intervenit chiar două motive importante: este vorba
despre desfăşurarea în acest an (2018, în Rusia) a Campionatului Mondial de Fotbal şi
despre faptul că fotbalul reprezintă sportul cu cei mai mulţi fani la nivel global, fani al
căror interes faţă de echipele naţionale este enorm.
Ca urmare a celor de mai sus, cercetarea de faţă are menirea de a suprinde
elementele pe care le transmit poreclele în cauză, ce fel de simboluri, sentimente,
dorinţe şi visuri ale fanilor se ascund în spatele unor denumiri aparent fără prea mare
semnificaţie.

Poreclele echipelor naţionale de fotbal
Acestea sunt poreclele (în limbile naţionale şi/sau engleză, precum şi
traducerea în limba română, care uneori este aproximativă) celor 32 de selecţionate
naţionale ce au luat parte la Campionatul Mondial de Fotbal din Rusia în anul 2018 1:
-Anglia: The ThreeLions (Cei Trei Lei)
-Arabia Saudită: Al Sogour Al Akhdar (Şoimii Verzi)
-Argentina: La A/bice/este (Cei Albi şi Albastru Celest I Alb-celeştii)
-Australia: The Socceroos
-Belgia: LesDiablesRouges (Diavolii Roşii)
-Brazilia: Selerao I SeleraoCanarinho (Selecţionata I Selecţionata Canarilor)
-Columbia: Los Cafeteros (Cultivatorii de Cafea)
-Coreea de Sud: AsianTigers (Tigrii Asiatici)
-Costa Rica: Los Ticos (denumire dată nativilor din Costa Rica în slang-ul
spaniol)
-Croaţia: Vatreni (în limba engleză: The Blazers I The FieryOnes)
-Danemarca: DanishDynamite (Dinamita Daneză)
-Egipt: The Pharaohs (Faraonii)
-Elveţia: Rossocrociati (Cruciaţii Roşii)
-Franţa: LesBleus (Albaştri I Cei Albaştri)
1
World Cup 2018: What are the nicknames ofthe teams in Russia,
http://www.skysports.com/football/news/l l 095/11309560/world-cup-2018-what-are-the-nicknames-of-theteams-in-russia; World Cup 2018 Nicknames: Team Nickname For Every Country,
https://coed.com/2018/06/13/world-cup-2018-nicknames-team-nickname-for-every-country/; Team
NicknameGuide, https://worldcup.blogs.nytimes.com/2006/06/08/team-nickname-guide/ (26.07.2018).
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-Germania: Die Mannschaft (Echipa)
-Iran: ShiranePars (Leii Persiei)
-Islanda: StrakamirOkkar (Băieţii Noştri)
-Japonia: Samurai Blue (Albastru Samurai)
-Maroc: Atlas Lions (Leii din Atlas)
-Mexic: El Tricolor I El Tri (Tricolorul)
-Nigeria: The Super Eagles (Super Vulturii)
-Panama: Marea Roja (Valul Roşu I Mareea Roşie)
-Peru: Los Incas (Incaşii)
-Polonia: PolskieOrly (Vulturii Polonezi)
-Portugalia: Seleccao das Quinas (Selecţionata Scuturilor)
-Russia: Sbornaya (Echipa)
-Senegal: LesLions de la Teranga (Leii din Teranga)
-Serbia: Orlovi (Vulturii)
-Spania: La Furia Roja (Furia Roşie)
-Suedia: Blagult (Cei Albaştri şi Galbeni I Cei Albastru-galbeni)
-Tunisia: LesAigles de Chartage (Vulturii din Cartagina)
-Uruguay: Charruas (numele unui trib de războinici din Uruguai).

*

În compoziţia poreclelor primite de echipele de fotbal avute în vedere aici se
remarcă trei grupe principale de elemente: I) culorile sau una dintre culorile drapelului
naţional ori părţi ale stemei; 2) un animal sau o pasăre cu simbolism puternic; 3)
elemente reprezentative ale istoriei naţionale. Însă, aceste trei categorii nu acoperă toată
gama de componente.
I). În prima categorie ce s-a conturat - culorile sau una dintre culorile
drapelului naţional ori componente ale stemei - avem următoarele porecle: Cei Trei
Lei (Anglia), Şoimii Verzi (Arabia Saudită), Alb-celeştii (Argentina), Diavolii Roşii
(Belgia), Cruciaţii Roşii (Elveţia), Cei Albaştri (Franţa), Tricolorii (Mexic), Mareea
Roşie (Panama), Selecţionata Castelelor (Portugalia), Furia Roşie (Spania), Cei
Albastru-Galbeni (Suedia).
2). În cea de-a doua categorie delimitată intră poreclele ce conţin numele unui
animal sau pasăre cu semnificaţie simbolică puternică, cum sunt: Cei Trei Lei
(Anglia), Şoimii Verzi (Arabia Saudită), Tigrii Asiatici (Coreea de Sud), Leii Persiei
(Iran), Leii din Atlas (Maroc), Super Vulturii (Nigeria), Vulturii Polonezi (Polonia), Leii
din Terenga (Senegal), Vulturii (Serbia) şi Vulturii din Cartagina (Tunisia).
3). În ultima categorie de porecle am inclus pe cele ce s-au format cu ajutorului
unui element semnificativ al istoriei ţării În cauză sau cu trimitere la trecutul
istoric: Faraonii (Egipt), Leii Persiei (Iran), Samuraii Albaştri (Japonia), Incaşii (Peru),
Echipa Castelelor (Portugalia), Vulturii din Cartagina (Tunisia), Charruas (Uruguai).
Bineînţeles, se întâlnesc şi porecle care nu au putut fi atribuite niciuneia dintre
cele trei categorii de mai sus, acestea având la bază o întâmplare (ori un şir de
evenimente) sau alte motivaţii mai deosebite (virtuţi, realităţi economice, sentimente
etc.). Între aceste porecle se pot menţiona: The Socceroos (Australia), Selecţionata
(Brazilia), Cultivatorii de Cafea (Columbia), Dinamita Daneză (Danemarca), Echipa
(Germania), Băieţii Noştrii (Islanda) şi Echipa (Rusia).
După cum se poate observa unele dintre porecle se încadrează la două categorii
deodată, ele cuprinzând atât elemente ale drapelului naţional, cât şi animale sau păsări
cu semnificaţie simbolică (leul, vulturul, şoimul).
Sursa I sursele poreclelor echipelor naţionale de fotbal
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În continuare voi analiza fiecare poreclă în parte pentru a determina care a fost
sursa apariţiei respectivului element onomastic.
-Anglia: The ThreeLions (Cei Trei Lei): pentru englezi, pentru cei care trăiesc
în Anglia şi pentru iubitorii de istorie probabil că nu este un mister porecla Cei Trei Lei
(The ThreeLions) şi cunosc faptul că stindardul regal englez poartă imaginea a trei lei 2 •
Însă aici trebuie să amintim şi simbolismul transmis de către leu. ,,Regele
animalelor joacă un rol esenţial în bestiare. Este totodată monstru devorator, androfag,
păzitor al pragurilor interzise, şi, prin aceasta, chiar strajă neadormită, ocrotitor al
necropolelor şi simbol al învierii. Este de asemenea însemnul puterii şi al reşalităţii, al
strălucirii soarelui şi aurului, al majestăţii puterii şi al gloriei cunoaşterii." Pe lângă
acestea îi este admirată forţa fizică, inteligenţa, răgetul şi coama falnică, care l-au
transformat într-o prezenţă înspăimântătoare. 4
-Arabia Saudită: Al Sogour Al Akhdar (Şoimii Verzi): culoarea „verde" din
porecla echipei naţionale a Arabiei Saudite vine de la culoarea drapelului acestei ţări,
verdele reprezentând Islamul şi fiind culoarea preferată a Profetului Mahomed. În ce
priveşte şoimul, acesta este considerat pasăre naţională a Arabiei Saudite, vânătoarea cu
şoimi, îndeletnicire cu o lungă tradiţie, este şi azi foarte populară; ca o curioazitate aş
adăuga faptul că în Arabia Saudită se poate obţine paşapot pentru şoimi, păsările putând
fi transportate cu avionul la fel ca un om, cu loc rezervat şi bilet, în anul 2017 un prinţ
saudit transportând cu avionul 80 de şoimi. 5
-Argentina: La Albiceleste (Alb-celeştii): în cazul Argentinei se pare că porecla
se bazează pe culorile echipamentului purtat de jucători 6 , însă fără îndoială
echipamentul a fost realizat după culorile drapelului naţional, adică albastru şi alb.
-Australia: The Socceroos: porecla australienilor este compusă din termenii
soccer = fotbal şi kangaroo = animalul emblemă al Australiei, plus terminaţia -s, ce
formează pluralul în limba engleză, porecla fiind dată echipei în anul 1967 de către
jurnalistul Tony Horstead. La finalul aceluiaşi an jurnalistul a întrebat fanii într-un
articol publicat în Sydney DailyMirror ce poreclă ar trebui să aibă echipa naţională de
fotbal. Fanii au vehiculat diferite denumiri, precum Emus (preferat de majoritatea),
Wattles, Jackaroos, Wombats, Bandicoots, Boomerangs şi Koalas, însă nimeni nu a
propus Socceroos. Însă, în 1972, înainte de Campionatul Mondial de Fotbal din
Republica Federală Germania ( 1974), preşedintele Federaţiei Australiene de Fotbal
dezvăluia simbolul echipei: un cangur purtând ghete de fotbal înconjurat de legenda
„World Cup 1974 Socceroo". În dimineaţa următoare jurnalistul Tony Horstead publica
articolul „The Soccerooswillbethebestpreparedsporting team evertorepresent Australia
in a major event". 7 Până în ziua de azi porecla a rămas Socceroos.
-Belgia: LesDiablesRouges (Diavolii Roşii): al doilea dintre termenii ce
compun porecla echipei belgiene este roşu, una dintre cele trei culori (alături de negru şi
galben) ale drapelului naţional, acestea fiind şi culorile Ducatului de Brabant, provincie
istorică aflată pe teritoriu actual al Belgiei (înafară de Brabantul de Nord care face parte
din Olanda).
2

Pentru mai multe detalii vezi: The Roya/ Standard, United Kingdom (1837 - present), cf.
https://www.crwllags. com/fotw/llags/gb _rostd.html#exp (30.07.2018).
3
Jean-Paul Clebert, Bestiar fabulos. Dicfionar de simboluri animaliere, Bucureşti, Editurile Artemis Cavallioti, 1995, p. 162 (În continuare: Ctebert 1995).
4
Clebert 1995, p. 163.
5
Conform: https://www.businessinsider.com/saudi-prince-80-hawks-on-plane-photo-2017-1 (30.07.2018).
6
Pentru această opinie vezi: Erik Van Rheenen, The Nicknames of All 32 Wor/d Cup 2014 Teams,
http://mentaltloss.com/article/54205/nicknames-all-32-world-cup-2014-teams (30.07.2018).
7
You could have been chanting „Bandicoots" during the Wor/d Cup:
https://www.news.com.au/sport/football/socceroos/you-could-have-been-chanting-bandicoots-<luring-theworld-cup/news-story/IB07 l Oftibade096e0538c89ea7065d96 (30.07.2018).
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În ce priveşte primul termen component al poreclei, diavol I diavoli, trebuie să
o privire asupra simbolismului său. Despre Diavol am auzit cu toţii, ştim că
este întruchiparea răului, opusul lui Dumnezeu. În Creştinism diavolii sunt consideraţi a
fi îngeri căzuţi care în frunte cu Lucifer au rupt comuniunea cu Dumnezeu devenind
duhuri I spirite rele. 8 Însă nu cred că acest lucru l-au avut în vedere cei care au dat
porecla echipei belgiene. Să mergem însă mai departe şi să vedem care sunt însuşirile
acestor diavoli. Oferind sfaturi pentru creştini în lupta lor contra acestor fiinţe malefice
duhovnicii i-au descris pe diavoli ca fiind cumpliţi, vicleni, meşteri în uneltiri, puternici,
9
neadormiţi, imateriali. Dacă facem abstracţie de însuşirea de a fi imateriali găsim
câteva caracteristici ce ar fi foarte utile unor jucători de fotbal care urmăresc obţinerea
victoriei, şi anume: cumpliţi (nu au milă faţă de adversar), vicleni (găsesc mereu metode
de a înşela vigilenţa adversarilor), meşteri în uneltiri (în acest caz maeştri în a crea
strategii şi diversiuni pentru a trece de apărarea echipei inamice şi a înscrie goluri),
puternici şi neadormiţi (vigilenţi la maşinaţiile adversarilor). Dacă ţinem seama de
aceste însuşiri „diavoleşti" ne apare mult mai acceptabilă paralela dintre jucătorii
belgieni şi diavoli.
-Brazilia: Selefao I SelefaoCanarinho I Canarinho (Selecţionata I
Selecţionata Micilor Canari I Micul Canar): Seler;ao este porecla echipei braziliene
vehiculată în presa din 2018, însă în 2014, când a avut loc Campionatul Mondial de
Fotbal din Brazilia, echipa era numită Canarinho (Micul Canar) 10 , dar şi
Seler;aoCanarinho (Selecţionata Micilor Canari) la Cupa Mondială din 2006 11 •
Referitor la porecla Selecao (Selecţionata I Echipa) trebuie să ţinem seama de
importanţa acestui cuvând în cultura fotbalistică braziliană. În primul rând „naţionala
Braziliei a fost formată întotdeauna din 11 virtuoşi, l l artişti ai balonului, lucru ce a
determinat ca de-a lungul anilor să fie considerată ca una din cele mai puternice formaţii
de pe glob" 12 , ceea ce însemna că era ceva deosebit, o mare onoare - atât ca cetăţean,
cât şi ca sportiv - să faci parte din Selecţionată.
În al doilea rând este importantă atitudinea suporterilor, mai mult chiar, a
poporului brazilian faţă de fotbal, atitudine ce transformă selecţionarea unui fotbalist în
echipa naţională într-un fapt extrem de important şi deosebit. Pentru a exemplifica
„sufletul" care era (şi continuă să fie) pus de brazilieni - de la mic la mare, de la
oficialităţi la simpli suporteri - în acest sport voi cita cuvintele lui Frederic Moises
despre finala Campionatului Mondial de Fotbal din Brazilia, desfăşurată la 16 iulie 1950
pe stadionul Maracana din Rio de Janeiro, în care s-au înfruntat Uruguay şi Brazilia
(scor final 2-1 ): „Oraşul Rio arăta ca un stup de albine. Nimeni nu se putea gândi decât
la victoria finală a gazdelor. Banderolele şi afişele care vesteau această primă şi mare
ispravă erau deja confecţionate, erau pregătite să fie puse la bătaie 20000 de sticle de
şampanie, ziarele de seară aveau chiar şi titlul tipărit, anunţând victoria, iar fanfarele,
dispuse în parcuri, aşteptau doar terminarea partidei, să poată deschide carnavalul."
Conştienţi de nefericitul (pentru brazilieni) deznodământ al meciului „Fluierul final nu
i-a mai găsit pe toţi spectatorii pe stadion. Mulţi plecaseră, chiar şi unii dintre oficiali,
uitând de obligaţiile lor. Realitatea era prea crudă. Nici festivitatea tradiţională de
premiere nu a mai putut avea loc. Jules Rimet 13 , pierdut în mulţime, abia a reuşit să-l
aruncăm

"Conform:http://www.catehetica.ro/ce-sunt-duhurile-rele-sau-diavolii ( 11.09.2018).
"https://www.sfaturiortodoxe.ro/razboiulcreslinilor3.htm, Cap. III, 3.1 (11.09.2018).
1
"The N icknames ... http://mentaIfloss.com/art ic le/ 54 205/n icknames-al 1-3 2-world-cup-20 14-teams
(30.07.2018).
11
Team NicknameGuide, https://worldcup.blogs.nytimes.com/2006/06/08/team-nickname-guide/ (02.08.2018).
12
Petre Dragomir, Cu fotbalul pe continentul Sud-American, Ploieşti, Editura Consiliului Naţional pentru
Educaţie Fizică şi Sport, 1967, p. 66.
"Preşedintele F.l.F.A.
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găsească pe Varela 14 , ca să-i înmâneze Cupa. Rio de Janeiro, pregătit pentru cea mai
mare serbare din istoria lui, s-a transformat într-un oraş trist, cu adevărat îndoliat." 15

Revenind la porecla propriu-zisă ori la variantele acesteia - Selecţionata
Micilor Canari sau Micii Canari - ne putem întreba care este legatura dintre brazilieni
şi canari. Culorile care formează fondul penajului canarilor ancestrali sunt verde şi
galben 16 , culori ce se regăsesc şi pe steagul Braziliei şi, bineînţeles, pe echipamentul
echipei naţionale de fotbal, tricoul fiind în mare parte galben, la fel ca pasărea în cauză.
Şi, bineînţeles, să nu uităm de virtuozitatea canarilor în ce priveşte cântatul, virtuzitate
pe care jucătorii brazilienii o manifestau cu mingea pe teren. Probabil că acestea sunt
motivele asocierii jucătorilor brazilieni cu canarii. În ce priveşte vechimea poreclei
Canarinho, ea a fost popularizată în timpul Campionatului Mondial din anul 1950 de
17
către artistul Fernando „Mangabeira" Pieruccetti.
-Columbia: Los Cafeteros (Cultivatorii de Cafea): probabil că porecla echipei
columbiene nu pune nimănui probleme de înţelegere a sursei sale. Este cunoscut faptul
18
că lider mondial la producţia şi exportul de cafea Arabica este Columbia. Prin urmare
jucătorii echipei naţionale a Columbiei au fost denumiţi, poate şi cu un oarecare iz de
glumă, Cultivatorii de Cafea (Los Cafeteros).
-Coreea de Sud: AsianTigers (Tigrii Asiatici): ţinând seama de faptul că
Coreea de Sud se află pe continentul Asia este natural ca jucătorii coreeni să fie numiţi
asiatici. Partea cu tigri este mai interesantă. Tigrul este un animal cu semnificaţie
deosebită în mai multe culturi din Asia de Sus-Est. În al său Bestiar fabulos. Dicţionar
de simboluri animaliere Jean-Paul Clebert scrie despre tigrii că sunt specifici
mitologiilor asiatice, în special celei chinezeşti. Peste tot unde apar dragoni este prezent
şi tigrul. Ei „degajă o energie spirituală asemănătoare unei emanaţii„." Încă din
Antichitate vânarea unui tigru era asociată cu renaşterea. Tigrul este văzut cu
19
următoarele însuşiri: mare şi puternic, fără milă, şiret, feroce. Privind problema din
acest unghi este de dorit ca jucătorii să fie asemenea unor tigri - puternici, şireţi, feroce
(cu jucătorii adverşi), emanând energie spirituală (energia vieţii, creatoare)-, iar aceste
însuşiri trebuie să ajungă la fotbalişti prin intermediul poreclei.
-Costa Rica: Los Ticos (denumire dată nativilor din Costa Rica în slang-ul
spaniol): costaricanii se numesc pe ei înşişi ticos în mod afectiv. Ei se numesc şi sunt
numiţi astfel ca urmare a obişnuinţei lor de a alătura fiecărui cuvânt -tico cu scopul de al diminutiva. Chiar dacă sufixul -tico face referire la ceva mic el are şi rolul de a
exprima afectiune, plăcere. 20
-Croaţia: Vatreni (în limba engleză: The Blazers; blazer =foarte luminos,
distructiv, devastator, spre exemplu: „foc devastator I distructiv"; erupţie, răbufnire,
spre exemplu: „răbufnire nervoasă" 21 ; sau The FieryOnes). După cum au putut observa
fanii fotbalului şi la acest campionat echipa croată nu o dată a avut răbufniri, erupţii spre
poarta adversă, unele terminate în goluri ce le-au adus victorii şi le-au asigurat
accederea în finală, în cele din urmă obţinând locul secund.
Însă, există şi o altă posibilă explicaţie pentru porecla croaţilor. În limba
engleză blazer are semnificaţia de jachetă, deseori în dungi sau în culorile unui club
sportiv, purtată de membrii unui anumit grup, spre exemplu de membrii unei echipe
"Obdulio Jacinto MuinosVarela ( 1917-1996), căpitanul echipei Uruguayului.
15
Frederic Moises,Campionatele Mondiale de Fotbal 1930-1974,Editura Stadion, 1974, pp. 65-66.
16
Conform: https://www.toateanimalele.ro/pasari/canarul/ (11.09.2018).
17
http://elmontyouthsoccer.blogspot.com/2016/04/ ( 11.09.2018).
18
Mai multe informa\ii pe https://www.federaciondecafeteros.org/ (30.07.2018).
19
Clebert 1995, pp. 306-307.
20
Potrivit site-ului:https://www.costarica.com/travel/people-of-costa-rica (30.07.2018).
"Conform: https://www.thefreedictionary.com/blazing (30.07.2018).
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sportive. 22 Prin urmare, porecla poate să-şi aibă originea în echipamentul (mai precis
tricoul) cu carouri al echipei croate, acesta din urmă inspirat cu siguranţă de carourile
aflate pe stema Croaţiei.
În cele din urmă trebuie să vedem ce semnificaţie are în limba croată porecla:
vatreni înseamnă foc. 23 În aceste condiţii prima explicaţie a poreclei Vatreni (în engleză:
The Blazers I The FieryOnes) este cea mai corectă.
-Danemarca: DanishDynamite (Dinamita Daneză): porecla echipei daneze îşi
are originea în anii '80 ai secolului trecut. Deceniul 1980-1990 este perioada de afirmare
a naţionalei daneze pe scena fotbalului european şi mondial sub antrenoratul lui
SeppPiontek. La Campionatul Mondial din Mexic (l 986) danezii s-au calificat din
grupă învingând echipele Scoţiei şi Germaniei Federale, pentru a fi eliminaţi în
24
şaisprezecimi de către Spania. „Cireaşa de pe tort" este reprezentată de câştigarea
Campionatului European din Suedia în anul 1992, Danemarca învingând Germania în
finală. 25

Denumirea DanishDynamite a fost apoi trecută în istorie prin intermediul cărţii
„DanishDynamite: the Story ofFootball'sGreatest Cult Team" (Bloomsbury: 2014) 26 , în
care autorii Lars Eriksen, Mike Gibbons şi Rob Smyth relatează momentele memorabile
ale ascensiunii echipei daneze în deceniul 1980-1990, cu accent pe Cupa Mondială din
Mexic. 27
-Egipt: The Pharaohs (Faraonii): şi în cazul fotbaliştilor egipteni avem de-a
face cu o poreclă a cărei semnificaţie este clară tuturor. Cu siguranţă că toţi cei care au
(avut) acces la o sursă de informare (cărţi, ziare, TV, internet) cunosc cel puţin faptul că
faraonii au fost conducătorii Egiptului în Antichitate, pentru care au fost construite şi
arhicunocutele piramide. Să nu uităm şi de uriaşul Sfinx, ce are corp de leu şi cap de
om, despre care se crede că este reprezentarea unuia dintre faraoni. Faraonii erau în
vârful ierahiei sociale, fiind divinizaţi şi inspirând putere şi supunere faţă de ceilalţi,
denumirea lor a fost dată celor din vârful fotbalului egiptean şi, ca o dorinţă pentru
viitor, posibilei elite a fotbalului mondial.
-Elveţia: Rossocrociati (Cruciaţii Roşii): când vorbim despre porecla echipei
elveţiene avem în faţă un alt exemplu inspirat dintr-un drapel naţional. După cum bine
se ştie pe steagul naţional elveţian se află o cruce albă pe fond roşu, deci culorile
naţionale fiind roşu şi alb. 28 Aceleaşi două culori se regăsesc în echipamentul echipei:
tricou roşu, şort alb şi jambiere în roşu-alb; pe tricou, în stânga sus, deasupra inimii, se
află crucea elveţiană.
-Franţa: LesBleus (Albaştri I Cei Albaştri): care fan adevărat al fotbalului nu
cunoaşte îndemnul „AllezLesBleus!" - „Haide Albaştri" („Go Blue!" în limba engleză).
Porecla a luat naştere din culoarea tradiţională a echipamentului selecţionatei franceze:

22

Potrivit: https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/blazer (30.07.2018).
Conforrn Dicţionarului Croal - Român online: http://www.etranslator.ro/dictionar-croat-roman-online.php
(30.07.2018).
24
https://www.fifa.com/worldcup/archive/mexico 1986/matches/index.html ( 18.08.2018).
25
https://www.uefa.com/uefaeuro/season= 1992/matches/all/index.html ( 18.08.2018).
26
Pentru detalii vezi: https://www.bloomsbury.com/uk/danish-dynamite-9781408844847/ ( 18.08.2018).
27
Conforrn:https://www.theguardian.com/football/blog/2009/oct/13/forgotten-story-denmark1980s( 18.08.20I8);https://www.theguardian.com/football/2014/apr/29/danish-dynamite-denmark-footballsuccess-book-extract (18.08.2018).
28
http://official-name-abbreviations-meaning.all-about-switzerland.info/swiss-national-flag-factssymbols.html (18.08.2018).
21
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albastru. În anul 2016 a fost lansat şi un documentar despre echipa naţională a Franţei,
cu titlul: „LesBleusuneautrehistoire de France". 30
De multe ori comentatorii sportivi sau presa numea echipa de fotbal a Franţei
şi ,,reprezentativa cocoşului galic". Chiar dacă această denumire nu a ajuns o poreclă
propriu-zisă este interesant de văzut care îi sunt originile. În limba latină gallus
semnifică cocoş, dar şi locuitor al Galiei, galii fiind populaţia veche de pe teritoriul de
azi al Franţei. În prezent cocoşul este simbolul neoficial al Republicii Franceze, însă
reprezentări ale sale sunt cunoscute încă din Evul Mediu, când a fost utilizat ca simbol
al credinţei şi speranţei. Din perioada Renaşterii cocoşul a început să fie asociat cu
naţiunea franceză emergentă, fiind apoi frecvent reprezentat alături de efigia regală a
dinastiilor Valois şi Bourbon. Însă în timpul Revoluţiei Franceze (anii 1789-1799)
cocoşul a fost asociat identităţii naţionale. Cocoşul este înlocuit în perioada imperiului
lui Napoleon Bonaparte şi a lui Napoleon li, însă de fiecare dată este repus în prim-plan
de către republicani. 31 Pe lângă speranţă şi credinţă, amintite deja, cocoşul simbolizează
şi îndrăzneală (francezii numindu-l şi Coqhardi), vigilenţă şi mândrie (de obicei este
reprezentat din profil cu capul ridicat). 32
-Germania: Die Mannschaft (Echipa): denumirea echipei germane a fost
„adoptată" mai recent decât poreclele altor echipe cuprinse în această listă. De ce a fost
aleasă o poreclă atât de simplă precum Echipa? În anul 2015 managerul echipei, Oliver
Bierhoff, declara următoarele reporterilor: „Au fost multe nume, însă niciunul nu
exprima toate lucrurile pe care le rer:rezintă echipa, creativitate, forţă, respect, fair play,
de asemenea unitate şi solidaritate". 3
De altfel, iubitorii fotbalului care au urmărit meciuri ale echipei Germaniei au
putut să constate în atitudinea şi jocul acestei selecţionate majoritatea (dacă nu chiar
toate) calităţilor şi virtuţilor sportive invocate de Oliver Bierhoff.
Cred că merită amintit şi faptul că presa străină a anilor 1980 au numit echipa
naţională germană (mai precis echipa Germaniei de Vest) Die Panzer. Motivul a fost
stilul de joc al germanilor, care nu se caracteriza prin „tiki-taka" sau ,,JogaBonito", ci
prin şuturi, lovituri cu capul şi o defensivă sufocantă. Germanii treceau peste adversari
asemenea unui tanc. 34
-Iran: ShiranePars (Leii Persiei): porecla echipei iraniene este compusă din
două elemente cu semnificaţie cultural-istorică. Este cunoscut faptul că teritoriul pe care
se află azi statul Iran (şi nu numai) era numit Persia, Imperiul Persan fiind unul dintre
cele mai întinse şi puternice din Antichitate, fiind cucerit apoi de către Alexandru cel
Mare.
Al doilea element este leul, reprezentat şi pe stema Iranului. Leul este prezent
în arta zonei încă din perioada amintitului Imperiu Persan şi nu din întâmplare în sala
tronului ,,regelui regilor" din oraşul Susa erau reprezentări cu lei. 35 Dar cred că esenţiale
sunt semnificaţiile simbolice ale acestui animal deosebit, de care cu siguranţă s-a ţinut
seama şi atunci când a fost trecut pe stema ţării sau când a fost dat ca poreclă. Am văzut
mai sus, când am vorbit despre porecla echipei engleze, ce însuşiri numeroase şi
29

29
Potrivit: https://www .si.com/soccer/2018/07I151allez-les-bleus-meaning-translated-explained-france-worldcup (18.08.2018).
'°Conform: https://www.imdb.com/title/tt6020236/ ( 18.08.2018).
31
https://www.diplomatie.gouv.rr/en/coming-to-rrance/rrance-facts/symbols-of-the-republic/article/the-gallicrooster (1.09.2018).
32
C/ebert 1995, pp. 83-85.
"Potrivit: https://uk.reuters.com/article/uk-soccer-germany-brand/its-official-germany-named-diemannschaft-idUKKBNOOO 14Z20150608 ( 18.08.2018).
34
http://bundesligafanatic.com/20160705/the-history-of-germanys-uniforms/ (2.09.2018).
35
The Cambridge AncientHistory, Editedby J.B. Bury, S.A. Cook, F.E. Adcock, London, Cambridge
University Press, 1926, Voi. IV: The Persian Empire and The West, p. 192.
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puternice are leul. În aceste condiţii cine nu şi-ar dori să fie aidoma unui leu sau
echipei favorite de fotbal să aibă însuşirile şi atitudinea acestui carnasier?
-Islanda: StrakanirOkkar (Băieţii Noştri): într-o ţară mică precum Islanda
(circa 338.000 locuitori), în care majoritatea membrilor echipei naţionale aveau şi un al
doilea loc de muncă înafară de cel de fotbalist profesionist (antrenorul lucrează şi ca
dentist, iar unul dintre apărători este distribuitor de sare; doar în ultimii ani membrii
echipe naţionale sunt jucători profesionişti la echipe din campionatele puternice ale
Europei), jucătorii sunt mult mai apropiaţi de fanii lor (cam toată ţara ... ), formând
oarecum o mare familie, fapt pe care îl transmite şi porecla StrakanirOkkar, care în
limba islandeză înseamnă Băieţii Noştri. 36
-Japonia: Samurai Blue (Albastru Samurai): de ce sunt numiţi jucătorii
japonezi samurai cred că este evident pentru toată lumea. Renumele samurailor a
înconjurat de multă vreme planeta, fiind unul dintre principalele realităţi istorice pe care
oamenii le cunosc despre Japonia.
A doua parte a poreclei este cea care intrigă, având în vedere că culoarea
albastră nu are o semnificaţie deosebită pentru Japonia. Am aflat însă care a fost sursa
culorii albastre pentru echipamentul de fotbal purtat de selecţionata japoneză şi, mai
apoi, pentru porecla Samurai Blue. Povestea se desfăşoară în anii '50 ai secolului XX:
prima Cupă Mondială la ale cărei calificări a particpat şi Japonia a fost cea din 1954; în
acea vreme erau foarte puţini fotbalişti japonezi şi cu atât mai puţin jucători
profesionişti; în aceste condiţii la calificările pentru Asia a particpat echipa de fotbal a
Universităţii din Tokyo, pe post de echipă naţională; culoarea Universităţii era albastru,
astfel că şi echipamentul echipei sale de fotbal era albastru, în cele din urmă albastrul
devenind culoarea echipamentului selecţionatei japoneze. 37
-Maroc: Atlas Lions (Leii din Atlas): şi fotbaliştii marocani au primit o poreclă
formată din două elemente specifice părţii de nord a continentului african, unde se află
ţara lor: Munţii Atlas şi leii. Munţii Atlas se întind în partea nord-vestică a Africii pe o
lungime de circa 2500 km., din Maroc până în Tunisia. Cel mai înalt vârf al său Toubkal: 4167 m. - se află în sudul Marocului. În ceea ce-i priveşte pe lei cuvintele sunt
de prisos, cu toţii ştim că acest animal puternic şi feroce este numit ,,regele animalelor"
sau ,,regele junglei". În zilele noastre ei sunt prezenţi în sălbăticie într-un număr
rezonabil numai în Africa sub-sahariană (un mic număr de lei asiatici se mai găsesc în
nordul Indiei). 38 Însă, până în anul 1922 au existat în sălbăticie şi aşa-numiţii lei din
Atlas sau leii barbari, care, în trecut, trăiau în număr mare în nordul Africii. Deşi s-a
crezut că au dispărut cu totul, leii din Atlas au supravieţuit în captivitate în parcul privat
al sultanului Mohammed V, care a devenit regele Marocului după declararea
independenţei statale în anul 1956. Leul este reprezentat şi azi pe stema monarhului
marocan: doi lei ce protejează o coroană. 39
-Mexic: El Tricolor (Tricolorul): şi în cazul mexicanilor observăm că porecla
se referă la drapelul naţional format din trei culori, verde, alb şi roşu, culori puse în
valoare şi prin echipamentul purtat de jucători: tricou verde, şort alb şi jambiere roşii.
-Nigeria: The Super Eagles (Super Vulturii): simbolismul vulturului este la fel
de puternic ca cel al leului. „Vulturul este pasărea prin excelenţă ... Ea acumulează toate
simbolurile şi toate atributele proprii zburătoarelor." 40 La greci vulturul era emblema lui

jucătorii

36
Pentru mai multe detalii privind echipa islandeză vezi http://time.com/longfonn/iceland-2018-fifa-worldcup/ (20.08.2018).
37
Potrivi t:http ://tokyo-d irect-gu ide .com/blog/20 14/06/why-is-japanese-footbal lsoccer-un iform-b lue/
(31.07.2018).
3
"http://www.zoo.ro/leul (O 1.08.2018).
39
Conform: https://phys.org/news/2012-10-morocco-mission-atlas-lions.html ( 1.09.2018).
'°C!ebert 1995, p. 334.
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de multe ori zeul însuşi, când acesta se deghiza în vultur. Vulturul este ,,rege al
a regilor", reprezentând puterea şi persoana suveranului. Este
atotputernic, are vedere pătrunzătoare, văzând şi cunoscând totul, din vechime fiind
adoptat ca semn al victoriei. De-a lungul istoriei vulturul a fost reprezentat pe stemele
unor ţări, provincii, oraşe sau familii nobile. 41 Acestea fiind spuse ajungem din nou la
întrebarea pusă atunci când vorbeam despre însuşirile leului: cine nu şi-ar dori să fie
precum vulturul? Cu siguranţă fanii echipei nigeriene şi-au dorit acest lucru pentru
jucătorii lor favoriţi.
Trecând la chestiuni mai concrete, porecla nigerienilor a cunoscut schimbări
semnificative începând cu anii '60 ai secolului XX. Înainte de anul 1960, când Nigeria
şi-a obţinut independenţa statală, echipa era numită Diavolii Roşii (RedDevils). După
momentul independenţei porecla a fost schimbată în Vulturii Verzi (Green Eagles), după
vulturul reprezentat pe stema Nigeriei (care semnifică putere) şi culoarea verde de pe
drapelul naţional. În anul 1994 Vulturii Verzi au devenit Super Vulturii (Super Eagles)
ca urmare a „cuceririi Africii" la Cupa Africii pe Naţiuni şi a primei calificări la un
Campionat Mondial. 42 Cu această ultimă poreclă - Super Eagles - este cunoscută în
prezent echipa naţională de fotbal a Nigeriei.
-Panama: Marea Roja (Mareea Roşie): la fel ca în cazul altor echipe culoarea
roşie din porecla selecţionatei din Panama reprezintă una dintre culorile steagului
naţional (pe drapelul panamez întâlnim culorile roşu, albastru şi alb). Pentru cei care nu
ştiu ce este mareea precizez că este vorba despre „mişcarea oscilatorie zilnică şi
alternativă (de înaintare sau de retragere de la ţărm) a apelor mărilor şi oceanelor,
datorată atracţiei Lunii şi a Soarelui" 43 , adică un fenomen natural din faţa căruia este
indicat să te fereşti. Prin urmare, şi pe terenul de fotbal este recomandat ca toţi să se
ferească din faţa Mareei Roşii panameze, în special atunci când înaintează în terenul
advers, pentru că altfel s-ar putea să fie înghiţiţi de ape.
Uneori echipa panameză este numită şi Los Cana/eros, cu trimitere la
cunoscutul Canal Panama 44 ce taie istmul pe care este aşezată ţara.
-Peru: Los Incas (Incaşii): incaşii„. cine nu a auzit despre bogăţiile ca din
poveşti ale incaşilor sau despre oraşul din vârful munţilor, Machu Picchu? Civilizaţia
Inca este una dintre cele mai interesante din Americi. Urmaşii incaşilor reprezintă şi azi
majoritatea populaţiei statului Peru, iar cele două limbi principale ale Imperiului Inca,
Quechua şi Aymara, sunt cele mai vorbite limbi amerindiene. 45 Faptul că jucătorii
selecţionatei peruane sunt numiţi Incaşii vine natural, amintind de istoria şi cultura
Zeus

şi

păsărilor şi pasăre

naţională.

-Polonia: PolskieOrly (Vulturii Polonezi): la Cupa

Mondială

din 2006,
46

desfăşurată în Germania, polonezii aveau porecla Bialo-Czerwoni, adică Alb-Roşii ,
fără îndoială

cu referire Ia echipamentul alb-roşu purtat de jucărori, care, la rândul său, a
preluat culorile drapelului naţional al Poloniei. Se pare că între timp fanii au găsit o
poreclă mai sugestivă, care să corespundă probabil cu aspiraţiile pe care orice fan le
poate avea pentru achipa favorită. În ce priveşte semnificaţiile pe care le transmite

41

C/ehert 1995, pp. 335-340.
Conform: h ttps ://www.dai lytrust.com.ng/news/others/the-re-bi rth-of-n igeri a-s-green-eagles/92136 .html
(20.08. 2018).
43
Potrivit: https://dexonline.ro/definitie/maree (20.08.2018).
44
RedDevi/s, Green Falconsand Super Eagle~" oh my: A Guideto World Cup nicknames, by Matt Donesteel,
https ://www.washingtonpost.com/news/soccer-ins ider/wp/20 18/06/ 14/red-devi ls-green- falcons-and-supereagles-oh-my-a-gui de-to-world-cu p-nicknames/?noredi rect=on&utm_ term=. 9ac I f86a I eOd (20.08.2018).
45
Pentru detalii privind civilizaţia incase poate consulta: John V. Murra, Civiliza/ie inca, Bucureşti, Editura
Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.
46
Team NicknameGuide, https://worldcup. blogs.nytimes.com/2006/06/08/team-nickname-guide/ (02.08.2018 ).
42
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vulturul la modul general le-am enunerat mai sus, când am vorbit despre The Super
Eagles din Nigeria.
-Portugalia: Seleccao das Quinas (Selecţionata Scuturilor): s-a utilizat această
traducere a poreclei portugheze, deoarece quinas înseamnă un grup de cinci lucruri şi ar
fi greu de tradus ca poreclă. Sursa poreclei este stema Portugaliei, pe care, în interiorul
scutului mare, se află un scut mai mic alb care, la rândul său, conţine 5 scuturi mici de
culoare albastră, fiecare cu câte 5 puncte albe. Cele cinci scuturi albastre formează o
cruce, iar cele cinci puncte albe se pare că au fost asociate cu cele cinci răni ale lui
Christos pe cruce, dar şi cu aşa-numitul „Milagre de Ourique" („Miracolul de la
Ourique"). Originea acestor 5 scuturi şi a miracolului datează din timpul primului rege
portughez Alfonso Henrique (Alfonso I), care, înainte de a fi declarat rege, a învins în
bătălia de la Ourique (la 25 iulie 1139, în timpul Reconquistei Portugheze) cinci regi
mauri din Peninsula Iberică, mai precis pe conducătorii din Sevilla, Badajos, Elvas,
47
Evora şi Beja.
-Russia: Sbornaya (Echipa I Echipa Naţională): ruşii nu cred că s-au frământat
prea mult pentru a găsi o poreclă pentru echipa lor naţională. Probabil că Sbomaya
(Echipa)- aşa cum am văzut şi în cazul echipei germane - spune totul despre ceea ce ar
trebui să fie o selecţionată naţională sau cel puţin exprimă dorinţa de a face din ea
„Echipa"; nu o echipă, ci „Echipa"!
-Senegal: LesLions de la Teranga (Leii din Teranga): povestea poreclei
selecţionatei senegaleze este oarecum deosebită în comparaţie cu poveştile celorlalte
echipe, în special a echipelor provenite din statele bogate ale Europei sau Asiei. Pentru
senegalezi fotbalul are o semnificaţie aparte. Este mai mult decât un joc, decât o pasiune
de fan. În Senegal fotbalul reprezintă o modalitate - pentru multe familii singura - de a
scăpa de sărăcie. Bineînţeles, nu toţi reuşesc. Totuşi, fotbalul rămâne în sufletul lor
aidoma unei religii.
Pornind de la această realitate s-a născut şi porecla LesLions de la Teranga
(Leii din Teranga). În limba naţională a Senegalului, numită Wolof, Teranga are
semnificaţia unui loc plăcut, plin de pace, un fel de paradis, iar Leii - echifea naţională
de fotbal - sunt cei care protejează acest loc deosebit şi pe toţi locuitorii lui. 8
-Serbia: Orlovi (Vulturii): despre simbolismul transmis de către vulturi am
vorbit deja în detaliu când am analizat porecla vulturilor nigerieni. Probabil că şi sârbii
au dorit să insufle jucătorilor, prin intermediul poreclei, trăsăturile definitorii ale
ascestor păsări maiestuoase.
-Spania: La Furia Roja (Furia Roşie): cu siguranţă originea culorii roşii din
poreclă nu este un mister pentru nimeni, steagul spaniol are una dintre culori roşul
(cealaltă fiind culoarea galben). În ce priveşte cealaltă jumătate a poreclei, Furia, este
uşor să ne facem o idee şi asupra motivaţiei ce a dus la acest termen: prin jocul ei, prin
performanţele întregi strate de-a lungul timpului (de 3 ori campioni ai Europei, în 1964,
2008 şi 2012, campioni mondiali în 20 I O şi campioni olimpici în 1992 49), echipa
spaniolă poate să ne apară ca o Furie ce se abate asupra adversarului smulgându-i
victoria.
-Suedia: Blagult (Cei Albastru-galbeni I Albastru-aurii): după cum am
constatat deja în alte cazuri, echipa suedeză şi-a primit porecla după culorile drapelului

47

Bandeira de Portugal - Cores. esfera armilar e escudo portugues,
https ://342 .eseu tisrno. pt/20 16/06/28/bandeira-de-portugal-cores-es fera-arrnilar-e-escudo-portugues/
(02.08.2018).
48
Dorninique Badji, The lions ofTeranga. a FIFA Wor/d Cup diary:
https://www.denverpost.com/2018/06/20/senegal-world-cup-2018-dorninique-badji/ (02.08.2018).
49
Conform: http://www.sefutbol.com/enlhall-farne (20.08.2018).
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naţional.

Steagul Suediei este format din culoarea

albastră

ca fundal

şi

o cruce

scandinavă galbenă.

-Tunisia: LesAigles de Chartage (Vulturii din Cartagina): tradiţia istorică şi
transmise prin intermediul unor vieţuitoare se îmbină şi în porecla primită
de echipa tunisiană. Oraşul antic Cartagina (într-un cartier al actualului oraş Tunis) a
fost înfiinţat conform tradiţiei în anul 814 B.C., de către colonişti fenicieni din Tyr. Cu
timpul au evoluat într-un imperiu, dominând Mediterana Occidentală şi intrând în
conflict cu Roma, devenind inamicii de moarte ai acestora. În anul 147 B.C. romanii
conduşi de Scipio Africanul au cucerit Cartagina, oraşul fiind jefuit şi distrus. Refacerea
oraşului a început sub Caius Iulius Caesar şi a fost finalizat în timpul împăratului
Augustus, de această dată purtând numele de Colonia Iulia Concordia Carthago. În
primele secole ale Creştinismului aici s-a aflat una dintre cele mai puternice comunităţi
creştine din Africa şi chiar din Imperiul Roman. În anii 695-697 arabii musulmani din
Egipt asediează, cuceresc şi distrug oraşul, după care construiesc noua cetate a
Tunisului. 50
În ce priveşte simbolismul vulturului, chiar dacă am vorbit deja în detaliu
despre acest aspect, voi aminti principalele însuşiri ale „regelui păsărilor'', care ar trebui
să treacă şi asupra jucătorilor prin intermediul poreclei: rege I suveran (al păsărilor),
atoatevăzător şi atoateştiutor, puternic şi - probabil cel mai important în acest caz semn al victoriei.
-Uruguay: Charruas I Los Charruas (numele unui trib de războinici din
Uruguai): populaţia şi cultura Charnla au ocupat întreg teritoriul actual al Uruguayului,
precum şi părţi din nordul Argentinei şi sudul Braziliei. Era o populaţie nomadă ce trăia
din pescuit şi cules, astfel că nu au lăsat în urmă structuri durabile ca alte civilizaţii
amerindiene. Uruguaienii se numesc pe ei înşişi charnlas. Înafară de porecla echipei
naţionale de fotbal a Uruguayului, Los Chamias este numită şi o echipă de rugby din
Porto Alegre, Brazilia. 51
Există şi o poreclă mai simplă după care este cunoscută selecţionata
Uruguayului, şi anume La Celeste (Albastru Celest I Albastru Azur), echipa având
echipament de această culoare, albastrul fiind şi una dintre culorile drapelului naţional
uruguayan. 52
semnificaţiile

În loc de concluzii
seama de faptul că procesul de poreclire al echipelor naţionale de fotbal
este unul dinamic, poreclele putând suferi modificări în timp, după cum s-a putut
observa în cazul unora dintre selecţionate, nu se pot trage concluzii definitive,
consideraţiile de final trebuind revizuite din timp în timp pentru actualizare în
conformitate cu evoluţia poreclelor în cauză.
Prin urmare, o primă constatare este legată tocmai de dinamica poreclirii,
sobriquetele echipelor naţionale aflându-se sub influenţa unor evenimente (şi
performanţe) sportive, politice, economice sau ale sentimentelor fanilor.
Sursele din care sunt inspirate poreclele pot fi grupate în trei categorii
principale - culorile sau una dintre culorile drapelului naţional ori componente ale
stemei; numele unui animal sau pasăre cu semnificaţie simbolică puternică; un element
semnificativ al istoriei ţării în cauză sau cu trimitere la trecutul istoric - cărora li se
Ţinând

50
Pentru mai multe detalii se poate consulta: Madeleine Hours-Miedan, Cartagina, Bucureşti, Editura Corint,
2004.
''Conform: https://www .historiacultural.com/2010/04/pueblo-charrua-indigenas-uruguay.html (O 1.08.2018).
52
RedDevi/s, Green Fa/cons. „, https://www.washingtonpost.com/news/soccer-insider/wp/2018/06/ 14/reddevils-green-falcons-and-super-eagles-oh-my-a-guide-toworldcupnicknames/?noredirect=on&utm_term=.9ac 1fl!6a1 eOd (20.08.2018).
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adaugă

poreclele ce au la bază alte motivaţii: o întâmplare (ori un şir de evenimente),
economice, sentimente etc.
Unele dintre porecle sunt compuse din elemente ce se încadrează la două dintre
categoriile menţionate, acestea având o putere de sugestie mai mare pentru iubitorii
echipei poreclite.
În cele din urmă doresc să remarc faptul că nu numai oamenii sunt purtători de
porecle - elemente onomastice cu încărcatură afectivă în primul rând - ci tot ceea ce se
află în sfera afectivă a fiinţei umane, în acest caz particular
virtuţi, realităţi
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Generalul Mociulschi între

legendă şi adevăr

Dr. Ion Petrovai
Petrova, Maramureş
În anii copilăriei mele am auzit vorbindu-se despre generalul Mociulschi ca
despre un erou legendar. Ajungând elev de gimnaziu, întâmplările cu eroul din
Maramureş mi se păreau mai fascinante decât ceea ce citisem despre marele Napoleon
Bonaparte. De ce? Fiindcă mi se păreau mai credibile poveştile tăranilor despre
Mociulschi, legendarul militar al plaiurilor Marmatiei, decât ceea ce citisem despre
autoîncoronatul împărat.
Între bărbatii care l-au cunoscut pe Leonard Mociulschi, cu care eu am vorbit,
n-am întâlnit pe cineva care să nu fie fascinat de spiritul lui de dreptate, de fermitatea cu
care actiona după ce afirma ceva şi că dădea impresia că nu făcea niciodată diferentă
între soldat şi gradat, socotindu-i pe toţi militarii camarazi. Generalul îşi făcea datoria
de militar fără a se folosi de subordonati. Spunea mereu camarazilor că „Orice oaie care
nu-şi poate purta lâna, s-o mănânce lupul" şi ofiterii din subordine nu cutezau a da
soldatilor ordin să le poarte o parte din echipament când se ieşea la instructie sau în
aplicaţii. De la cei cu care am vorbit am aflat că aplicaţiile militare se numeau
„manevăr".

În anii 1965-1967, renumitul avocat Grigore Bota o vizita pe doamna Maria
din Petrova ca prieten al sotului acesteia, învăţătorul Grigore Ţiplea, împreună cu
care a fost martor ocular la istoricul act de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia. Acesta
a adus în gazdă, ca şi chiriaş, în casa impozantă a învăţătorului Ţiplea, pe Alexandru
Wolf, fost maestru bucătar la Casa Regală a României. Intrând în legătură cu domnul
Wolf, care stătea aproape de casa noastră din Petrova, am aflat de la acesta că îi
cunoştea foarte bine pe generalii Ion Dumitrache şi Leonard Mociulschi.
La ce auzisem eu în Maramureş s-au adăugat alte poveşti şi poetul din mine ma îndemnat să-l evoc într-o baladă pe care am trimis-o celui care mi-a inspirat-o. Drept
răsplată, cel evocat mi-a trimis cu dedicatie cartea sa, ,,Asaltul vânătorilor de munte",
apărută în colectia „Memorii de război" a Editurii Militare, o poză ce-i purta semnătura
şi o scrisoare cu care mă mândresc şi după o jumătate de veac de când am primit-o.
Ceea ce auzisem până atunci s-a amplificat şi consolidat citindu-i cartea în care
mărturisirile sale erau autocenzurate de autorul care, ars de ciorba istoriei, a scris
suflând şi în iaurtul ei.
Istoria locală păstrează multe poveşti despre generalul Leonard Mociulschi, cel
care a fost dus la întâlnire cu tinerii României în faţa cărora era prezentat că erau în
viaţă. La o întâlnire cu studenţii Academiei Militare, de faţă fiind şi ataşatul militar de
pe lângă Ambasada Uniunii Sovietice, generalul Mociulschi a spus că generatia lui a
câştigat Ardealul, iar generatia lor are datoria să aducă acasă Basarabia.
Să vedem pe scurt cine este Leonard Moculschi, bărbat integru şi militar
desăvârşit. Este cel mai mare dintre cei zece copii ai familiei Gheorghe şi Elena
Mociulschi. S-a născut în comuna Simnicea din apropierea Sucevei, la 27 martie 1889.
Şcoala primară o face în localitatea natală, unde mama sa era învătătoare, liceul la Iaşi,
iar stagiul militar îl face în Regimentul de Infanterie „Ştefan cel Mare" din oraşul în
care a urmat liceul. Având grad de sergent, dă admitere la Şcoala de Infanterie din
Bucureşti, iar în 1912, absolvind această şcoală, primeşte gradul de sublocotenent.
Urmează apoi o carieră militară de excepţie, care ne îndreptăteşte să afirmăm că
Ţiplea
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generalul Leonard Mociulschi este o personalitate a Armatei Române din secolul al XXlea.
Scrisoarea care o deţinem este o dovadă a legăturii speciale cu Ţara
Maramureşului, unde i s-a nemurit chipul pe un soclu al recunoştinţei de către regretatul
sculptor maramureşean, Mihai Borodi, în faţa cazarmei în care a comandat legendarul
militar.
Legătura de suflet cu Maramureşul se petrece de-a lungul mai multor ani, dar
debutează în ziua de 17 octombrie 1932, când Leonard Mociulschi devine comandant al
Batalionului 9 Vânători de Munte din Sighetu! Marmaţiei.
În 1 aprilie 1937, destoinicul militar este avansat la gradul de colonel şi în
toamna aceluiaşi an preia comanda Grupului 5 Vânători de Munte, în cadrul căruia doi
petroveni devin copii de trupă. Este vorba de Petrovai Ioan Alexandru ş de Coşa Ionaş,
care se bucurau de grija părintească a comandantului unităţii. Amândoi băieţii erau copii
orfani, buni la învăţătură, care au fost recomandaţi de directorul şcolii din Petrova,
Grigore Ţiplea.
Istoria orală a adus până în vremea noastră ziua în care unitatea militară
comandată de colonelul Mociulsch a trecut spre Lutoarsa din Munţii Maramureşului
prin Petrova. Comandantul avea de-o parte şi de alta pe cei doi copii de trupă, călare şi
ei ca şi colonelul, îmbrăcaţi în ţinută militară special confecţionată de croitorul unităţii
militare. Mai trăiesc câţiva petroveni care îşi amintesc ziua în care unitatea comandată
de Leonard Mociulschi s-a retras fără luptă din zonă, după Diktatul de la Viena.
Se discută că viforosul militar a refuzat retragerea, angajându-se să apere·
împreună cu subalternii săi din nordul Românei, din Bucovina până la Satu Mare.
Circula zvonul că, auzind afirmaţia, regele l-a mustrat astfel pe colonel: „ .. Eşti
nebun, Mociulschi, încalci înţelegeri internaţionale?! Retrage-te, să nu complici situaţia
ţării!"

În Registrul Batalionului 8 Vânători de Munte se consemnează: ,,Înfrigurare şi
suspine, toată lumea este tristă şi plânge ... la Petrova. Lumea plângea şi ne întreabă cui
îi lăsăm. Ofiţerii şi soldaţii sunt zdrobiţi. Un an şi jumătate de muncă pentru apărarea
acestor fruntarii cade sub ascuţişul unui creion purtat de o mână neagră, criminală, de
diplomat străin. Nu-i vom uita niciodată."
După ce a făcut Frontul de Răsărit de pe care nu şi-a scris memoriile, l-a făcut
şi pe cel de Apus, iar în loc de recompensă pentru faptele eroice consemnate în
memorii, a fost trecut în rezervă şi apoi întemniţat şase ani, confiscându-i-se întreaga
avere. Se vorbeşte că la proces s-a prezentat cu decoraţiile sub haină, pe cele de pe
Frontul de Răsărit pe o parte şi pe cele de pe Frontul de Apus într-o altă parte.
Desfăcându-şi haina, generalul ar fi întrebat: „Pentru care mă condamnaţi?".
În 1964, când Româna şi-a asumat un fel de independenţă faţă de Uniunea
Sovietică, Leonard Mociulschi a fost reabilitat şi repus în drepturi, având norocul să se
bucure de ele până la 15 aprilie 1979, când a apus la vârsta de 90 ani.
După ce a fost reabilitat a primit gradul, pensia şi dreptul la a purta uniforma şi
de a relata doar faptele eroice de pe Frontul de Vest.
La moarte a cerut să fie incinerat, iar cenuşa să fie împrăştiată peste plaiurile
pe care, fiind în viaţă, le-a călcat alături de bravii săi camarazi. Atunci s-a împlinit,
probabil, ce spune istoria locală că a rostit, trecând Dealul Hera, adresândusepetrovenilor adunaţi să vadă „cătanele" (armata) retrăgându-se din Maramureşul
Voievodal:
„Să ne vedem în pace
În cizme şi cojoace!"
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